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CYKLER   Alt for mange cyklister bruger mobilen håndholdt, når de cyk-
ler, viser en undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & 
Pension. I disse uger sætter en landsdækkende kampagne fokus på 
uopmærksomhed i trafikken.                                                                   S.04

MAGASIN   Den store københavnermode i slutningen af 1800-tallet var 
ballonopstigninger fra Tivoli. Det er der stadig minder om i haven.    S.10

MIN BY  De sidste ni år har ildsjælen, festivalche-
fen, konceptudvikleren, madentusiasten og story 
telleren Eva Vedel brændt for Lakridsfestivalen. I 
år afholdes den smagfulde smagefest i Langelinje-
pavillionen. Eva Vedel er en initiativrig igangsæt-
ter, der også er kvinden bag iværksættermessen 
Iværk&Vækst, fordi hun elsker at sætter nytæn-
kere sammen og få noget til at blomstre.         S:12                             

KØBENHAVN 
ER EN NEVER 
ENDING ROMANCE
TEKST CAMILLE BLOMST     FOTO SØREN SKIPPERTEKST LARS PETER LORENZEN

TEKST ALLAN MYLIUS THOMSEN      Frederiksborggade 4 · 1360 København K
 
  FOR BESTILLING:        ELLER SPØRGSMÅL:
tlf.nr.: 33 12 29 02 e-mail: slagter@kultorvet.dk

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

HVER TREDJE CYKLIST 
BRUGER MOBILEN

BALLONOPSTIGNING I TIVOLI
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Flere partier, flere opgaver, flere mø-
der, flere ansatte og større interesse, 
flere besøgende og  arrangementer  
- længe  har der manglet plads på 
Christiansborg til folkestyrets aktivi-
teter og til interesserede skoleklasser, 
udenlandske delegationer og almin-
delige borgere.

Nu arbejdes der endelig på at lave 
et egentligt besøgscenter, hvor demo-
kratiets historie  kan opleves i mo-
derne  rammer  og med  ny teknologi.  
Lige som det kan i andre parlamenter 
f.eks. i Berlin.

Men det forlyder, at der ikke er 
plads på Christiansborg, så besøgs-
centret skal ligge andetsteds. Selve 

ideen med besøgscentret svækkes, 
hvis det  ikke ligger i forbindelse med 
Folketinget.

Egentligt er det ret mærkeligt, at 
den ene fløj af Christiansborg  er hel-
liget kongefamilien. Det nuværende 
Christiansborg er fra 1903. Altså 50 
år efter Enevælden blev afskaffet.  Og 
der er jo eller masser af slotte i hele 
landet, som kongefamilien dispone-
rer over.

Hvad er der så i den kongelige fløj 
af Christiansborg ? I to sale er der 
Dronningens Håndbibliotek.  Her 
skal dronningen dog bevæbnes med 
en skruemaskine for at få adgang til 
bøgerne, da de alle er boltet fast bag 

glas- eller plastiklåger.  Den noget 
ujævne samling bøger er ren deko-
ration.  Bøgerne kunne med fordel 
fordeles til  det andet Dronningens 
Håndbibliotek, der er på Amalien-
borg, og netop Det kongelige Biblio-
tek, hvor bøgerne kunne gøre mere 
gavn.

Så er der en sal med nogle pæne 
malerier. Ikke den store kunst. De 
kan sådan set godt blive hængende 
eller fordeles på de øvrige slotte, hvis  
man vil have dem. Lokalerne kunne 
anvendes til andet end gennemgang 
eller udstilling.

Salen med gobelinerne kan ligele-
des bevares, men bør  have en bre-

dere anvendelse end  kongelige repræ-
sentationer. Mon ikke også royalister 
hellere ville til fest  på Amalienborg?

Desuden er der flere store rum, 
som egentlig kun er en slags tomme 
gennemgangslokaler. Muligvis er der 
i over- og underetagen også  lokaler, 
der kunne anvendes af Folkestyret. 

Så planlæg at lave besøgscentret for 
demokratiet og folkestyret på Christi-
ansborg i forbindelse med Folketinget 
og ikke i Rigsarkivets bygning, som 
der er forslag om, og som man kan læse 
mere om på Folketingets egen hjem-
meside: www.ft.dk/nyerammer. 

  Asbjørn Kaasgaard
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onsdag d. 1. april 2020.

Folkestyret  mangler plads
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ANDERSEN BAKERY 

GENÅBNET

AFTALE OM MERE 
BEHANDLING 
I SYGE BORGERES HJEM

GENÅBNET Der har altid været noget 
særligt hyggeligt ved at gå på konditori, 
og få en kop the og en kage, og det var 
trist, da konditorierne en overgang for-
svandt et for et fra bybilledet. Nu er de 
heldigvis kommet tilbage, og hedder i 
dag konditori med tilhørende café.

Det nye er, at man i dag kan få 
andet end the og kage. Sortimentet, 
hvis man ikke er til søde sager, er dog 
noget kedeligt mange steder - men det 
er ikke tilfældet hos Andersen Bakery 
på Islands Brygge.

Japansk/dansk samarbejde
Der var en festlig indvielse af de nye 
cafélokaler sidst i januar, hvor den 
japanske familie Takaki, som har 
grundlagt foretagendet, underholdt 
på klaver og violin og tillige fik sel-
skab af en  samurai til at hugge en 

stor baguette over som symbol på 
genåbningen. De danske traditioner 
for bagværk er nemlig her forenet 
med de japanske, og at det er et frugt-
bart samarbejde ses blandt andet af 
snacks’ene, der er en sand nydelse, og 
et virkeligt godt bud på lækkerier, når 
man ikke er i humør til de søde sager.

Økologisk og friskbagt
Alt er 100 % økologisk og friskbagt på ste-
det, og sidste år vandt Andersen Bakery 
konditorprisen,  Årets Kage, så kvalite-
ten kan man ikke klage over. 

Udvidelsen af forretningen er 
holdt i dejlig traditionel stil med lyse 
lokaler, hvide duge og god plads både 
inde og ude. 

Vi ønsker forretningen god vind 
fremover.

jra@kbhavis.dk

POLITIK De praktiserende læger, kom-
munerne i Region Hovedstaden og 
Regionen vil med en ny samarbejds-
aftale og 4,2 millioner kroner årligt 
forsøge at forhindre akutte indlæg-
gelser hos syge borgere.

Det står klart, efter at en aftale 
mellem de praktiserende læger i ho-
vedstadsregionen (PLO-H), kommu-
nerne, Sundhedskoordinationsud-
valget og KKR er trådt i kraft fra 1. 
februar 2020.

Fælles vurdering
De praktiserende læger kan nu prio-
ritere tid til at afklare akut sygdom 
hos ældre borgere i samarbejde med 
de kommunale akutfunktioner.

- Det kommunale akutteam bliver 
for eksempel kontaktet af en prak-
tiserende læge vedrørende en ældre 
kvinde, som kommunen ikke ken-
der fra tidligere. Akutteamet besøger 
kvinden og foretager observationer, 
som giver mistanke om en akut in-
fektion, siger Karin Zimmer, som er 
formand for PLO-H.

Hun forklarer, at teamet og lægen 
herefter i fællesskab vurderer, om og 
hvordan de kan undgå indlæggelse af 
borgeren, som helst vil blive hjemme.

Sammenhængende forløb
Med den nye aftale i hus er håbet, 
at der bliver en bedre overgang og 
et mere sammenhængende forløb, 
når en borger skal udskrives fra et 
hospital.

- Formålet er at sikre, at mere be-
handling kan foregå hos dig selv, så 
du ikke skal flytte dig for at få god 
behandling, siger Karin Zimmer.

- Vi gør det med aftalen muligt for 
læger og kommunens sygeplejersker 
at arbejde tæt sammen om at fore-
bygge, at du bliver så dårlig, at ind-
læggelse på hospitalet er påkrævet, 
lyder det fra regionsrådsformand So-
phie Hæstorp Andersen (S).

lp@kbhavis.dk

I forgrunden ses de lækre, økologiske snacks.

TEKST OG FOTO  JETTE R. ARENDRUP

TEKST LARS PETER LORENZENHVIS DU VIL OP I OSTESTANDART
MÅ DU TRE TRIN NED

Velkommen i Ostekælderen i Gothersgade
Danske, franske, hollandske, spanske 

og italienske varianter venter dig

- Vi gør det med aftalen muligt for læger 
og kommunens sygeplejersker at arbejde 
tæt sammen om at forebygge, at du bliver 
så dårlig, at indlæggelse på hospitalet 
er påkrævet, siger regionsrådsformand 
Sophie Hæstorp Andersen.

• I tilslutning til samarbejdsaftalen er der mellem kommunerne i regionen, PLO-H 
og Region Hovedstaden forhandlet en aftale om en forsøgsordning om honore-
ring af de praktiserende læger om lægebetjening af de kommunale akutfunkti-
oner.

• Honoreringsaftalen giver mulighed for 27.000 kommunikationsydelser om året 
mellem praktiserende læger og de kommunale akutfunktioner.

• Med samarbejdsaftalen beskrives samarbejde, opgaver og arbejdsgange mellem 
de kommunale akutfunktioner, de praktiserende læger, hospitalerne og Region 
Hovedstadens Akutberedskab. Der er i aftalen fokus på entydig placering af det 
lægelige behandlingsansvar, gensidige forpligtelser omkring opgavevaretagelse 
og kommunikation med de kommunale akutfunktioner.

• Med aftalen fastlægges, at det lægefaglige behandlingsansvar for behandling 
af borgere tilknyttet akutfunktioner ligger enten hos den praktiserende læge, 
lægen hos 1813 eller hos hospitalslægen.

• For borgere henvist af henholdsvis almen praksis og 1813 (regionens akutbered-
skab) gælder, at ved akut behov for læge har almen praksis ansvaret i dagtiden 
(hverdage kl. 08-16) og 1813 på hverdage kl. 16-08 samt i weekender og på 
helligdage. For borgere, hvor hospitalsbehandlingen fortsætter efter udskrivelse 
fra hospitalet, har hospitalet behandlingsansvaret, indtil hospitalsbehandlingen 
er afsluttet.

• Det er forventningen, at aftalen vil bidrage til at forebygge indlæggelser og 
genindlæggelser. 

Kilde: Region Hovedstaden

FAKTA OM SAMARBEJDSAFTALEN:
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CYKLISTER Øjnene på trafik-
ken og begge hænder på sty-
ret! De gode råd ser en del 
cyklister bort fra, når de kø-
rer i trafikken. Hver tredje 
cyklist mellem 18 og 65 år 
erkender nemlig, at de meget 
ofte, ofte eller en gang imel-
lem har den ene hånd på mo-
bilen for fx at læse og skrive 
beskeder, finde musik, tale 
håndholdt eller spille spil, 
mens de cykler. 

Kigger man på de enkelte 
aldersgrupper, kan man se, 
at problemet er størst blandt 
de 18-35-årige, hvor 54 % er-
kender, at de bruger mobi-
len meget ofte, ofte eller en 
gang imellem, når de træder 
i pedalerne. I denne alders-
gruppe er der ovenikøbet 
også 17 % som svarer, at de 
spiller spil på deres mobil, 
mens de cykler.  

 Det viser en ny under-
søgelse blandt 836 cyklister 
mellem 18 og 65 år, som Rå-
det for Sikker Trafik og For-
sikring & Pension har gen-
nemført. 

- Det er bekymrende at 
se, hvor mange der siger, at 
de bruger mobilen hånd-
holdt, når de kører på cykel. 
Ud over at det er forbudt, så 
er det også risikabelt, da det 
kan betyde, at man overser 
en anden trafikant eller for 
eksempel en kantsten, væl-
ter og kommer alvorligt til 
skade. Så rådet herfra er læg 
mobilen i lommen og kør cy-
kel, når du kører cykel, siger 
Lisbeth Sahl, seniorprojektle-
der i Rådet for Sikker Trafik. 
 
