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Overskyet og i perioder regn. I
løbet af dagen klarer det op i de
nord og vestlige egne med lidt
sol og kun enkelte byger.

Da Erik Juel overtog Zittans Boghandel for snart 40 år siden, var der otte boghandler på Amagerbrogade
i København. Nu er han sidste mand på skansen
Af Isabel Fluxá Rosado
bagsiden@k.dk

Indretningen af den lille boghandel er stort set den samme, som da Erik Juel skrev
under på lejekontrakten den
29. september 1975. Men titlerne, der byder sig til på hylderne og i butikkens vinduer
er helt up to date med alle de
nyeste bøger, der topper bestsellerlisterne, og det for både
børn og voksne. Søger man
noget særligt, er boghandleren klar til at finde sine bedste anbefalinger frem, for når
der ikke er kunder, læser han
bøger i baglokalet. Både biografier, romaner og krimier
bringer læseglæden frem.
”Jeg følger godt med og læser mange anmeldelser, og
jeg har altid læst meget. Lige
nu er jeg begejstret for Helle
Helles nye ’Hvis det er’, Elena
Ferrantes bøger ’Historien
om et nyt navn’ og ’Min geniale veninde’ er også fremragende og Tom Buk-Swientys
bøger om kaptajn Dinesen,”
siger Erik Juel.
Når han i år kan fejre
40-årsjubilæum som selvstændig boghandler, kan han
også fejre 70-årsfødselsdag.
Han kunne sagtens trække
sig tilbage, men der er en
grund til, at han fortsætter
lidt endnu:
”Hvad skal jeg ellers foretage mig? Jeg kan ikke bare sidde i lænestolen og læse. Forretningen giver indhold i tilværelsen.”
Der er stamkunder nok til
at holde butikken åben, og
pensionen sørger for, at han
ikke behøver at stresse for
meget, selvom bogsalget daler.
”Salget er ikke, hvad det
har været, og konkurrencen
er blevet hårdere, men jeg
klager ikke. Det er stadig
sjovt. Det er gået op og ned,
men det har aldrig været kedeligt. Og jeg har jo altid en
god bog ved hånden.”
Erik Juel er stadig i god
form til kampen mod de frie
bogpriser og de billige bøger i
supermarkederne og på net-

”Hver morgen ta’r jeg et iskoldt styrtebad – det hjælper storartet på den reumatisme, jeg har hver aften!”

DAGEN historisk set
1806: Britiske tropper erobrer Kap det Gode Håb, som hidtil
har ”tilhørt” Holland.
1940: England indfører rationering af kød, sukker og smør
som følge af Anden Verdenskrig.
1982: I Hørsted i Thy måles den koldeste temperatur
nogensinde målt i Danmark: minus 31,2 grader celsius.

Sol og måne
Solen går ned klokken 15.55. Den
står op i morgen klokken 08.38.
Dagens længde er tiltaget med 22
minutter siden solhverv. Alle
klokkeslæt er i København. Det er
årets 8. dag. Månen står op klokken 20.04 og går ned klokken
09.34. Døgnets middeltemperatur
er -1,5 grader i Karup og -0,8 grader i Kastrup.

mini-krydsord

Løsningen findes på side 9.

0 Boghandler Erik Juel kan fejre 40-årsjubilæum i sin boghandel på Amager til september. Han regner med at afstå butikken, når jubilæet er i hus. – Foto: Isabel Fluxá Rosado.

tet, men alligevel fylder tankerne om snart at trække sig
tilbage mere.
”Jeg ved ikke, hvad jeg skal
lave, men jeg kan jo ikke blive ved,” siger han. Formentlig vil han afstå butikken til
efteråret, når jubilæet er i
hus.
Håbet er, at nogen vil vove
pelsen og drive butikken videre i samme ånd, men han
er fuldt bevidst om, at det ikke er nemt. Man bliver nærmest stemplet som idiot, hvis
man vil åbne en boghandel i
dag.
”Årene er jo gået udmærket, og det har været sjovt.
Indtil de frie bogpriser kom,
så var det ikke længere så
sjovt.”

