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PÅ CAFE i WIEN Jørn Ørnstrup Hent PDF Wien uden caféer er utænkeligt. På sin lystvandring gennem den
østrigske hovedstad tager forfatteren læseren med til en række af byens skønne, gamle caféer, som emmer af

atmosfære og liv.
Undervejs fortælles der om kaffen, kagerne, kendte stamgæster og den cafékultur, som kendetegner byen.
Samt om den kulturhistorie, som har gjort Wien til en af de mest spændende byer i Europa. Bogen er

illustreret med fotos.

Uddrag af bogen
På en wienercafé er der spejle, gerne store. Spejlene her på Café Griensteidl gør rummene større. Samtidig
kan man som gæst diskret iagttage de andre cafégæster – man holder øje med, hvem der kommer, hvem der
sidder her, og hvem der går. “Wollen Sie noch etwas trinken?”, spørger tjeneren en kvinde, som lige har taget

den sidste slurk af sin Melange. På hendes kagetallerken står en rest af en Esterházy-Schnitte. Den har
abrikos-glasur og er fyldt med smørcreme, chokolade og nødder. På væggen over kvinden hænger et billede,

som man har svært ved at slippe. Det er Gustav Klimts Kysset.

Om forfatteren
JØRN ØRNSTRUP er cand.phil. og medlem af Danske Rejsejournalister. På sine mange rejser har han

gennem årene skrevet mange kultur- og rejseartikler. Deriblandt for Jyllands-Posten, Sjællandske Medier og
Dagbladenes Bureau. Gennem de sidste mange år har han på sine slentreture i Wien slidt gaderne blanke og
besøgt mange af byens caféer. Både dem, som han har kendt længe, og andre, som han er stødt på undervejs

gennem den gamle, centraleuropæiske metropol.
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