Mange cyklister kommer til 
skade 
I disse uger gennemfører Rå-
det for Sikker Trafik og For-
sikring & Pension en kam-
pagne mod uopmærksomhed 
i trafikken.  

For at minde cyklisterne 
om, at de også bør have fokus 
på trafikken i stedet for mobi-
len, lancerer Rådet for Sikker 
Trafik nu en særlig kampag-
nefilm til cyklisterne: ”Læg 
mobilen - så er du røvlægger”.  

I denne uge offentlig-

gjorde Vejdirektoratet de 
foreløbige ulykkestal for 
2019, og de viser, at 916 cyk-
lister sidste år kom til skade 
eller blev dræbt i trafikken. 
Men da det langt fra er alle 
tilskadekomne cyklister, der 
registreres af politiet, er tal-
let i virkeligheden langt hø-
jere. De seneste år har ska-
destuerne registreret ca. 
15.500 tilskadekomne cykli-
ster årligt. 

- Et fald på cyklen kan 
have store personlige og 
økonomiske omkostninger 
for den enkelte, og derfor er 
det vigtigt, at vi får flere til 
at flytte fokus væk fra mobi-
len og i stedet koncentrerer 
sig om trafikken. Falder man 
på sin cykel, så risikerer man 
brækkede lemmer, ødelagte 
tænder eller en hovedskade, 
siger Nanna Dalsgaard Wil-
kens, chefkonsulent i Forsik-
ring & Pension. 

lp@kbhavis.dk

HVER TREDJE CYKLIST 
BRUGER MOBILEN

• Du risikerer at overse andre trafikanter, huller, skilte 
 eller en kantsten. 

• Du reagerer langsommere, hvis der sker noget uforudset. 

• Du har sværere ved at styre cyklen og give tegn. 

• Du irriterer andre cyklister, fordi du slingrer og kører 
 uforudsigeligt. 

• Du risikerer en bøde på 1.000 kroner. 

Svar for alle cyklister mellem 18-65 år (flere svarmuligheder):

• Taler i telefon håndholdt: 18 % 

• Kigger hurtigt på min mobil ved beskeder/notifikationer: 18 

% 

• Læser beskeder (sms, mail, Messenger): 16 % 

• Skifter eller søger efter musik på telefonen: 16 % 

• Betjener GPS/finder vej på telefonen: 15 % 

• Skriver og kommenterer (sms, mail, sociale medier): 10 % 

• Tager fotos/video (fx Snapchat og live streamer): 10 % 

• Orienterer mig på sociale medier: 9 % 

• Spiller spil på telefonen: 7 % 

• Gør mindst én af ovenstående ting: 30 % 

Herunder svar for cyklister mellem 18-35 år 
(flere svarmuligheder):   

• Taler i telefon håndholdt: 35 % 

• Kigger hurtigt på min mobil ved beskeder/notifikationer: 38 % 

• Læser beskeder (sms, mail, Messenger): 35 % 

• Skifter eller søger efter musik på telefonen: 24 % 

• Betjener GPS/finder vej på telefonen: 33 % 

• Skriver og kommenterer (sms, mail, sociale medier): 24 % 

• Tager fotos/video (fx Snapchat og live streamer): 24 % 

• Orienterer mig på sociale medier: 21 % 

• Spiller spil på telefonen: 17 % 

• Gør mindst én af ovenstående ting: 54 % 

Kilde: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune

Mange er afhængige af mobilen - også når de cykler.

TEKST LARS PETER LORENZEN

Alt for mange cyklister bruger mobilen håndholdt, når de cykler, viser en undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik 
og Forsikring & Pension. I disse uger sætter en landsdækkende kampagne fokus på uopmærksomhed i trafikken.  

DERFOR ER DET EN DÅRLIG 
IDÉ AT BRUGE HÅNDHOLDT 
MOBIL, NÅR DU CYKLER

OM UNDERSØGELSEN:  
Spørgeskemaundersøgelse blandt 836 cyklister i aldersgruppen 

18-65 år. Gennemført i november 2019 af Epinion på vegne af 

Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension: 

Hvor ofte gør du følgende med din mobil i hånden (håndholdt), 
mens du cykler (dvs. ikke holder stille)? 
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Er du pensionist i Københavns kommune med interesse i at få nye kulturelle 
oplevelser, sociale fællesskaber og livskvalitet i hverdagen? Så kom ind og be-
søg os i vores hyggelige lokaler på 2. sal. i Huset i Magstræde. Vi tilbyder bl.a.  

Et medlemskab koster: kr. 200,- pr. kvartal. Det inkluderer film, arrangementer, 
aktiviteter, kaffe, the ad libitum, frugt eller småkager. Der er frokost en gang 
om ugen, for et lille symbolsk beløb. Dog vil der i nogle tilfælde være en egen 
betaling på særlige ture (f.eks. Entre). Udover en masse spændende steder i 
København har vi bl.a. været på tur til Hamborg, Lübeck, Århus, Malmø, Lund, 
Møn, Odense, Thy, Helsingør og Køge. 

Kom og besøg os i vores hyggelige cafe/biograf og hør mere om Samlings-
punktet Indre By, Rådhusstræde 13, 2 sal, 1466 Kbh. K. Åbningsdage: Man., 
tirs. og tors. Kl. 10.30-15. Kontakt: Projektleder Josephine eller Helle på tlf.: 
60 57 07 69/60552353. Læs mere på: www.samlingspunktindreby.dk, mail: 
samlingspunktindreby@outlook.dk 

SAMLINGSPUNKT 

INDRE BY 

• Fællesspisning og socialt  
samvær/netværk. 

• Foredrag og Politisk debat 
• Guidet rundvisninger, primært 

København. 
• Film i vores egen biograf, film-

produktion, hjælp til it.

• Ture ud af huset med  
overnatning. 

• Morgengymnastik, malerworks-
hop og hobby aktiviteter. 

OSV... Det er kun os selv, der sæt-
ter grænser! 

Rosenborggade 2
(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)

www.kultorvet.dk  ·  info@ostenvedkultorvet.dk

Anno 2008

EJENDOMME Bølgerne gik en tid 
højt i de to christianshavnske 
menighedsråd fra henholdsvis 
Vor Frelsers Kirke og Christians 
Kirke på Christianshavn. Men 
nu er der altså endelig kommet 
afklaring på situationen om-
kring Stanleys Gård, der jo ejes af 
begge råd. Der var i lang tid kun 
et spinkelt flertal for, at beholde 
det fine palæ i kirkeligt regi, men 
man anede ikke til hvad, hvorfor 
eller hvordan det skulle finansie-
res. Senest ville man lave forsam-
lingshus, men nu foreligger der 
langt om længe en mere fornuf-
tig plan.

Provstekontorer og Johannahuset
Nu er det nemlig besluttet, at der 
skal være provstekontorer og lo-
kaler til gravkaffe på 1. sal, samt 
krisecenter for børn og unge på 
2. sal. Fedtekælderen under Kir-
kens Korshær bliver boende i 
kælderen, og i stuen vil der fort-
sat være kirkekontorer for de to 
menigheder.

Krisecenteret der skal flytte 

ind på 2. sal hedder Johannahu-
set, og er en nyskabelse, der sat-
ser på at blive spredt til resten 
af Danmark. Det nye ved denne 
institution er, at det skal være 
et sted, hvor kriseramte børn og 
unge akut kan flytte ind og i 14 
dage få omsorg, rådgivning og 
husly. Centret har i første om-
gang fået finansiering til 3 ½ 
års virke.

En hård proces
Det har kostet mange diskus-
sioner og en del held at nå til 
klarhed, og det kommende me-
nighedsrådsvalg vil vise, hvor 
mange medlemmer af rådet, der 
i denne omgang er kørt trætte af 
konflikter og ikke ønsker gen-
valg.

Valget afholdes d. 15. septem-
ber i år, og det vil være første 
gang med en helt ny valgform. 
Der er planlagt et orienterings-
møde herom d. 12. maj, og tid og 
sted vil blive annonceret senest 
3 uger inden mødet.

jra@kbhavis.dk

AFKLARING OM 
STANLEYS GÅRD

Planerne om endnu et forsamlingshus er nu endeligt droppet.

TEKST JETTE R. ARENDRUP    FOTO TORBEN DRAGSBY
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"

Frisør Dorte
Fredericiagade 14
Tlf.: 33 32 12 64
Mobil:  26 70 71 58

Bemærk ny adresse!

   m/k klip

280,-

MED MOR I BYEN Det er gra-
tis at have en mening, alt 
i København bliver bedømt 
på de sociale medier og net-
tet. Enhver ejer af en café 
beder sine venner hype hyt-
ten som begejstrede netbe-
dømmende publikumsbaro-
metre.

Da jeg var barn, krævede 
det kværulantens medfødte 
retfærdighedschili i livets 
suppegryde, eller kontakt 
til den indre Anders And, 
for at påtale en servering 
på en restaurant. 

Man skulle have brok-
kesnakketøjet i orden, hvis 
man skulle reklamere over 
en bøf midt på Gråbrødre-
torv, som var et af de får 
steder, man kunne sidde 
og spise ude, før fortovene 
blev byens nye spisestue. 
Den chance lod min afdøde 
far sjældent gå forbi, og han 
tog ikke hensyn til børne-
tæer, der krummede i fod-
formede Hallgren sandaler.

Skuespil i flere akter 
Når tjeneren rutinemæssigt 
med indstuderet venlighed 
spurgte, om maden smagte, 
og min far havde fundet 
en tilberedningsfodfejl, der 
kunne påtales som et bevis 
på en slendrian af en ekla-
tant kok, så gav han sin ty-
delige vurdering uden om-
svøb. 

For en demagog er en re-
staurant et festligt sted at 
rulle sig ud, det er næsten 
for nemt, for kunden har 
altid ret, og enhver kender 
den spilleregel. 

Komedien mellem den 
indignerede gæst og den 
stakkels tjener er klassisk. 
Gæsten har fri leg, mens 
den arme ansatte har det 
opgave at dæmpe hystaden 
høfligt ned, bevare stedets 
gode rygte samt at overveje 
en nedslag i regningen eller 
en tilføjelse i form af gratis 
kaffe.

Min far var så dreven 
en debattør, at han nemt 
flammede op igen, bedst 

som tjeneren havde fået 
den opfattelse, at uoverens-
stemmelserne var bragt til 
ophør. Så styrede han skue-
spillet agter og konfliktop-
trappe: “Min datters ret 
er uspiselig” og andre på-
stande.

Klagebrev med underskrift 
Udgangen blev ofte, at han 
efter et rasende måltid høj-
lydt truede med at skrive til 
chefen. Min far kunne først 
trække vejret normalt, når 
han havde fået skrevet et 
klagebrev i øverste sprogre-
gister, hvor ingen tvivl om 
hans ret stod tilbage, under-
skrevet med blæk og postet 
inden midnatspostkasse-
tømning med udbringning 
den efterfølgende morgen. 
I vores tid kan man gå di-
rekte på nettet og lave stor 
ulykke i en forretning ved 
i måske overdrevne raseri 
at tildele nul stjerner. For 
den fornærmede kunde er 
det helt gratis og man skal 
ikke give give sig til kende. 
Men for stedet kan det koste 
mange kunder.

Hemmelig shopper 
Blokeret af gammel skam 
brokker jeg mig sjældent 
på restaurationer, da per-
sonalet ofte hverke har for-
stand på mad eller service, 
men henter penge hjem for 
selv at kunne gå på café i 
fritiden. 

Men måske er min kon-
stant kvalitetsbedømmende 
meningsstorm blevet til en 
øretsunami for mine venin-
der. Mistanken fik jeg fordi, 
at min bedste veninde, som 
jeg arbejde sammen med på 
et vegetarspisehus for 30 år 
siden, sendte et link med 
beskeden: “Måske skulle du 
blive Mystery shopper.”

I vedhæftede opslag 
søgte Wilkes fakekunder, 
der er hyret til at gå rundt 
som glade brugere i luft-
havnen og teste caféer og 
butikker for at at skrive en 
velargumenteret lille an-
meldelse til brug for kvali-
tetsbedømmelse, som det så 
pænt hedder i dag. Altså en 
note som afsæt for skidebal-

ler og gradbøjninger frem til 
fyring. 

