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Forbehold for udsolgte 
varer og trykfejl FRI

P-PLADSER

PARKERING
masser af

Din rigtige
slagter

Kalvecuvette
Pr. 1/2 kg.

3995

Pr. 1/2 kg.

4995

Culotte steg

Lækre 
stege til 

weekenden

BROGAARDEN®
BUTIK LYNGE:
Vassingerødvej 139 - 3540 Lynge
Tlf.: 2895 7914

Alt til dine dyr

Åbningstider: man - fre 9.00 - 17.30, lør 9.00 - 14.00

Både til akvariet og 
guldfi skene i haven.

F.eks. 
Plant Chips 

fra Vitakraft 
til maller og andre bundfi sk

Find dit
fi skefoder 
hos os!
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Lene Porsborg
Tidsbestilling: 48142306 

Online booking: 
www.leneporsborg.dk 

M.D. Madsensvej 1C,  3450 Allerød
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Frederiksværksgade 95 | 3400  Hillerød  | tlf. 48 18 14 99  
M.D. Madsensvej 6 | 3450 Allerød | tlf. 48 17 14 99

Vi tilbyder rentefri 
og gebyrfri lån. 

Så bliver det 
ikke billigere! 

12 mdr. rentefrit køb

Allerød Bibliotek
Skovensvej 4, 3450 Allerød 

Telefon: 48104030 
www.bibliotek.alleroed.dk

Turen går til 

biblioteket
 Her finder du masser af 

ferielæsning til hængekøjen, 
stranden eller en regnvejrsdag
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La Chasse
Winemaker’s
Selection
Côtes Du Rhône Villages,
Frankrig. 75 cl.

1 fl aske

Spar 29,95

35,-
Côtes du Rhône

Kom i 
cirkus med 

Superbrugsen.
Se annoncen 

på side 4 
i avisen

Denne Cotes du Rhone Village frem-
står i glasset med en dyb rød farve. 

I næsen opleves fuldmodne røde bær. 
En vin rig på frugt, kraftfuld og 

alligevel med delikate elegante tan-
niner Bronze medalje Decanter 2013.

FRI
P-PLADSER

PARKERING
masser af

Kanon
pris
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Frankrig. 75 cl.

Côtes du Rhône
Kom i

cirkus med
Superbrugsen.
Se annoncen

på side 4
i avisen

Denne Cotes du Rhone Village frem-
står i glasset med en dyb rød farve.

I næsen opleves fuldmodne røde bær.
En vin rig på frugt, kraftfuld og

alligevel med delikate elegante tan-
niner Bronze medalje Decanter 2013.
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Bjørli Lehrmann skriver 
om natur.

Kærmyssen 
som Allerøds 
blomst?

11 9

Hvad 
er din 
holdning?

10

130 sjove 
lege for børn 
og forældre

66

Post Danmark 
Rundt 
kommer forbi

14

1. august 2013

Nr.     . 8. årgang31

www.allerødnyt.dk

Fra fodbold-
prof til 
ISMAND side 12

Af Michael Braunstein

MEDALJE  Efter en sand gyser af 
en fi nale på 1500 meter fri ved 
VM i Barcelona, vandt Allerød-
svømmeren Lotte Friis tirsdag 
aften sølv.

Lotte Friis er nu indehaver 
af fem af de tolv VM-medal-
jer, dansk svømning har vun-
det gennem tiderne, og den 
25-årige dansker er den første 
i VM-historien, der har vundet 
medalje i 1500 meter fri tre 
gange i træk.

Lotte 
Friis 
skrev 
VM-
historie 
Ingen har før vundet 
medalje på 1500 me-
ter fri tre gange i træk
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SOMMERSJOV

Sol, sommer &

UDSALG
20. juni - 4. august

Ingen grund til at kede sig i sommerferien.
Bytorvet har masser af sommersjov!
Minigolf hele sommeren
Fra d. 29. juni-10. august 
Udfordr vennerne eller familien
til et slag minigolf på St. Torv. 
Hverdage  kl. 11-16 
Lørdage  kl. 10-15  
Søn. 7.7./4.8.  kl. 11-15
Pris kun 10 kr.

Sommersjov med en 
sommerferiebillet i hånden
Fra d. 29. juni-10. august 
En sommerferiebillet til børnene
med 10 værdikuponer til en 
værdi af 235,- Pris kun 50,-

Billetten købes i Farum Bog & Idé samt ved minigolfen.
Kan købes fra lørdag den 29. juni. Så længe lager haves.

