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Læsø har gjort friskfanget jomfruhummer til 
et speciale, og højsæsonen for hummerfiskeri 
er – meget passende – sammenfaldende med 
skolernes sommerferie. Sæsonen topper med 
en såkaldt jomfruhummerfestival. I år fejres 
det delikate skaldyr den 6. august. Her dyster 
kokke på Læsø i at lave den bedste hummerret.
Men jomfruhummer, købt på havnen i Læsø, der 
bagefter marineres og får en tur på sommer-
husgrillen, rækker såmænd rigeligt. 
www.jomfruhummerfestival.dk.

Henrykte hvin skal der nok være, når den 
nye fritfalds-forlystelse AtmosFear i det 
svenske tivoli Liseberg ved Göteborg suser 
nedad med 110 kilometer i timen. Liseberg 
har sikret sig mange rekorder med den 
nye forlystelse. 146 meters højde gør den 
til Nordens højeste af sin slags. Den er 
samtidig verdens næsthøjeste fritfalds-
forlystelse. Topfarten er mere end dobbelt 
så stor som i Det Gyldne Tårn i Tivoli. Det 
går således hurtigere end et almindeligt frit 
fald, og derfor vil du få en fornemmelse af 
at være vægtløs. 90 sekunder tager det at 
komme til toppen. Men kun tre sekunder at 
komme ned igen. God tur.
www.liseberg.se.
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Det er såmænd ikke mere end 14 
år siden, at Shakespeare’s Globe i 
en tro kopi af et gammelt elisabe-
thansk teater åbnede i London. Det 
er på The South Bank tæt på det 
sted, hvor det gamle The Globe lå fra 
1599. I dag er teatret en sprudlende 
teaterinstitution, som balancerer 
imellem stor kunst og en smule leflen 
for turisterne. De mest utålmodige 
bliver dog sorteret fra, for forestillin-

gerne varer som regel 3-4 timer, og 
mindst halvdelen af publikum må stå 
op.  Priserne er til at klare: 5 pund for 
en ståplads og op til 37 pund for en 
siddeplads. Køb billetter på forhånd 
via nettet. Sommerens repertoire er 
blandt andet Shakespeares “All’s well 
that ends well” og “Much ado about 
nothing”. Der spilles også om sønda-
gen, hvilket er ualmindeligt i England. 
www.shakespearesglobe.com.

pund for 
Shakespeare

Red Barnets projekt BuddyGuard tilbyder nu professionel 
hjælp til de mobningsramte teenagere. Og nu bakker brille-
firmaet Prego op om antimobning sammen med tyve kendte 
brillebærere. Blandt andre 
Anne-Grethe Bjarup Riis, 
som optræder med 
markant brillestel 
i danske optike-

res vinduer den 
kommende tid.

Kendte brillerer mod      
teenagemobning

For årgang 2012 (unge som fylder 18 i 2012) er betegnelsen sociale 
medier en pleonasme: For dem er alle medier altid sociale, både fordi 

alle medier har med socialt samvær at gøre, og fordi årgang 2012 deler 
alle medier. Også dem, den voksne generation betragter som personlige.

Søren Schultz Hansen i ”Årgang 2012 – Socialliv og samvær i en tid med nye medier”.

Der er godt nok taget patent på måder at folde bykort på, men til det 
nemme overblik til personer uden udvidet origami-eksamen fås nu 
Crumpled City-kortet. I det bløde, stærke, vandafvisende materiale 
Tyvek, som uden videre kan proppes ned i den medfølgende lille ta-
ske eller din lomme. Placer det område, du er interesseret i, på din 
håndflade, find vejen, og krøl kortet sammen, når du har brugt det. 
Fås med byerne Paris, London, Rom, Milano, Berlin, Hamburg, Tokyo 
og New York. Mål: 87 x 58 centimeter – vægt 20 gram. Saxo.com har 
dem til 119,95 kroner.
www.pizzolorusso.com.

MEDIER

Informationerne strømmer konstant til os gennem alle kanaler. Men 
langt det meste er ligegyldigt. Kun meget lidt er nyttigt. Bestræbel-
serne på at skabe en slags overblik stjæles fra tiden til fordybelse.
 
Så hvad kan du gøre? 

•    Skaf overblik over dine digitale vaner, og træf et aktivt valg med 
hensyn til, hvornår du vil involvere dig i hvilke aktiviteter: e-mail, 
nyhedsmedier, gennemgang af faglige kilder og så videre.

•    Gennemgå dine faste informationskilder, og ryd grundigt ud i 
dem, så du kun konsulterer de mest nødvendige.

•    Når du således har begrænset tidsfråseriet og den tyngende 
informationsmængde, skal du løbende prioritere: Læs kun det 
absolut vigtigste. Brug din tid på at fordøje det. Undgå eller slet 
resten.

•    Og én ting til, som letter andres liv: Overvej, før du (videre)sen-
der en e-mail, sender en sms eller et link til andre, om det nu er 
strengt nødvendigt.

Informations- 
    forstoppelse
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57%
af alle danske teenagere 
har oplevet mobning på 
internettet – det kaldes 
ONLINEMOBNING. 

drinks

Cocktailen gin og tonic har fået en 
renæssance. Englænderne har 
kendt til G & T siden 1700-tallet, 
hvor Britisk Ostindisk Kompagni 
i Indien anbefalede den som et 
middel mod malaria. Smagen 
af kinin i tonic var så bit-
ter, at de udsendte måtte 
tilsætte deres yndlingsdrik 
nummer 2 (efter teen), gin. 
Ginens enebærsmag passer 
godt til den bitre smag af kinin, 
så en klassiker var født. Kininind-
holdet i tonic er dog meget mindre 
end tidligere, så man nu må op på 
at drikke 67 liter G&T for at undgå 
malaria i troperne - om dagen. Prøv 
den med en blid kvalitetsgin, No. 3 
London Dry Gin, som nu er kommet 
til Danmark – til ca. 400 kr.
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