Slaraffenland for 
kværulanter at få tildelt 
retten til at optræde som 
den hysterisk detaljeorien-
terede, på nippet til fluek-
neppende, bedrevidende, 
selvkloge (påstand mod på-
stand) ekspertkunde.

Biindtægt som sladrehank 
Så kunne jeg fornøje mig, 
under dække af min titel 
som mystisk kunde, te som 
en fin snobbet dame og 
spille det så troværdigt, at 
ingen fik mistanke om, at 
det var i sladderøjemed at 
jeg med øjemål vurderede 
højden af mælkeskummet 
på min cafe latte. 
Jeg kunne more mig med 
at lægge elegante fælder 
for servicepersonalet ved at 
vælte min kop med væske 
ud over bordet og notere, 
hvornår man ville komme 
springende med en klud, 
og om de ville tilbyde mig 
en ny kaffe, tiltrods for, at 
det var mig selv, der havde 
været en idiot. 

I den næset café kunne 
jeg, i den undersøgende sags 
tjeneste, spille multiallergi-
ker og bede om uddybende 
forklaring på samtlige fro-
kostretter i køledisken.

I det hele taget kunne 
man dyrke manglen på situ-
ationsfornemmelse og være 
kunden fra helvede, der me-
ner, at vinen smager af prop, 
og pølsen, ifølge en tempe-
raturmålende fortand, ikke 
har den lovmæssige kerne-
temperatur på 74 grader.

En herlig leg, som min 
dybt savnede far altså træ-
nede mig i hele min op-
vækst, som en del af min 
dannelse (og hans uløn-
nede underholdning). Men 
jeg tror på karmaloven, så 
jeg søger ikke ind som my-
stery shopper.
 

cb@kbhavis.dk

MED MOR I BYEN

TEKST CAMILLE BLOMST
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Østerbro Frimærkehandel
Kontant opkøb af frimærker og mønter.
Medvirker gerne ved realisering af store 
dødsbosamlinger. – Reel behandling.

man-fre 12-17 - lørdag 10-14, torsdag lukket.

www.oesterfrim.dk

St. Kongensgade 116 · 1264 Kbh K · Tlf.: 39 63 66 00 
Over for Nyboder

PROFESSIONAL AND CLASSIC CAMERAS

SKINDERGADE 41  ·  1159 KØBENHAVN K  ·  MAN-TORS  9.30-17.30  FRE  9.30-18.00  LØR  9.30-15.00
TLF.  +45 33  14  12  15  ·  WWW.PHOTOGRAFICA.COM  ·  MAIL@PHOTOGRAFICA.COM

Olympus 75/1,8
Nyhed 

Ny spændende portræt
optik til Olympus PEN 
og OM-D. MFT bajonet.
Læs mere om optikken
på vores hjemmeside.

6.795,-
Pris er kun for optik

sankt annæ kiosken
St. Kongensgsde 40 · 1254 kbh K

Åbningstider: Hverdage 7.00 - 20.00 · Lørdage 8.30 - 20.00 · Søndag lukket

Københavns største
blad- og avisudvalg

Udenlandske aviser 

ugeblade · magasiner

Tips · Lotto · Oddset

Dan Toto

og

spilleautomater

URMAGEREN
Dronningens Tværgade

Dronningens Tværgade 14
1302 København K
Tlf.: 4341 6218
E-mail: urmageren@live.dk

Smørrebrødscafé 
Svend Larsen’s efterfølger

Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,

frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.

Ny adresse:
St. Kongensgade 92 kld, København K

www.sl-smbr.dk
tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 37

Nu også 
siddepladser 

 

fax: 33 12 06 37

CYkler I løbet af næste år bliver City forbun-
det direkte med Amager Strandpark, når en 
ny stibro bliver ført over Inderhavnen.

Selvfølgelig kan du allerede i dag tage 
jernhesten fra Kongens Nytorv og cykle til 
Amager Strandpark, men det kræver en tur 
rundt om Nationalbanken, over Børsbro og 
Knippelsbro, videre ad den befærdede Torve-
gade og igen videre ud mod Prags Boulevard 
og Amager Strandvej.

Går det som planlagt, vil den rute være 
noget af en omvej, når en ny stibro med gang- 
og cykelforbindelse henover Inderhavnen står 
klar i løbet af 2013. Samtidig anlægges en 

cykelsti over Holmen, langs Kløvermarken og 
videre til Amager Strand, hvilket gør cykeltu-
ren fra Kongens Nytorv til en langt smukkere 
og mere sikker oplevelse.

Amager Strandpark I/S har på et bestyrel-
sesmøde netop besluttet at gøre det lovligt for 
cyklister at cykle langs strandpromenaden. 
Med de nye tiltag bliver Amager Strandpark 
en integreret del af Københavns Kommunes 
ambition om at gøre hovedstaden til verdens 
bedste cykelby.

kbh

Tag CYklen
FRA kongens nYTorv 

TIL sTranden

MUSIK Østre Anlæg er en af Københavns per-
ler. Gemt væk og ikke særlig kendt blandt 
menigmand, men blandt ,elektroniske mu-
sikfans er stedet velkendt via festivalen 
Stella Polaris. Anlægget ligger skjult bag 
Statens Museum for Kunst – mellem Stock-
holmsgade og Øster Voldgade. I begyndel-
sen af denne måned blev Østre Anlæg 
endnu en gang genopdaget af mange unge 
mennesker, der deltog i den elektroniske 
havefest Stella Polaris. Det vurderes, at op 
imod 50.000 gæstede det smukke grønne 
areal, hvor det svært at finde græsstråene 
mellem de mange, mange numser.

Succesen kan imidlertid betyde et farvel 

til Østre Anlæg næste år. Ifølge Dagbladet 
Politiken overvejer arrangørerne af Stella 
Polaris at forlade København og rykke fe-
sten til Frederiksberg Have i nabokommu-
nen. Dj’erne Kalle B. og Nicka Kirsteijn er 
drivkræfterne bag festivalen. Det hele star-
tede med et par hundrede mennesker, men 
nu har arrangementet vokset sig større end 
en velbesøgt fodboldlandskamp i Parken.

Stella Polaris kom til byen i 2002, og 
de to første år blev arrangementet afviklet 
i netop Frederiksberg Have, inden man i 
2004 rykkede til de smukke omgivelser i 
Østre Anlæg.

Kbh

TRAFIK Alle ved, at det fører til ulykker, når 
man blander gående mennesker og kørende 
biler. Den sidste ende af Nyhavn – på den 
anden side af Nyhavnsbroen – er ikke udeluk-
kende til gående trafikanter, men bruges også 
af biler. Flere gange har en læser observeret 
farlige situationer, og han undrer sig over, 
at Københavns Kommune ikke allerede har 

lukket denne lille del af Nyhavn for kørende 
trafik.

Læseren mener, at biltrafikken uden større 
problemer kan føres hen til Sankt Annæ Plads 
og med mulighed for at komme videre ad 
Kvæsthusgade og Skuespilhuset.

Kbh

sTella polaris 
DRUKNER i suCCes

folk ER I fare 
MIDT pÅ gaden
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TEKST LARS PETER LORENTZEN 

POLITIK En københavnsk taxi kø-
rer ifølge beregninger på rådhuset 
omkring 100.000 kilometer på ho-
vedstadens gader i løbet af et år.

Det betyder en god klimage-
vinst, hvis man kan få taxiselska-
berne til at udskifte deres køretø-
jer med brint- eller elbiler.

- Hvis man kan få gjort taxierne 
grønne i København, vil det have 
en reel effekt for CO2-aftrykket. 
Derfor støtter jeg selvfølgelig til-
tag, der belønner de grønne taxier 
og kan motivere flere udbydere til 
at omstille til grøn drift, siger tek-
nik- og miljøborgmester Ninna He-
deager Olsen (EL) i en pressemed-
delelse.

50 reserverede pladser
Et flertal på rådhuset har vedtaget, 
at grønne taxier skal have fordele i 
trafikken. Det betyder i første om-
gang, at kommunen reserverer 50 
taxiholdepladser i kommunen til 
hyrevogne, der kører på enten el 
eller brint.

Pladserne etabeleres blandt 
andet ved Hovedbanegården, og 
deres beliggenhed bliver så at-
traktiv, at chauffører, der kører 
en klimavenlig bil, formentlig får 
lettere ved at få gadeture. Øvrige 
almindelige taxier får ikke lov til 
at bruge kjlimaholdepladserne.

- Hver gang en taxi bliver om-
stillet til grøn drift, slipper vi for 
en stor mængde CO2. Indsatsen er 
derfor vigtig for københavnernes 
luftkvalitet, for at reducere klima-
aftrykket og for at nå Københavns 
klimaambitioner om at blive ver-
dens første CO2-neutrale hoved-
stad. Vi er nødt til at skrue på alle 
de grønne knapper, vi overhovedet 
kan, og det her er en af dem, siger 

Ninna Hedeager Olsen.
Kommunens beregninger vi-

ser, at hvis alle taxier i hoved-
stadsområdet blev udskiftet til 
klimavenlige el- og brintbiler, så 
vil det formindske udledningen af 
CO2 med mellem 30.000 og 50.000 
ton om året. I øjeblikket kører der 
omkring 150 el- og brinttaxier i 
København ud af en samlet flåde 
på knap 2000. Til sammenligning 
kører der omkring 800 klimaven-
lige hyrevogne i en by som Am-
sterdam.

Optimistisk beregning
Københavns Kommune understre-
ger dog, at deres bud på en CO2-be-
sparelse på mellem 30.000 og 
50.000 ton forudsætter, at antallet 
af hyrevogne i hovedstadsområdet 
stiger til 5000 i år 2025. Og bespa-
relsen er regnet ud på den måde, at 
de mange ton CO2 er forskellen på 
at have en flåde, der enten består 
af dieselbiler eller klimavenlige el- 
og brintkøretøjer.

I brancheforeningen for bus- og 
taxivognmænd reagerer man po-
sitivt på det københavnske tiltag.

- Vi er glade for, at Københavns 
Kommune er med til at under-
støtte den grønne omstilling af 
taxierne ved etablering af særlige 
holdepladser til el- og brinttaxier. 
Det er vigtigt med incitamenter, 
der gør det attraktivt for taxibran-
chen at købe grønne taxier, og vi 
håber, at vi, sammen med Køben-
havns Kommune, kan se på andre 
tiltag, der baner vejen for endnu 
flere grønne taxier, siger Trine 
Wollenberg, der er vicedirektør i 
Dansk Persontransport.

lp@kbhavis.dk

GRØNNE TAXIER 
FÅR FORDELE

- Hvis man kan få gjort taxierne grønne i København, vil det have en reel effekt 
for CO2-aftrykket. Derfor støtter jeg selvfølgelig tiltag, der belønner de grønne 
taxier og kan motivere flere udbydere til at omstille til grøn drift, siger teknik- og 
miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.

Spis så meget du kan  179.-
Helstegt oksefilet med bagt kartoffel 

og dagens sauce - Hertil stort salatbord

Separat selskabslokale op til 50 personer  
kan lejes med eller uden mad.

Åbent: man-lør kl. 11-24 · søn kl. 16-24
St. Kongensgade 38 · Tlf 33911148 · www.herefordsteak.dk

Urmageren i København 
Har du et stue ur, der trænger til reparation?  

Så har vi urmageren til rådighed i butikken. 

Vores dygtige fagudlærte urmagere tager sig af alle slags ure & ur reparationer. 

Opgaver, store som små, løser vi med omhu.  

Så de som kunde bliver tilfreds og får den bedst mulige service. 

Inden reparationen påbegyndes, giver vi selvfølgelige et gratis uforpligtende tilbud. 