Af Niels Idskov

ISEVENTYR  Der står en termo-
tønde med is til Roskilde Festi-
val, og i en køleboks er fi re 
tons is parat til at blive afsendt 
til DGI´s Landstævne i Esbjerg. 
Vi befi nder os på virksomhe-
den PlusIce Aps, som holder til 
på en landejendom i Lynge, og 
som er i fi n vækst. 

Samtidig er det netop nu 
højsæson for is. Ikke kun dem, 
som man spiser, men også for 
den is, som bruges til at køle 
og som kan puttes i drinks.

Den sidste slags er Tommy 
Christensen ekspert i. Eller ret-
tere: I Lynge har han for to år 
siden etableret Danmarks før-
ste isterningefabrik. 

Behovet er lysende klart: 
isblokke, tøris, knust is og ister-
ninger til dagligdag i barer og 
restauranter samt til festlige 
lejligheder. 

Tidsånden er med isman-
den, der oprindeligt er fra 
Allerød, men har været en del 
rundt, siden han som 11-årig 
fl yttede til Ebeltoft og senere 
slog igennem som fodboldspil-
ler i århusianske AGF. Det ven-
der vi tilbage til om et øjeblik.

Tommy Christensen giver 

en smagsprøve i det sterile og 
fl isebeklædte rum, hvor to sto-
re automater spytter læssevis af 
isterninger ud. En særlig slags 
isterning lægges i et lille pla-
stichylster, der puttes i et højt 
glas, og så bruser eller "eksplo-
derer" din drink. 

Når chancen er der
Tommy Christensen griner. 
"Det er lidt amerikansk, ikke", 
Han har også på halv tid ansat 
en grafi sk designer, der kan 
lave isfi gurer. Han er uddan-
net i Japan og kan fx skære 
et fi rmalogo i krystalklar is 
- også det er der stadig fl ere 
som er vilde med. Ikke mindst 
en del kendisser, som PlusIce 
betjener.

Egentlig handlede fami-
liefi rmaet om at sælge og ser-
vicere vandkølere, men i dag 
er isen vigtigst, og udover Lyn-
ge er der en fabrik i Ebeltoft 
under farmand John Christen-
sens ledelse. PlusIce er rustet til 
hurtigt at kunne rykke ud, hvis 

der mangler is i og omkring 
landets to største byer Køben-
havn og Aarhus.

"Vores is kan bestilles til 
levering over nettet, og den 
kan købes på OK Plus-stationer 
over hele landet, men vi har jo 
ikke været i gang så længe, og 
der er helt tydeligt et poten-
tiale i det her, som endnu ikke 
er udnyttet," fortæller Tom-
my Christensen, som også har 
sønnen Marc og broderen Lars 
med i fi rmaet.

"Man skal slå til, når chan-
cen er der," siger Tommy Chri-
stensen, og med den sætning 
lægger han op til at tale om sin 
fodboldkarriere. 

Her var han kendt som en 
væver, lille angriber med stor 
effektivitet i det lille rum. Han 
opnåede en enkelt landskamp 
og scorede i Brøndbys før-
ste Europa Cup-kamp, men 
huskes i dag bedst for tiden i 
AGF og for en del udlandse-
ventyr. Tommy Christensen 
var ikke i nogen klub ret læn-
ge. Skader og lysten til at prø-
ve noget nyt drev ham rundt 
til stationer som PSV Eindho-
ven, Elche, Leicester City og 
Eintracht Braunschweig, ind-
til han som knap 30-årig lagde 
støvlerne på hylden.

Fire mål og solgt til Spa-
nien 
"Det begyndte i AGF, og inden 
jeg var fyldt 18 år havde jeg 
skrevet kontrakt med PSV 
Eindhoven i Holland, men der 
er en forhistorie på det, for 
det var tilfældigt, at jeg kom 
til Aarhus," fortæller Tommy 
Christensen.

Hans forældre blev skilt, da 
han var 11 år, og han fulgte 
med faderen til Ebeltoft, hvor 
farmoderen havde etable-
ret sig som værtinde på Hotel 
Skansen.

"Jeg scorede masser af mål 
i først Allerød og derpå i Ebel-
toft, engang 120 stk. på én 
sæson, og så fi k AGF´s mana-
ger, John Amdisen øje på mig, 

og jeg blev overtalt til at kom-
me ind til AGF. Jeg nåede at 
tage en realeksamen, inden jeg 
blev udlandsprof. Det gik lige 
der ret hurtigt for mig, men 
det var et stærkt hold, som PSV 
havde, og i 1982 var jeg tilbage 
i AGF. Nu kom min allerbedste 
tid, og vi havde også et fanta-
stisk AGF-hold med navne som 
Henning Jensen, John Stampe, 
Kim Ziegler og Jan Bartram," 
husker Tommy Christensen.