Der har været boghandel på

adressen Amagerbrogade 205
siden 1937, hvor den blev
etableret af Aage Ellegaard. I
1947 overtog Gunnar Zittan,
hvis efternavn Erik Juel valgte at bevare som butikkens
varemærke. Erik Juel er udlært i en boghandel i Vanløse
ved København. Efter soldatertiden fik han arbejde i to
andre boghandler, indtil muligheden for at blive selvstændig bød sig til på Amager.
Han bor ved Søerne i København, men har aldrig haft
problemer med at tage bussen til Amager hver dag. For
der er noget særligt ved øen.
Her kom hustruen, Hanne,
fra, som han først dansede
med på danserestauranten
Giraffen, da de var helt unge.
De passede butikken sam-

men i 35 år. I de første år var
Hanne på deltid, så hun kunne tage sig af deres to børn,
mens de var små.
Hanne gik bort i 2010,
efter at hun havde været
syg i nogle måneder. Erik var
ved hendes side, men boghandlen var på intet tidspunkt lukket takket være en
tidligere kollega, der stillede
op og passede butikken. Sønnen bor i USA, og datteren
bor i Danmark med sine to
store børn, der pryder væggen i baglokalet. Og så er der
plakaten for den kommende
storfilm ”Skammerens datter”.
”Det er er min datter, der
har produceret den. Vil du se
traileren?”, spørger den tydeligt stolte far, der selvklart
også har solgt en hel del af

den populære og eventyrlige
ungdomsbog, som danner
forlægget, i butikken.

Trods et bogmarked under
konstant forandring er Erik
Juel ikke en mand, der lader
sig kue af den hårde konkurrence. Han har som den eneste boghandler på Amagers
længste forretningsgade formået at holde butikken åben
oven på finanskrisen.
Især i december vælger
mange at købe deres boggaver hos Erik Juel, selvom
han kun sælger til fuld pris
og ofte må bestille bøger
hjem efter ønske, der dermed
først er klar til afhentning en
eller to dage efter.
”Jeg holder fast i den fulde
pris. Det hjælper ikke at forære varerne væk,” siger han.

Spørger man Erik Juel,
hvordan han formår at bevare så stor kundeloyalitet på
de betingelser, er svaret fra
den beskedne mand, som
mildt sagt ikke er vild med at
stille op i pressen:
”Det ved jeg ikke.”
Men det ved hans søster
Lizzie, som indimellem hjælper ham i butikken.
”Det er god service og
viden. Erik læser meget,
og han ved meget, når kunderne spørger,” siger hun.
”Og han kan skaffe alt.”
Mange stamkunder vil
stadig gerne støtte den lokale boghandler og køber
konsekvent deres bøger her,
men det er ikke nok at have et
godt og bredt udvalg af titler
på hylderne.
Erik Juel har mødt potentielle købere af boghandlen, der blandt andet overvejer at fjerne afdelingen
med papirvarer som printerpapir, notesblokke og fødselsdagskort for at give mere
plads til bøger eller lave kaffebar. Det vil han kraftigt advare imod:
”Papirvarerne skal være
der. Hvis man ikke kan få
en blok eller printerpapir,
kommer folk ikke herind
for at købe bøger. Tit kommer de netop for at købe det
og tager så en bog med på vejen.”
Og selvom det er op ad
bakke at etablere sig som
boghandler, er der håb at
spore.
”Jeg kan ikke forestille
mig, at der ikke skal være
en boghandel på Amagerbrogade. Den har altid
været en god handelsgade.
Det bliver jo endnu fattigere
og går ud over den variation
af forretninger, gaden har
brug for, og det er synd,” siger han.
Det burde ikke være umuligt. Interessen for bøger, litteratur og den gode historie
lever i bedste velgående. Boghandlerne har det svært,
men Zittans Boghandel kører
videre. Spørgsmålet er hvor
længe?