         

Kontakt os, og aftal nærmere vedrørende  

evt. hjemme besøg samt tilbudsgivning 

STRØGETS  ∙   KULTORVETS  ∙  NØRREBROS 

URE GULD SØLV KØBENHAVN 

Nygade 7, KBH K 

TELEFON: +45 33 12 12 65   MAIL: ure-guld-soelv@hotmail.com 

www.ure-guld-soelv.dk 
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Opgaver, store som små, løser vi med omhu.  

Så de som kunde bliver tilfreds og får den bedst mulige service. 

Inden reparationen påbegyndes,  

giver vi selvfølgelige et gratis uforpligtende tilbud. 

         

Kontakt os, og aftal nærmere vedrørende  

evt. hjemme besøg samt tilbudsgivning 

STRØGETS  ∙   KULTORVETS  ∙  NØRREBROS 

URE GULD SØLV KØBENHAVN 

Nygade 7, KBH K 

TELEFON: +45 33 12 12 65   MAIL: ure-guld-soelv@hotmail.com 

www.ure-guld-soelv.dk 

 

 

 

 

 

 



8 KBH K	 FEBRUAR	2020	ÅRGANG	15

De sidste ni år har ildsjælen, festi-
valchefen, konceptudvikleren, ma-
dentusiasten og story telleren Eva 
Vedel brændt for Lakridsfestivalen. I 
år afholdes den smagfulde smagefest 
i Langelinjepavillionen. Eva Vedel er 
en initiativrig igangsætter, der også 
er kvinden bag iværksættermessen 
Iværk&Vækst, fordi hun elsker at sæt-
ter nytænkere sammen og få noget til 
at blomstre.

Hvornår holder du allermest af 
København?

København er for mig et sprag-
let kludetæppe, der hækles større og 
større og mere farverigt for hver dag. 
Hver bydel, hver årstid og hvert tids-
punkt på døgnet har sin helt egen 
DNA og charme.

Jeg er vild med diversiteten og kon-
trasterne og kan falde i svime over 
en billig husmandsret serveret med 
kærlighed og gode råvarer og nyder 
også gerne det ekstravagante i upas-
sende mængder!

Jeg er stolt københavner med stort 
K, når jeg stiger ned i dybet og indta-
ger Metroen. Jeg imponeres af Metro-
ringens både højeffektive linietrafik 
og de smukke stationer med interna-
tionalt svung og alverdens forskellige 
sprog, der fletter sig ind i københav-
nerchargonen, når man træder ind 
og ud af perssonen. Det kunne ligeså 
godt være London eller Paris. Der er 
stil over København, der samtidig er 
kendetegnet ved den der helt unikke 
og uformelle tilbagelænethed.

På Christianshavn er det toppen 
af poppen at nyde cocktails om som-
meren på baren Halvandet, når solen 
og musikken spiller højt og sammen 
og udsigten til bølgerne blå er second 
to none.

Det er skønt at kunne bestille 
lækre cocktails både med og uden 
alkohol. 

Jeg vil altid gerne runde Christia-
nia og se på livet og typer eller gå en 
tur på Volden.

En kop the i den kinesiske tepa-
villon, der netop er åbnet op igen for 
offentligheden på udvalgte sommer-
søndage er også helt enestående i Kø-
benhavn. 

København er en never ending ro-
mance…

Kan du nævne nogle æstetiske ste-
der i byen, som du kan anbefale?

Der er så mange, men er for nylig 

faldet helt og aldeles pladask for et 
særligt ”forsamlingshus”.

Midt i krydsfeltet mellem Køben-
havn NV, Frederiksberg og Vanløse 
har en passioneret iværksætter køb, 
renoveret og genåbnet Vandværket. 
Det er så smukt istandsat med sans 
for de små detaljer og respekt for det 
oprindelige vandværk. Og så er bar-
ren sat høj på både indretning, mad 
og at fylde huset med liv og leben. 
Det summer allerede og de måned-
lige fællesspisninger trækker flere og 
flere til.

Det her sted er værd at holde øje 
med!

Du har arbejdet meget med tu-

risme, hvilke oplevelser vil du anbe-
fale en endagsturister i København?

Jeg kan godt lide at tilsætte ople-
velsesklassikerne et twist. 

Man oplever mest på cykel eller til 
fods og med den udvidede Metroring 
er det oplagt at dele København op i 
små, separate kapitler og kvarterer og 
suge den ultralokale stemning til sig.

En kanalrundfart er en hurtig måde 
at få serveret byens seværdigheder på, 
men også dejligt at opleve havnen og 
kanalerne fra robåd, kajak eller det se-
neste nye, Copenhot, hvor man kan 
nyde Københavns havn i en flydende 
spa, tilbagelænet i 40 grader varmt 
vand og med kølige drikke ombord.

Refshaleøen overrasker altid med 
nye, spændende, kreative initiativer 
og en perlerække af spiseoplevelser fra 
Street Food til den ultimative smags-
oplevelse på restaurant Alchemist. 

Fra kælder til kvist. At stå og nyde 
udsigten til Carl og Otilia fra Hotel 
Ofelia’s Rooftop terrasse og se for-
vandlingen fra bryggeri til en af Kø-
benhavns nye og mest innovative by-
dele Carlsbergbyen.

At gå i Teaterkælderen og indtage 
sin middag med servering fra de syn-
gende tjenere på det Ny Teater, der 
ikke sparer på hverken lysekroner, 
svungne trapper eller divaeffekter.

Hvor går du hen med en veninde 
og spiser?

Jeg er vild med gennemførte kon-
cepter og det gode værtsskab og bli-
ver så glad, når det lykkes for passio-
nerede iværksættere at komme i mål 
med deres drøm.

En af mine nyeste favoritsteder 
er restaurant LOLA, der ligger ved 
Christianshavn Vold og tidligere hu-
sede restaurant Løven og Bastionen. 
Det er Kamilla Seidler, som var køk-
kenchef på Claus Meyers succesfulde 
restaurant og socialøkonomiske pro-
jekt i Bolivia, der nu har fod under 
eget køkkenbord. Smagfuldt og san-
sefyldt, sydamerikanske, brændte 
farver, små, smukt serverede og vel-
komponerede retter til stor fryd for 
både øje og mund. Og ovenikøbet til 
overkommelige priser tilsat den helt 
rette dosis opmærksomhed.

Jeg er også stamgæst til fællesspis-
ning i Absalon Kirke, som i dag er alle 
københavneres udvidede dagligstue. 
Jeg har sågar inviteret hele familien 
rundhåndet til fødselsdagsmiddag. 
Det kan man jo tillade sig, når mid-
dagen koster 50 kr. og man ved, at der 
bare er åbent alle årets 365 dage, uan-
set om det er jul, påske eller nytår. 
Snakken går lystigt på kryds og tværs 
over borde, generationer og typer og 
og maden er veltillavet, rigelig og al-
tid toppet op med grønt.

København har en ganske særlig 
puls og når københavnerpulsen sti-
ger mig over hovedet, trækker jeg 
mig bare tilbage til Hareskovens dybe 
stille ro. Det varer aldrig længe før jeg 
har Københavnerabstinenser.

cb@kbhavis.dk

TEKST CAMILLE BLOMST       FOTO LARS DALBY

MIN BY – EVA VEDEL

KØBENHAVN ER EN 
NEVER ENDING ROMANCE
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Besøg butikken i Fiolstræde 14, 
telefon 33 36 35 00

eller vores web-shop: 
www.tessies.dk

Sten og krystaller
både rå, kugler, smykker eller lommesten. 
Kæmpe udvalg. 

Priser fra kun 15,-

TEATER Det er ikke altid lige nemt at være 
barn. Som for eksempel når man ikke rigtig 
ved, hvad ordet skilsmisse betyder. Det for-
tæller en fem-årig drengestemme på lydsiden 
i teaterforestillingen ”En hel er en halv og to 
kvarte”, som netop har spillet på Zangenbergs 
Teater. Det handler om børns verden, sådan 
som de oplever det at være delebarn med kon-
stant flytten frem og tilbage mellem mor og 
far med alt, hvad det indebærer af pakkede 
kasser - sådan helt konkret vist med et mylder 
af store flyttekasser som eneste scenografi.

  Det er dansetruppen GAZART, der har 
spotlys på delebarnets opsplittede familie-
liv med deleforældre,  deres nye kærester og 
et sandt sammensurium af søskende, halv-
søskende og papsøskende, som alle bliver 
illustreret med stabler af papkasser. De tre 
dansere Fie Dam Mygind, Marlene Bonnesen 
og Søren Linding Urup smyger sig ind og ud 
mellem alle kasserne, pakker kedeldragten 
sammen og danser rundt i underkjoler. Be-
vægelsesmaterialet ligger tæt på de sproglige 
metaforer. Man kan nemt blive klemt og mast 

mellem kasserne, man kan falde ned imellem 
kasserne, man kan bo i hver sin kasse og blive 
glemt i nattens mørke.

  Det er den garvede koreograf Tali Rázga, 
der har kreeret dansetrinene, som spænder 
fra dagligdagens rutiner i gentagne hånd-
bevægelser, glade hop og kåde maveglid 
henover gulvet og fælles leg i en god gang 
kluddermor. Musikalsk er stemningen sat af 
Rumpistols poppede rytmer, der punktvis af-
brydes af børnestemmer, der fortæller om, 
hvordan deres hverdag ser ud. Helt nøgternt 
iagttaget og beskrevet af de kloge små børn.

Næste forestilling på Zangenbergs Teater 
er en genoptagelse af den komiske succes-
forestillingen ”Far er sur” fra forrige år. Her 
forsøger en meget opfindsom datter at få sin 
møgsure far i godt humør igen. Det er ikke 
nogen nem opgave, for farmand er virkelig 
eddikesur. Men uden at røbe for meget, mon 
så ikke det nok skal lykkes til sidst.

mh@kbhavis.dk

TEKST MAJBRIT HJELMSBO      FOTO SØREN MEISNER

Børneforestillingen ”En hel er en halv og to kvarte” med GAZART.

Autentiske historiske rammer 
til unikke oplevelser

Vi tilbyder autentiske historiske rammer, 

fortrolighed og nærvær samt et fleksibelt og 

engageret personale, der med glæde står til 

jeres rådighed fra start til slut.

Lejes ud til møder, receptioner og fester  

- med og uden forplejning kontakt os for tilbud

Admiral Gjeddes Gaard
St. Kannikestræde 10 A   |   1169 København K   |   7022 1087
www.admiralgjeddesgaard.dk   |   admiral@gjeddegaard.dk

KLOGT 
BØRNETEATER
ZANGENBERGS TEATER 
TUMLER MED DE 
SVÆRE FØLELSER
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BALLONOPSTIGNING 
I TIVOLI 1891

TEKST ALLAN MYLIUS THOMSEN   FOTO KØBENHAVNS BYMUSEUM  

Den store københavnermode i slutningen af 1800-tallet var ballonopstigninger fra Tivoli. 
Det er der stadig minder om i haven.

MAGASIN I slutningen af 1800-tallet 
var ballonopstigninger med beta-
lende gæster blevet den store mode 
i Tivoli. Allerede i 1851 havde Tivoli 
engageret den berømte italienske bal-
lonskipper, Joseph Giuseppe Tardini, 
til at foretage de populære opstignin-
ger fra haven med sin ballon ”Sam-
son”. Det havde trukket mange men-
nesker til den nye forlystelseshave. 
Det blev fulgt op af ballonskipper 
Lauritz Johansen, der foretog soloop-
stigninger i haven. 

I 1890 købte Johansen sin helt egen 

luftballon, kaldte den ”Aborren”, og 
begejstrede resten af sæsonen Tivolis 
gæster med opstigninger fra Haven.