Ismanden var kold foran 
mål og i en kamp i 1983 mod 
Vejle, der lige havde fået Allan 
Simonsen hjem, vandt AGF 
med 7-1.

"Jeg scorede fi re mål og et 
enkelt, der blev underkendt. 
Den spanske klub, Elche, var 
på tribunen og havde kig på 
en anden spiller, men valgte så 
mig. Jeg opnåede bl.a. at spil-
le på Santiago Bernabeu mod 
Real Madrid. Det var stort," 
siger Tommy Christensen, som 
efter en sæson i Elche kom til 
engelsk fodbold og prøvede 
at træne under legenden Alan 
Ball, inden Danmark atter atter 
kaldte.

30-årig lærling og helt fær-
dig med fodbold
"Jeg var med i den første gyld-
ne periode hos Brøndby i 
1986-87, og jeg syntes det gik 
fi nt, men vi mange gode angri-
bere, og træner Ebbe Skovdahl 
foretrak bevægelige typer, Kim 
Vilfort var en af dem, og så tog 
jeg til Braunschweig. Jeg havde 
også trænere, der sagde, at jeg 
skulle blive fremme og kon-
centrere mig om at gøre arbej-
det færdigt inde i boksen, men 
når jeg ser fodbold i dag, bli-
ver jeg klar over, at der ikke 
er mange tilbage af den slags. 
Det gælder også ude i samfun-
det. Du skal kunne noget af det 
hele, uanset hvor du arbejder," 
tilstår Tommy Christensen.

Erhvervsmæssigt er han ikke 
blevet stående, men har søgt 
helt andre udfordringer, hvor 
mange eks-fodboldspillere er 

blevet i branchen som træne-
re, rådgivere eller kommenta-
torer på tv eller radio. Men det 
siger ikke Tommy Christensen 
noget.  

Hans stolthed over fodbold-
karrieren matches i den grad af 
glæden over den guldmedalje, 
som beviser, at han blev Årets 
Kølemontørlærling 1993.

"Jeg gik i lære som 30-årig 
på Hadsten Håndværkerskole, 
og der gik jeg sammen med en 
masse unge på 18-19 år, så det 
var noget af en omvæltning 
at starte forfra," siger Tommy 
Christensen, som forlængst 
har sluppet  fodbolden.

Undtagelsen er bekendtska-
bet med en del kendisser samt 
fortidens opvisningskam-
pe med stjerneholdet Show-
stars med Peter Schmeichel 
og brødrene Michael og Bri-
an Laudrup. Det er venskaber, 
der varer ved, og det kan ses 
på væggen dels i privaten på 
det nedlagte landbrug samt 
ude i fabriksbygningerne, for 
der hænger billeder og foto-
stater med gode bekendte og 
iskunder. Allan Nielsen, gift 
med Tine Lund er der, sangen 
Michael Falch lige så.  

Stadig fl ere kender PlusIce 
eller har hørt om det. Her lig-
ger Tommy Christensens nutid 
og fremtid.

  Man skal slå 
til, når chancen 
er der

EN GOD ÅRGANG
“Jeg var på juniorlandsholdet, • 

som det hed dengang, med spil-
lere som Jesper Olsen, Erik Ras-
mussen og Lars Olsen. 1961 og 
1962 var gode årgange,” husker 
Tommy Christensen.

Han er født 20. juli 1981 og op-• 
vokset i Allerød, hvor han spillede 
for den lokale klub, Allerød FK, 
indtil han var 11 år. Hans næste 
klub var Ebeltoft.

Karrieren derefter:• 

AGF (1978-79)

PSV Eindhoven (1979-81)

AGF (1982-84)

Elche FC (1984-85)

Leicester City (1985)

Portsmouth (1985)

Brøndby IF (1986-87)

Vejle Boldklub (1987-88)

Eintracht Braunschweig (1988-
89)

Tommy Christensen var mest • 
succesfuld med AGF: 36 mål i 
70 ligakampe. Han har spillet 
en enkelt A-landskamp (mod 
Finland i 1983), ni kampe på 
U/21-landsholdet og tre kampe 
på U/19-landsholdet.

36 
MÅL

I 70 ligakampe scorede Tommy 
Christensen for AGF. 
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Ismanden var også kold foran mål 
Tommy Christensen fra Allerød kom på 
landsholdet i fodbold og fi k som prof set en del 
af Europa. I dag står han i Lynge i spidsen for 
Danmarks første isterningefabrik 

Tommy Christensens is kan få 
enhver drink til nærmest at "eks-
plodere". Foto: Niels Idskov