Røde glenter overnatter i flok om vinteren
Af Lasse Ryom Nielsen
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ryom@k.dk

De seneste år er en gigantisk
rovfugl blevet mere og mere
almindelig i det danske landskab. Med sin rustrøde farve,
kløftede hale og lange vinger
er den røde glente en elegant
og iøjnefaldende flyver.
Vinteren igennem stimler
røde glenter sammen for at
sove kollektivt – et syn, der er
særdeles spetakulært og tiltrækker beundrere af fugleli-

vet. Ud på eftermiddagen
samles de store, røde fugle
flere steder i Danmark og flyver skrigende omkring, inden
de sætter sig til ro i det træ,
de vælger som nattesæde.
Det vides ikke præcist, hvorfor glenterne overnatter i
flok, fortæller Morten D.D.
Hansen, museumsinspektør
og naturvejleder ved Naturhistorisk Museum Aarhus.
”Der er ikke rigtig nogen,
der ved hvorfor glenterne
overnatter kollektivt. Men de
lever af ådsler, og man ved
aldrig, hvor de er henne i naturen. Når fuglene så overnatter kollektivt, kan de dele

2 Rød glente er med sin rustrøde farve, kløftede hale og
lange vinger en elegant og
iøjnefaldende flyver. – Foto:
Jakob Dall/Scanpix.

information. For eksempel
hvis en af fuglene sidder og
bøvser, kan de andre fugle

regne ud, at den har fået noget godt at spise, og de følger
derfor efter den glente næste

morgen,” forklarer Morten
D.D. Hansen.
De røde glenter kan stimle
sammen i flokke af helt op til
80 ad gangen og kan både
opleves på Vestsjælland, nær
Horsens og ved Skandinavisk
Dyrepark på Djursland.
Den røde rovfugl har både
nationalt og internationalt
brug for hjælp, da arten er

truet globalt set. I 2004 blev
den samlede verdensbestand
bedømt til mellem 18.000 og
24.000 par. Stort set alle findes inden for Europas grænser, hvor Tyskland, Frankrig
og Spanien huser næsten 80
procent af de ”røde drager”,
som fuglen også kaldes.
”Før i tiden så man kun den
røde glente i Danmark enkeltvis, men nu kommer
den flyvende til i store flokke i vinterhalvåret. I Skåne
hvor bestanden er større, har
man før kendt til fænomenet,
som nu også kan ses i Danmark,” siger Morten D.D.
Hansen.

Sådan løses sudoku
Alle de tomme felter udfyldes med tal fra 1 til 9, sådan at hver
vandret række og lodret kolonne indeholder alle tal fra 1 til 9.
Samtidig skal hver af de ni bokse på 3x3 felter også indeholde alle
tal fra 1 til 9. Løsningen på dagens sudoku findes nederst på side
9.

STEEN & STOFFER
FREDDIE

3 9
7 2
5
1
8 3
7
4 5
1
9

HUNDEN

5
2
6
6 1
3 5
9
4
8
6 7
9 7
2
1
4
8
1
6
5
3
2
1 8
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5
2
6
6 1
3 5
9
4
8
6 7
9 7
2
1
4
8
1
6
5
3
2
1 8

naturen
netop nu

kort nyt

Vejen ryddes for
sjælden birkemus

Netop nu sover birkemusene trygt i deres græs- og
mosreder i digerne ved
Ralmbæk Ådal. Men over jorden er Varde Kommune med
støtte fra lokale lodsejere og
Naturstyrelsen gået i gang
med at forbedre den sjældne
gnavers levesteder i enge og
overdrev. Med motorsav,
kratrydder og grenknuser
fjerner man det tætte buskads, småtræerne og de
stive siv, der de senere år
har truet med at mørklægge

birkemusenes levesteder
med lysåben natur. Når rydningen af de vilde vækster
er overstået, skal køer fremover afgræsse området.
”Birkemusen er et af Danmarks mest sjældne pattedyr, og den lever kun i få
spredte bestande i Jylland.
Musen er også sjælden i resten af Europa, og derfor er
Danmark forpligtet til at beskytte den lille gnaver i henhold til det såkaldte EU-habitatdirektiv,” siger biolog Michael Borch Grell fra Naturstyrelsen ifølge Naturstyrelsens hjemmeside.

S k r i v t i l b ag s i d e n
Send dine ideer og forslag til bagsiden@k.dk eller med post

3 til Kristeligt Dagblad, Bagsideredaktionen, Vimmelskaftet 47,
1161 København K.