Da Tivoli i 1891 anskaffede den 
kæmpestore gule lænkeballon ”Mon-
tebello” var Luftskipper Johansen 
selvskrevet som kaptajn. Montebello 
kunne løfte 15 personer og der var 
tre slags ture: en til 350 fods højde, 
hvilket kostede 1 kr., en til 500 fods 
højde, det kostede 3 kr. og en til 1.000 
fods højde, pris: 5 kr. Montebello nå-
ede op til 70 opstigninger på en dag. 
Ballonen var tøjret med et langt ka-

bel på en tromle, så den kunne hives 
ned igen. Der var i øvrigt trukket en 
telefonledning i kablet, der forbandt 
Montebello til jorden - så kunne man 
lige telefonere det fornødne fra højt 
over byen – kun 15 år efter den første 
telefon kom til Danmark. Johansen 
foretog 117 opstigninger fra haven.

I 1900 overtog Luftskipper Johan-
sen den populære Teatercafeen bag 
Pantomimeteateret, der senere skif-
tede navn til Grøften. Han gjorde den 
til et ærkekøbenhavnsk samlingssted 
for byens celebritets. Luftskipperen 

satte en af Grøftens signaturretter, 
skipperlabskovs, på kortet, hvor den 
stadig er at finde i dag.

Da Grøften fyldte 100 år i 1974, 
prydede Tivolis idémand ”Spjæt” 
gårdhaven med de smukke luftbal-
lonlamper.

amt@kbhavis.dk

Her gøres klar til en ballonopstigninger med kæmpeballonen ”Montebello” fra Tivoli. I baggrunden det stadig tomme område, hvor Hovedbanegården opføres, og indvies i 1911, og husrækken 
i Reventlowsgade.
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Magasin ekspanderer
Mens de fleste stormagasiner i den vestlige verden er i krise og lukker 
på stribe, går danske Magasin, der har syv stormagasiner, med vilde eks-
pansionsplaner.

I november åbnede Magasin en webshop i Sverige, og her er det gået så 
godt, at den danske stormagasinkæde er klar til at skrue op for ambitio-
nerne med hensyn til salget på nettet.

- Vi vil gerne åbne vores webbutik i hele Europa, og vi begynder med 
Norge allerede i år, siger Lise Bloch Thomsen, der er kommerciel direktør 
for Magasin.

Efter Norge er planen at indtage Tyskland, Grønland, Island og Færøerne. 
Derudover er Magasin i færd med at undersøge mulighederne for at åbne et 
stormagasin på den anden side af Øresund med baggrund i, at svenskerne 
har taget væsentligt bedre imod webbutikken, end Magasin havde forventet.

- Der er mange svenskere, der kommer i vores butik på Kongens Nytorv, 
så vi havde primært markedsført webbutikken til Sydsverige. Nu viser det 
sig, at der også er mange kunder i Stockholm, så der er ingen tvivl om, 
at der er et ret stort potentiale for os i Sverige, siger Lise Bloch Thomsen.

Kædens kommercielle direktør kan dog endnu ikke oplyse, hvilken 
svensk by der skal have en fysisk Magasin.

Stigning i salget af ejerlejligheder
Slutningen af 2019 bød på en stigning i salget af ejerlejligheder. Det vi-
ser nye beregninger på handelstal fra Boligsiden, der også indikerer, at 
det var udskydelsen af det nye boligskattesystem, der var katalysatoren 
for tendensen.

Beregningerne viser, at salget af ejerlejligheder var cirka fem procent 
lavere i 2019 end i 2017 og 2018 frem til uge 43, hvor skatteminister Mor-
ten Bødskov på et pressemøde annoncerede, at det nye boligskattesystem 
blev udskudt til 2024. Ligeledes viser beregningerne, at salget fra uge 44 
og resten af året var seks procent højere end i de samme uger i de fore-
gående to år.

- 2019 begyndte trægt på markedet for ejerlejligheder, og vi har længe 
haft en formodning om, at det kunne skyldes uvisheden om, hvilken effekt 
de nye boligskatteregler ville have for lejlighedsejerne. Folk vidste ikke 
hvilket beskatningsgrundlag, de købte ind på. Det er i hvert fald påfal-
dende, at salget af ejerlejligheder var sløvt op til ministerens udmelding, 
og at der kom en stigning i ugerne, der fulgte, siger Birgit Daetz, der er 
boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Tendensen med det øgede salg af ejerlejligheder gør sig især gældende 
i Københavns Kommune, ligesom der også i Frederiksberg Kommune ses 
en stigning i salget umiddelbart efter uge 43 i 2019 sammenlignet med 
samme periode i 2017 og 2018.

Rekord for boligsalg
2019 blev det bedst sælgende år på boligmarkedet i årtiet, og især salget 
af huse og sommerhuse er steget. Det viser nye handelstal fra Boligsiden, 
som samtidig afslører, at køberne i de seneste år har været særligt inte-
resseret i husene med de bedste energimærker.

I 2019 solgte de danske ejendomsmæglere i alt 50.507 villaer og ræk-
kehuse. Det er ikke bare rekord for årtiet, men resultatet ligger samti-
dig et godt stykke over den hidtidige rekord fra 2018, hvor der blev solgt 
48.319 huse.

Det viser Boligsidens nye handelstal for december - og dermed hele 
2019, som samtidig afslører en ny rekord i antal solgte sommerhuse samt et 
antal solgte ejerlejligheder, der ligger på præcis samme niveau som i 2018.

- 2019 har været et ekstraordinært år på boligmarkedet. Der er sat 
salgsrekord for både huse og sommerhuse, og trods en træg start på året 
nåede salget af ejerlejligheder alligevel op på samme niveau som i 2018. 
I takt med den øgede handelsaktivitet, er priserne samtidig fulgt med 
op, siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør 
hos Boligsiden.

Antallet af solgte huse med energimærke A er mere end fordoblet si-
den 2015.

- Antallet af solgte huse med energimærke A er steget 117 procent si-
den 2015, ligesom der også ses en klar stigning i antal solgte huse med 
energimærke B og C. Det vidner om, at køberne foretrækker en bolig, 
hvor de kan spare penge på forbruget, og hvor de samtidig får en mere 
energivenlig bolig, siger Birgit Daetz.

I takt med det øgede salg af huse med gode energimærker, ses der i 
samme periode et klart fald i salget af huse med de laveste energimærker.

Tæt trafik i Lufthavnen
Der var travlt i terminalerne i Københavns Lufthavn i 2019. Med i alt 
30.256.703 rejsende blev rekorden fra sidste år tæt på tangeret med blot 
41.828 færre rejsende - svarende til 0,1 procent færre.

- Med 47 dage med flere end 100.000 rejsende gennem terminalerne 
blev det et travlt år. For blot få år siden var 100.000 rejsende en begiven-
hed - i dag er det ”blot” en rigtig travl rejsedag, som de ansatte i lufthav-
nens mange virksomheder håndterer rigtig flot - fra for eksempel check-in, 
sikkerhedskontrol, boarding og paskontrol til rengøring, passagerservice 
og bagagehåndtering, siger administrerende direktør Thomas Woldbye.

2019 bød også på endnu en rekordtangering: Den travleste rejsedag 
nogensinde i lufthavnens historie. Rekorden ramte fredag 28. juni med 
109.408 rejsende - helt præcist ni flere rejsende end på den hidtidige re-
korddag 25. juni 2018.

At antallet af rejsende ikke voksede i 2019, skyldes primært justerin-
gerne i Norwegians trafikprogram, konkurserne i Primera Air og WOW 
Air samt pilotstrejken hos SAS. Det har samlet kostet Københavns Luft-
havn cirka én million passagerer.

- Når vi trods tabet af cirka én million passagerer alligevel lander på 
stort set samme antal som i rekordåret 2018, er det ganske flot. Det viser, 
at der har været en underliggende vækst hos flyselskaberne i lufthavnen, 
siger administrerende direktør Thomas Woldbye.

Fremgangen i transfer fortsatte i 2019. Antallet af rejsende, der fly-
ver via CPH og videre ud i verden, voksede med 2,9 procent til knap tre 
millioner.

Til gengæld faldt antallet af lokalt afgående på indenrigsruterne med 
6,2 procent. Antallet af lokalt afgående på ruterne i Europa faldt 0,3 pro-
cent, mens antallet af rejsende på de lange ruter voksede med 3,4 procent.

Når det gælder destinationer, er London stadig klar nummer ét på 
årets top-10 liste med 2,2 millioner rejsende.
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KARSTEN HANSENS - STRIBE
  @KHCARTOONSDK

To mænd og en kvinde får forlænget de-
res varetægtsfængsling frem til 4. marts, 
har en dommer i Københavns Byret be-
sluttet. De tre blev anholdt midt i decem-
ber mistænkt for at planlægge terror i 
Danmark eller i udlandet.

Baggrunden for anholdelserne og an-
titerroraktionen dengang var en mis-
tanke om, at en række gerningsperso-
ner har været i færd med at planlægge 
et terrorangreb med et militant, islami-
stisk motiv, oplyste operativ chef i Poli-
tiets Efterrettningstjeneste (PET) Flem-
ming Drejer efter de første anholdelser.

I alt 21 blev anholdt dengang for at 
skaffe ”remedier”, som politiet kalder 
det, til at fremstille sprængstoffer og for 
forsøg på at skaffe skydevåben. De fleste 
blev løsladt kort tid efter anholdelserne.

I retsmødet har en forsvarer for en af 
mændene bedt om åbne døre. Han henvi-
ste til, at en fjerde person også er sigtet i 
sagen, og at vedkommende er på fri fod.

- Han kan jo fortælle om sagen, be-
mærkede advokat Ulrik Sjølin.

Anklager Anders Larsson fastholdt 
dog kravet om dørlukning. Efterforsk-
ningen af sagen pågår stadig, og der er 
tale om en terrorsag, lød hans begrun-
delse. Dommer Lone Molsted efterkom 
kravet.

Via videolink til arresthuse tonede de 
tre frem på en skærm i retslokalet. Den 
ene, kvinden på 38 år, var klædt i sort 
stof fra top til tå.

De syv involverede politikredse i akti-
onen i december var København, Køben-
havns Vestegn, Midt- og Vestsjælland, 
Fyn, Midt- og Vestjylland, Østjylland og 
Nordjylland.

Tre andre personer sidder også vare-
tægtsfængslet i sagen. De er sigtet for at 
forsøge at skaffe våben til en terrorhand-
ling.

lp

En 22-årig mand er blevet idømt tre 
års fængsel for at være i besiddelse af 
et skydevåben. Udover fængselsstraffen 
har den 22-årige mand, der har afghansk 
statsborgerskab, også fået en udvisning 
fra Danmark.

Våbnet blev fundet i Frederiksberg 
Have. Der blev på selve våbnet fundet 
dna, det kunne kædes sammen med den 
22-årige.

- Det drejer sig om en pistol, der blev 
fundet i et buskads af en mand, der bare 
skulle ind og tisse, i Frederiksberg Have. 
Han opdagede plastikpose med en pla-
stikkasse med en masse ting indeni, for-
klarer Allan Kristensen, der er anklager 
i organiseret kriminalitet.

- Manden ser så, at der ligger noget, 
der formentlig er en pistol. Politiet bliver 
tilkaldt og undersøger pistolen, hvor der 
blev fundet dna på pistolen, patroner og 
magasinet, fortsætter anklageren.

Det er altså dna-sporet, der har ført 
politiet til den 22-årige. Han blev anholdt 
i september, altså en god rum tid efter at 
pistolen blev fundet. Han blev fundet på 
sin bopæl, der ikke ligger langt fra det 
sted, hvor pistolen blev fundet.

- Han kender ikke noget til pistolen, 
og har ikke nogen forklaring, fortæller 
Allan Kristensen.

Den 22-årige har ønsket betænknings-
tid i forhold til, om han vil tage imod 
straffen eller anke den. Han har 14 dage 
til at tænke over det. Han er tidligere 
dømt for våbenbesiddelse, både skydevå-
ben og kniv.

Ifølge anklageren skulle der ikke være 
kommet noget frem under retssagen, der 
skulle pege på, at sagen skulle være ban-
derelateret.

lp

Seks mænd i alderen 26 til 37 år og en 
24-årig kvinde er anholdt i en koordine-
ret aktion. De anholdte er alle en del af 
eller har tilknytning til grupperinger i 
det københavnske bandemiljø.

Anholdelserne er kulminationen på 
en politiefterforskning, der har stået på 
siden efteråret 2019. De anholdte per-
soner sigtes indledningsvis for i alt 17 
forhold af frihedsberøvelse, grov vold, 
røveri, afpresning af særlig grov beskaf-
fenhed, vidnetrusler og bedrageri af sær-
lig grov beskaffenhed begået i en periode 
fra maj 2019 til nu.

Der er til sammen seks forurettede 
personer, som på den ene eller anden 
måde har involveret sig i en relation til 

gerningsmændene. De har så pludselig 
befundet sig i en situation, hvor de - mere 
eller mindre opdigtet - har skyldt ansee-
lige summer til de anholdte, der har for-
søgt at true og afpresse dem eller deres 
familie til at betale den påståede gæld.

- Det er særdeles voldsomme og grove 
sager, der viser, hvor farligt det kan være 
at involvere sig med denne slags perso-
ner, siger vicepolitiinspektør i Særlig Ef-
terforskning Øst (SEØ), Torben Henrik-
sen.

Der forestår stadig yderligere efter-
forskning i sagen, og det kan ikke ude-
lukkes, at flere vil blive sigtet.

lp

Terrorsigtede forbliver i fængsel

Syv bandefolk anholdt for grove overgreb

Tre års fængsel for besiddelse af skydevåben
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TEKST JANNIK LUNN   FOTO JOHANNA HANNO 

FORMIDABEL SVENSK 
SPÆNDINGSROMAN

ANMELDELSE  Til trods for at der i slutnin-
gen af Magnus Montelius’ forrygende thriller 
Otte måneder sker et par dødsfald, som godt 
kunne ligne mord lige så godt som selvmord 
og ulykke, er det ikke de hændelser, der gør 
historien til en krimi på allerhøjeste plan. Det 
er nemlig i højere grad en roman om magt 
i svensk politik. Den unge journalist Nina 
Wedén gør sit livs scoop, da hun efter at have 
fået et tip afslører landets justitsminister Björn 
Bergwall, kaldet Bongo, med bukserne nede 
som sexkøber sammen med en escortpige. 

Det resulterer i, at statsminister Agneta 
Lindgren må fyre sin minister, og til alles over-
raskelse udnævner hun den relativt ukendte 
Jacob Weiss til ny justitsminister, men først 
efter at hun har rekrutteringsfirmaet Jonsson 
& Berg til at undersøge Jacob Weiss’ hidtidige 
karriere, hvor de desuden har sat konsulen-
ten Max Boije til at foretage en såkaldt second 
opinion. Umiddelbart ser det ud til, at de har 
fundet den helt rette mand til jobbet, da Jacob 
foruden at tale fem sprog flydende har haft en 
flot karriere i udlandet med forskellige toppo-
ster i internationale organisationer, men hvor 
der er et enkelt problem, nemlig at Weiss, efter 
han fratrådte sin stilling i FNs udviklingspro-
gram i Usbekistan med tre måneder tilbage 
i kontrakten, havde et tomrum på otte må-
neder, inden han tiltrådte sin næste stilling 
i Marseille. 

En periode, hvor ingen kunne oplyse, hvad 
han havde brugt de måneder til. Ikke desto 
mindre får han posten som justitsminister, 
og hvad der undrer endnu mere, er, at Nina 
Wedén bliver udnævnt til hans pressechef. 
Nina har hidtil været freelancer, og hun har 
brug for et fast job, som hun nu får. 

Her må hun dog igennem forskellige intri-
ger med nogle af ministeriets ansatte, der mu-
ligvis også har til opgave at sørge for, at hun 
ikke også får Weiss bragt i problemer. Men 
Jacob Weiss er særdeles tilfreds med sin nye 
pressechef, og Weiss bliver nærmest folkehelt 
i Sverige, da det lykkes for ham at få frigivet 
Sandra Bonnevier, som havde en fortid i UM, 
men som havde været kidnappet i Georgien. 
Imidlertid får man som læser efterhånden ind-
tryk af, at der er stærke udenlandske kræfter, 
der trækker i trådene, og som gør alt for at 
bringe regeringen i miskredit, og her kommer 
den hemmelige kilde, der i sin tid gav Nina det 
tip, som fældede Bongo, på banen igen.

jl@kbhavis.dk

Magnus Montelius

Otte Måneder

484 sider

Modtryk

TEKST JANNIK LUNN   FOTO CASPER DALHOFF

FREMRAGENDE BOG 
OM MODERNE FODBOLD

ANMELDELSE  Asker Hedegaard 
Boyes Spillets forvandling – 
europæisk fodbold i 30 år er 
en bog om hvordan internati-
onal fodbold har forandret sig 
gennem de sidste 30 år – fra 
tragedierne på Heysel Stadion 
i Belgien, på Valley Parade i 
Bradford og på Hillsborough 
Stadium i Sheffield , hvor et 
utal begge steder blev dræbt 
eller såret i ufattelige stadio-
nulykker – men også om hvor-
dan turneringer som Champi-
ons League og Europa League 
forandrede klubfodbolden, 
og hvordan pengene kom til 
at styre klubberne både med 
astronomiske lønninger til 
både spillere og trænere. Der 
er kapitler om de nye fodbold-
regler, hvor specielt målman-
dens rolle blev ændret. 

Der sættes også fokus på 
de to karismatiske trænere 
og rivaler José Mourinho og 
Pep Guardiola, og hvordan 
de begge videreudbyggede 
det, de havde lært af deres fæl-
les mentor, den ligeledes ka-
rismatiske Carlo Anchelotti. 
Man kan også læse om penge-
nes magt, og hvordan de russi-
ske oligarker og mellemøstlige 
diktaturstater har sat deres 
præg på specielt udviklingen 
i engelsk fodbold, hvor de ejer 
en del af klubberne i Premier 
League. Det bliver fulgt op af 
historien om, hvordan Qatar 
fik tildelt VM i 2022 gennem 
enorme bestikkelser fra magt-
haverne i Doha. 

Der bliver desuden sat fo-

kus på matchfixing, og om 
hvordan de store fodbold-
klubber bliver stadig mere og 
mere magtfulde, hvilket har 
givet sig udslag om ønsket af 
en fælles europæisk turnering 
mellem de store landes bed-
ste klubber, der i øjeblikket 
lægger mere og mere afstand 
til de mere ordinære klubber. 
Måske en utopi, der kræver 
enorm planlægning og sikkert 
også modstand fra de forskel-
lige landes forboldforbund. 

Endelig diskuteres det nye 
VAR-system, hvor dommernes 
afgørelser via tv-billeder kan 
omgøres næsten øjeblikkeligt. 
Her tales om både fordele og 
ulemper. Spillets forvandling 
er efter min mening én af de 
bedste bøger om fodbold, der 
nogensinde er udgivet – forsy-
net med masser af gode illu-
strationer i både s/h og farver. 

jl@kbhavis.dk

Asker Hedegaard Boye

Spillets forvandling 

– europæisk fodbold i 30 år. 

218 sider + 16 sider billedillustrationer. 

Gyldendal
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KIM LARSENS UNGE ÅR

ANBEFALING  ”…og mere når vi ikke 
i dag, J.A.” ”Så vidt så godt, Larsen” 
”Nemlig, og nu begynder det at blive 
spændende.” ”Men hvornår bliver næ-
ste gang, J.A.? Det aner vi jo ikke en skid 
om.” ”Nej, nu skal I jo ud at spille hele 
sommeren, så vi ses igen i begyndel-
sen af september.” Sådan sluttede det 
syvende og sidste møde mellem Kim 
Larsen og forfatteren Jens Andersen i 
slutningen af foråret 2018. Men den 30. 
september 2018 døde Kim Larsen, og 
dermed kunne den erindringsbog el-
ler det bogprojekt, de to havde aftalt 
ikke realiseres i den form, de havde 
forestillet sig. 

Betingelsen havde fra Kim Lar-
sens side været, at bogen kun måtte 
rumme to stemmer, nemlig Kim Lar-
sens og Jens Andersens. Efter som de 
to havde været enige om, at hans erin-
dringer skulle gribes kronologisk an, 
nåede de ikke længere end til om-
kring 1970, hvor Larsen havde opgi-
vet sit job som skolelærer, og hvor den 
spæde begyndelse til det, som blev 
Gasolin ,́ lige havde set dagens lys. Det 
er altså barndommen og den tidlige 
ungdom, der fortælles i Kim Larsen. 

Mine unge år. Fortællingen begyn-
der med barndommen hos den enlige 
mor Eva Flyvholm, der boede sam-
men med Kim og storebroren Tore i 
en lille lejlighed på Mågevej i Køben-
havns nordvestkvarter, efter at faren 
Alfred M. Larsen, kaldet Don Alfredo 
forsvandt ud af deres liv, uden at det 
føltes som hverken et tab eller et savn 
for de to brødre. 

Det var et hjem, hvor man købte på 
regning hos to købmænd og to ismeje-
rier, og hvor Kim måtte hen til ”Onkel” 
på Svanevej for at pantsætte morens 
Singer-symaskine, når der skulle rejses 
penge til en biografbillet, og hvor Kim 
igen blev sendt hen, når symaskinen 
skulle indløses, fordi moren skulle sy 
en kjole, så hun kunne gå i Valencia 
eller Den Røde Pimpernel. 

Selv tjente drengen Kim penge 
ved at spille dukketeater for gadens 
børn eller tage 10 øre i entré, da de 
samme børn fik lov til at se hans mor 
nøgen i bad. Senere fortæller Larsen 
om sin skolegang og mødet med Ma-
riann, der var søster til Arne Herløv 
Petersen, og som senere blev hans før-
ste hustru og mor til drengen Pelle. 

Der er mange fornøjelige anekdoter 
om små job, han fik ved siden af sko-
legangen, bl.a. hos Lauritz Knudsen, 
hvor han skulle pakke små dimser i 
papkasser. 

Det var det job, der inspirerede til 
sangen Blip Båt. Derefter følger be-
retninger om gymnasietiden og op-
holdet på Askov Højskole, hvor han 
gennem Tage Skou-Hansen fik yder-
ligere smag for litteratur. Efter Askov 
og tiden på Frederiksberg Semina-
rium, fortæller Larsen om sin korte 
karriere som skolelærer, indtil han 
på Christianshavn, hvor han og Ma-
riann en tid bor i Sofiegården, møder 
Willy Jønsson og senere Franz Becker-
lee og Bjørn Uglebjerg, som han sam-
men med danner Gasolin’ med en an-
den Christianshavn-original Mogens 
Mogensen, som senere bliver forfatter 
til mange af bandets sange. 

Her slutter Larsens unge år, og til 
trods for at det ville have været fint 
at få hele Kim Larsens historie, er der 
alligevel tale om en fremragende og 
helstøbt erindringsbog, som varmt 
kan anbefales.

jl@kbhavis.dk

Jens Andersen 

Kim Larsen - Mine unge år

Gennemillustreret med fotografier og tegninger

Lindhardt og Ringhof 

326 sider
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FREMRAGENDE ROMAN 
OM TIDEN LIGE INDEN 
ANDEN VERDENSKRIG BRØD LØS

ISLANDSK NOIR 
NÅR DET ER BEDST

ANMELDELSE  Ole Clifford, der 
efterhånden har fået udgivet 
over en halv snes romaner, er 
nu aktuel med Men størst er, 
som ifølge flapteksten er før-
ste bind i en trilogi, der be-
gynder i Nordtyskland i 1939, 
lige inden Anden Verdenskrig 
bryder ud. Hovedpersonen er 
den universitetsstuderende 
Hans Werner Müller, der bli-
ver kaldt hjem til Stralsund, 
hvor hans far har været ude 
for en livstruende ulykke. 

Her møder han sin gamle 
skolekammerat Ingeborg 
Metz, der gjorde livet surt for 
ham i skolen ved at mobbe 
ham. Hun er i mellemtiden 
blevet sygeplejerske, og han 
arbejder under nazilægen 
Dieter Scholl, som hun er ved 
at afslutte et forhold til. Det, 
som fylder Ingeborg med af-
sky for Dieter, er de eksperi-
menter, som han udfører på 
raske kvinder, uden at de bli-
ver bedøvet, alt sammen for 
at bidrage til Hitlers racehy-
giejneprogrammer. Det fore-
går i koncentrationslejren Ra-
vensbrück, hvor læserne også 
stifter bekendtskab med de to 
sygeplejerskefanger Anke og 
Esther, der er rekrutteret til at 
medvirke i de uhyggelige for-

søg, som deres medfanger ud-
sættes for. Hans Werner, har 
indset, at hvis han vil undgå 
krigstjeneste i den nært fore-
stående krig, gør han klogt i 
at lade sig uddanne som pi-
lot, og her bliver han en slags 
elev hos Horst Wenzel, der tid-
ligere er blevet dekoreret for 
sin helteindsats under Den 
Spanske Borgerkrig. 

Ved et tilfælde kommer 
Hans Werner til at overhøre 
en samtale, hvor ”Fall Weiss”, 
som er kodenavnet for invasi-
onen af Polen, bliver nævnt, 
og der bliver klart for ham, 
at krigen er meget nært fore-
stående. Da Ingeborg har fået 
orlov for at besøge sin syge 
mor i Stralsund, bliver hun 
også involveret i forsøget på 
et helbrede Hans Werners far, 
og derved kommer de to tidli-
gere skolekammerater meget 
tæt på hinanden. Det skal 
ikke røbes her, hvad en for-
bindelse udvikler sig til, og jeg 
glæder mig allerede til at læse 
de følgende bind i trilogien, 
for det er på fornem vis lyk-
kedes for Ole Clifford at skil-
dre den hektiske tid lige in-
den, det hele bryder løs. Hans 
gengivelser af de groteske eks-
perimenter, der finder sted i 

koncentrationslejrene og den 
grusomhed, lejrkommandan-
terne lægger for dagen, er in-
tet mindre end rystende. 

Også skildringen af, hvor-
dan Anke og Esther bliver 
sat til at rekruttere kvinde-
lige fanger til et arbejde på et 
bordel i koncentrationslejren, 
er godt fortalt. Endelig mær-
ker man, at forfatteren virke-
lig ved noget om at flyve, og 
det er ofte, som om man selv 
er med i cockpittet. Ole Clif-
ford har med Men størst er 
begyndt et imponerende pro-
jekt, der bør give ham inter-
national anerkendelse. 

jl@kbhavis.dk

ANMELDELSE  Med Snaren 
har Lilja Sigurdardottir skre-
vet en effektiv efterfølger til 
Fælden, der dels handler om 
den islandske finanskrise og 
om indsmuglingen af narko-
tika. Men det er også samti-
dig en slags skilsmisseroman. 
Sonja er flygtet til Florida i 
USA sammen med sin søn 
Tómas, men hendes gennem-
kriminelle mand Adam har 
forbindelserne i orden – også 
i USA, så det lykkes for ham 
at få bragt Sonja og Tómas til-
bage til Island. 

Ægteskabet mellem de to 
led skibbrud, da Adam kom 
hjem og fandt Sonja i seng 
sammen med elskerinden 
og veninden Agda. Imens er 
anklagemyndigheden i gang 
med at rede trådene ud om-
kring den krakkede bank og 
dens tvivlsomme forretnin-
ger og hvidvask af penge, som 
både Agdi og Adam var invol-
veret i. Som det også var til-
fældet i Fælden, samarbejder 
Sonja med tolderen Bragi, der 
lader hende slippe igennem 
tolden i Reykjaviks Lufthavn, 
uden at hun bliver undersøgt. 

De penge, som de deler, er 
med til at finansiere Bragis 
dagligdag sammen med hans 
elskede hustru Vigdis, der er 
svært dement. Sonja og Bragi 
udtænker en plan sammen, 
der måske kan afsløre de nar-
kobagmænd, som Adam har 

et samarbejde med. Det vil 
nemlig betyde, at Adam ry-
ger i fængsel, og så vil Sonja 
kunne få forældremyndighe-
den over Tómas. 

Det er spændende at læse 
om, hvordan Bragi er med til 
at snyde sine kolleger i told-
væsenet, mens det er noget 
mere indviklet at hitte rede 
for den kriminalitet, der 
foregår inden for bankvæ-
senet, hvis ikke læseren er 
rigtig godt inde i den finan-
sielle verden. Og som sagt er 
Snaren foruden at være en 
spændende krimi også en 
kærlighedsroman og et ja-
lousidrama, der varmt kan 
anbefales. 

jl@kbhavis.dk

Lilja Sigurdardottir

Snaren

Oversat af Nanna Kalkar

322 sider. People´sPress

Ole Clifford

Men størst er

355 sider

Clifford Media
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MEDRIVENDE OG LET FORTALT BIOGRAFI 
OM ENEVÆLDENS ARKITEKT 

ANBEFALING  Der er tidligere skrevet 
flere biografier om Hannibal Sehested, 
der var én af 1600-tallets helt store poli-
tiske personligheder. Nu har den unge 
historiker Lars Christensen, der stod 
bag den anmelderroste Svenskekrigene 
1657-60, udgivet en spændende og med-
rivende biografi om manden, der nok 
var den virkelige arkitekt bag enevæl-
den. Titlen er Hannibal Sehested - Krig, 
magtkamp og enevælde i 1600-tallet.

Sehested blev født på den lille ø Øsel 
i den østligste del af Østersøen, en ø, 
der i dag hører til Estland. På samme 
måde som sin adelige far Claus Malte-
sen endte Hannibal Sehested også som 
statholder for Christian den Fjerde, der 
også var hans svigerfar. 

Efter svenskekrigene blev der gjort 
op med det gamle adelsvælde, og alle-
rede som 33-årig nåede Hannibal Sehe-
sted efter giftermålet med Christiane, 
der var datter af Christian den Fjerde 
og Kirsten Munk, toppen af den poli-
tiske og sociale kransekage, da han fik 
embedet som statholder og lensmand 
på Akerhus i Norge. Sehested talte ad-
skillige sprog, og hans handelsmæssige 

evner gjorde bl.a., at han foruden im-
port af mange andre eksotiske varer, 
sikrede Norge en betydelig import af 
godt spansk salt. 

Når det var så vigtigt, skyldtes det 
Norges betydelige eksport af saltede 
fisk til de katolske lande, der skulle 
have fisk til fastetiden. Sehesteds kar-
riere gik fint, indtil Frederik den Tredje 
i 1648 efterfulgte sin far på tronen. Så 
begyndte intrigerne imod den tempe-
ramentsfulde levemand, der foruden 
at styre finanserne i Norge, heller ikke 
undlod at berige sig selv økonomisk 
gennem givtige forretninger som fx lu-
krative savværker og køb af nye godser 
og avlsgårde. Der var ingen tvivl om, 
at Frederik den Tredje opfattede Sehe-
sted som en trussel, men inden Han-
nibal Sehesteds fald, var statholderen 
én af initiativtagerne til en formidabel 
fejring af den nye konge på Akershus, 
hvor 1100 personer blev bespist med ni 
retter mad samt øl og vin. hvor det gik 
så vildt til, at 1647 øl- og vinglas blev 
smadret.

Efter Hannibal Sehesteds fald fort-
satte de mange intriger, men Svenske-

krigen i 1650-erne gjorde, at Sehested 
fik en slags comeback som både diplo-
mat og fredsmægler, og i modsætning 
til sin svoger Corfitz Ulfeldt, der som 
Sehested tørstede efter hævn mod Fre-
derik den Tredje, og gik i den svenske 
konge Karl Gustavs tjeneste, bevarede 
Sehested sin loyalitet overfor den dan-
ske konge, og derved står han i sit ef-
termæle som én af skaberne af den mo-
derne magtstat. 

Om Hannibal Sehested i 1666 døde 
som følge af forgiftning fra svensk side, 
eller han som den senere Frederik den 
Ottende døde på et bordel, lader Lars 
Christensen stå åbent, men som han 
skriver, bordelhistorien har sikkert mo-
ret Frederik den Tredje og Peder Schu-
macher, som det man i dag kalder god 
værkstedshumor. Lars Christensens 
Hannibal Sehested-biografi er fortalt i 
et dejligt ligefremt og underholdende 
sprog, og biografien er illustreret med 
otte sider gengivelser af malerier i farve 
og sort/hvid – og slutter med udførlige 
noter og litteraturhenvisninger.

cb@kbhavis.dk

Lars Christensen

Hannibal Sehested

Krig, magtkamp og enevælde i 1600-tallet 

400 sider

Kristeligt Dagblads Forlag
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KATZ KREFELD OVERGÅR 
SIG SELV I FREMRAGENDE 
KØBENHAVNERKRIMI

ANMELDELSE  I Michael Katz Krefelds sjette bind 
om Thomas Ravnsholdt, kaldet Ravn – Skytsen-
gel – kommer privatopdageren, som tidligere 
var politimand, på sin nok vanskeligste opgave 
nogensinde, da en tidligere soldat indleder en 
større vandetta fra Frelserkirkens tårn på Chri-
stianshavn. Blandt andet rammer skarpskytten 
en af Ravns venner, restauratøren, Johnson fra 
værtshuset ”Havodderen”, der bliver alvorligt 
såret. Desuden bliver adskillige andre christi-
anshavnere såret eller dræbt, og massakren sker 
tæt ved kanalen, hvor Ravn bor på sit sejlskib 
Bianca sammen med sin hund Møffe. 

Ravn får gennem den unge kvindelig advo-
kat Miriam Østergaard til opgave at finde den 
tidligere Afghanistan-soldat Daniel Holm, der 
vendte hjem fra krigen i Helmand-provinsen 
med PTSD. Det er soldatens mor, der har kon-
taktet Miriam Østergaard, da hun frygter, at 
det er hendes søn, som står bag skudatten-
tatet på Christianshavn. Ravn besøger foræl-
drene, der kan fortælle, at Daniel Holm har 
været forsvundet de sidste seks år, og der er 
udstedt en dødsformodningsdom over ham, 
efter at han forsvandt nær Roskilde, men al-
drig blev fundet.  

Der krydses mellem kapitler, hvor man føl-
ger snigskytten, som snart går i aktion igen, 
hvor han fra taget af det højhus på Halmtor-
vet, som tidligere rummede Ravns gamle ar-
bejdsplads hos politiet i Station City, skyder et 
par mennesker bl.a. ejeren af træningscenter 
Burning Butchers i Den Brune Kødby. 

Da Ravn også har besøgt Daniel Holms 

tidligere hustru, begynder der at tegne sig 
et billede af hvem, der muligvis er gernings-
manden til attentaterne, og Ravn kommer i 
sine undersøgelser til at krydse sine gamle 
kollegers samt PETs jagt på skarpskytten. Ved 
disse krydsklip lykkes det for Katz Krefend at 
bibeholde spændingen indtil de sidste sider. 
Skytsengel er en fremragende skildring af, 
hvad der rører sig inde i hovedet på et men-
neske, der er både skadet og forrået af, hvad 
han har oplevet i krigen, og samtidig formår 
Krefeld at give et glimrende billede af miljøet 
på Christianshavn. Skytsengel er absolut én 
af årets bedste danske krimier.

jl@kbhavis.dk

Michael Katz Krefeld

Skytsengel

429 sider

Lindhardt og Ringhof
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SPÆNDENDE SOM EN KRIMI 
– ARNAULT-SAGEN FRA SVERIGE

ANMELDELSE  Med Klubben 
– en undersøgelse fortæller 
journalisten Matilda Gustavs-
son om den nok største skan-
dale i svensk kulturliv nogen-
sinde. Nemlig historien om 
franskmanden Jean-Claude 
Arnault, der er gift med forfat-
terinden, lyrikeren Kararina 
Frostenson, der var perma-
nent medlem af Det Svenske 
Akademi, den kulturinstitu-
tion, der hvert år bestemmer, 
hvem der skal have Nobelpri-
sen i litteratur. I sin avis Da-
gens Nyheter skrev Matilda 
Gustavsson den 21. november 
2017 en dybdegående artikel 
om den magtfulde Arnault, 
der havde stået bag en række 
seksuelle overgreb og voldtæg-
ter, hvilket tvang Det Svenske 
Akademi så meget i knæ, at 
Nobelprisen i litteratur slet 
ikke blev uddelt i 2018. 

Bag artiklen var gået må-
neders gravearbejde, hvor Ma-
tilda Gustavsson havde inter-
viewet en række af de kvinder, 
der var blevet forulempet af 
Kulturpersonligheden, som 
Arnault i første omgang blev 
kaldt. 

Han havde i en årrække væ-
ret manden bag kulturinsti-
tutionen Forum i Stockholm, 
hvor forfattere, musikere og 
billedkunstnere optrådte. Det 
var her, Arnault ofte fik kon-
takt til de kvindelige kunst-
nere, som han senere chikane-
rede, først ved gramserier på 
bryster og bagdele, men nogle 
gange fuldt op af fuldbyrdede 
voldtægter. 

Det, der fik de forulem-
pede kvinder til at stå frem, 
skete i kølvandet på den #Me-
Too-bevægelse, som afslørin-
gen af amerikaneren Harvey 
Weinstein og senere skuespil-
leren Bill Cosby havde igang-
sat. På mange måder var 

Jean-Claude Arnault en char-
merende mand, og når der gik 
så lang tid, før kvinderne an-
klagede ham, skyldtes det nok 
mest den magt, han havde, og 
hvor han kunne stoppe en el-
lers lovende karriere. Én af 
hans yndlingsreplikker var: 
”Ved du ikke, hvem min kone 
er?” 

Og netop Katarina Frosten-
son var ofte til stede, når ge-
malens gramserier fandt 
sted, uden at det øjensynligt 
generede hende. Da det blev 
besluttet af Akademiet at 
iværksætte en advokatunder-
søgelse, udløste det en stor 
diskussion, hvilket fik flere 
medlemmer til at tru med at 
forlade Akademiet. 

Hvis Katarina Frostenson 
skulle ekskluderes, ville det 
være første gang et medlem 
var blevet ekskluderet siden 
1794. Det hele resulterede som 
nævnt ovenfor med, at Nobel-
prisen i Litteratur overhove-
det ikke blev uddelt i 2018. 
Tilbage står, at Matilda Gu-
stavsson har skrevet en både 
spændende og veldokumen-
teret bog om denne skandale, 
der endte med at sende Jean-
Claude Arnault to et halvt år 
i fængsel for voldtægt.

jl@kbhavis.dk

Matilda Gustavsson

Klubben – en undersøgelse

Oversat af Merete Rostrup Fleischer

238 sider. HarperCollins
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LOTTE THEILS
OVERGÅR SIG SELV 
I SIN FJERDE NORA SAND-KRIMI

ANMELDELSE  Journalisten Nora Sand, der er 
Lone Theils’ hovedperson, og som er den dan-
ske avis Globalts korrespondent i London, bli-
ver i begyndelsen af det fjerde bind i serien 
Stilleleg sendt til den lille provinsby Topping-
ham, hvor hun skal skrive om et brutalt mord, 
som muligvis er en terroraktion. 

En politimand Ed Crow er blevet halshug-
get med en krumsabel, og en videooptagelse 
af ugerningen er blevet lagt på nettet. Da Nora 
kommer til Toppingham, går det hurtigt op 
for hende, at ét eller andet er helt galt i den 
lille provinsby, og snart efter kommer de to 
Scotland Yard-opdagere Millhouse og Spencer, 
som Nora kender fra tidligere, til byen for at 
assistere det stedlige politi. Det viser sig, at 
den dræbte politimand ikke var særlig afholdt 
i byen, bl.a. fordi han ofte var meget uvillig til 
at gribe ind, når unge piger blev forulempet af 
ældre mænd, og muligvis har mordet på ham 
helt andre årsager end terror. 

Kort tid efter bliver den kvindelig skolein-
spektør Eileen Webster bliver fundet hængt, og 
måske er der en sammenhæng mellem de to 
dødsfald. Nora Sand er næsten dagligt i telefon-
forbindelse med sin redaktør, kaldet Krebsen, 
der kun modvilligt går med til, at Nora bliver 
ledsaget af en stedlig fotograf, fordi avisen er i 
økonomiske vanskeligheder. Dog får Nora ind-
blik i, hvad der gemmer sig af hemmeligheder, 
og hvorfor bogen hedder Stilleleg, skal man 
langt hen i handlingen, før man finder ud af. 

På et tidspunkt får handlingen også en 
dansk vinkel, og Nora må en kort tur hjem til 
København for at hente baggrundsstof, og her 

finder hun også ud af, da hun besøger Krebsen 
på redaktionen, at hendes job muligvis hænger 
i en tynd tråd. Da Nora vender tilbage til Top-
pingham, er politiet stadig ikke kommet meget 
videre i opklaringen af mordet på Crow, men 
nu er byens borgmester også blevet kidnappet. 
Inden alt falder på plads, skal læseren igen-
nem flere dramatiske episoder, og Nora Sand 
får glæde af, at hun har trænet i kickboksning, 
og så er der overraskelser indtil de allersid-
ste sider. Den velskrivende Lotte Theils viser 
endnu en gang, at hun kan skrue et godt plot 
sammen, og hun udmærker sig som én af Dan-
marks bedste krimiforfattere.  

jl@kbhavis.dk

Lone Theils

Stilleleg
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TEKST JANNIK LUNN   

ANMELDELSE  Anne Mette 
Hancock har netop udgivet 
sin tredje krimi om jour-
nalisten Heloise Kaldan og 
strømeren Erik Schäfer. Den 
hedder Pitbull – og den er 
efter min mening væsentligt 
bedre end den svære toer 
Mercedes-snittet. 

Heloise er ved at lave en 
reportage for sit dagblad om-
kring døende danskere og har 
derfor ladet sig ansætte af Vå-
getjenesten som besøgsven 
for den døende, kræftsyge 
Jan Fischhof. Han betror He-
loise, at han frygter mødet 
ved himlens port, fordi han 
engang har været indblan-
det i en alvorlig forbrydelse. 
Til stor irritation for sin chef 
på bladet, der afventer Heloi-
ses artikel om Vågetjenesten, 
begynder hun at grave i Jan 
Fischhofs fortid i Sønderjyl-
land, specielt da han nævner 
en mand, som Heloise under 
sin rejse til Sønderjylland 
finder ud af blev kaldt Pit-
bull af de lokale. Han skulle 
have været blandet ind i ét 
eller andet omkring nogle 
forsvundne piger i slutnin-
gen af 1990-erne, men han 
var dengang omkommet un-
der mystiske omstændighe-
der. Heloise lejer et lille hus i 
Sønderjylland, men det er ab-
solut ikke alle på egnen, der 
bryder sig om, at en journa-
list begynder at grave i gamle 

sager, der for længst burde 
være glemt. Hun bliver bak-
ket op af Erik Schäfer i Kø-
benhavn, mens det stedlige 
politi er mindre begejstret 
for hendes besøg. 

Med megen dramatik til 
følge, finder hun frem til 
nogle begivenheder, der også 
involverede Jan Fischhof, og 
det går op for hende, hvorfor 
han frygter mødet med Sankt 
Peter. Det hele kulminere, da 
man graver kisten med Pit-
bull op for at se, hvordan han 
kom af dage, men mere skal 
naturligvis ikke røbes her. 

Det er lykkedes for Han-
cock at bevare spændingen 
til de sidste sider i denne hi-
storie om at råde bod på for-
tidens synder, inden det er 
for sent. 

jl@kbhavis.dk

Anne Mette Hancock

Pitbull

Oversat af Susanne Vebel

341 sider. Lindhardt og Ringhof

FRYGTEN FOR 
MØDET MED 
SANKT PETER



BUSREJSER DIREKTE
FRA SJÆLLAND

Ø-ferie i Kroatien
Supertilbud fra kun kr. 5.995

Skøn ø-ferie på Pag – den mest solrige ø i Adriaterhavet
De mange solskinstimer, smukke stenstrande og afslappede
atmosfære på Kroatiens længste ø, giver dig optimale ferie-
betingelser. Undervejs til Kroatien har vi 2 overnatninger på både 
ud og hjemrejse, hvilket giver et roligt rejseforløb med plads til 
spændende oplevelser. Vi bor 5 nætter på hotel ved vandet og 
med kort afstand til historiske Zadar og naboøen Rab.

       Gislev fordele
• 5 nætter på hotel med swimmingpool, wellness og vin til maden
• Frokost i Østrig og oplevelser ved søen Bled, Opatija og Ljubljana
• Rejse i behageligt tempo og med dansk rejseleder hele vejen

       Med i prisen
9 x morgenmad • 9 x middag (heraf 5 med 1 glas vin til maden) • 
Byrundtur i Opatija, Ljubljana og Pag • Besøg på osteri med rund-
visning og smagsprøver • 1 x frokost i Østrig • Rejseleder

      Bus fra Sjælland
22/5, 4/9, 11/9, 18/9, 25/9.   
10 dage fra kr. 5.998   Ud- og hjemrejse fra Sjælland via Gedser.
Se mere www.gislev-rejser.dk/pag

Kurbyen Montecatini Terme ligger midt i Toscana, og her er Mam-
ma Mariotti fra Hotel Nuovo Savi et kendt ansigt. Udfl ugter til Pisa, 
Firenze, Siena og San Gimignano. Inklusiv 8 x halvpension m.m.

       Bus fra Jylland, Fyn og Sjælland
4/4, 9/5*, 16/5, 23/5, 30/5, 11/7, 25/7, 5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 3/10*.
9 dage kun kr. 5.798   *Ud- og hjemrejse fra Sjælland via Gedser/Rødby.

Se www.gislev-rejser.dk/mam     

Prag byder på både klassiske seværdigheder, charmerende kvar-
terer og fl oden Moldau, som slynger sig gennem byen. Gode hotel-
ler med central beliggenhed, byrundture og 2 festlige aftener.

      Bus fra Jylland, Fyn og Sjælland
5/4, 19/4, 17/5, 7/6*, 21/6, 5/7, 19/7*, 2/8, 16/8, 30/8, 20/9*, 11/10.
6 dage kun kr. 3.498   *Ud- og hjemrejse fra Sjælland via Gedser.
Se www.gislev-rejser.dk/pra

I år fejrer vi 20 års fødselsdag til Sydengland, der byder på mange 
smukke oplevelser. Vi har derfor inkluderet frokost på Dartmoor-
heden, Afternoon Tea i Falmouth og entré til Stonehenge. 

      Bus fra Jylland, Fyn og Sjælland*
29/5, 12/6*, 3/7, 17/7, 31/7*, 14/8, 28/8, 4/9*.
10 dage fra kr. 9.498   *Ud- og hjemrejse fra Sjælland via Rødby.

Se www.gislev-rejser.dk/scb  

Oplev blomstrende Alsace og vinbyen Rüdesheim i Rhindalen.
Vi besøger også de hyggelige byer Strasbourg og Colmar. Flere 
udflugter og vinsmagning i Alsace m.m. er inkluderet. 

      Bus fra Jylland, Fyn og Sjælland*
16/5, 27/6*, 18/7, 29/8, 5/9*, 12/9, 19/9, 26/9*, 10/10.
7 dage fra kr. 4.698                 *Ud- og hjemrejse fra Sjælland via Rødby.

Se www.gislev-rejser.dk/alr      

Toscana og Chiantis bløde bakker

Prag - Den Gyldne Stad

Sydengland-Cornwall-Bath

Alsace og Rhinen

Man bliver aldrig færdig med Toscana

Byen du kan besøge igen og igen

20 års fødselsdag med meget inkluderet

Smukke landskaber, livsglæde og hyggelige byer

Start rejsen på www.gislev-rejser.dk     •     Tlf. 62 29 12 10    •    Man - fre 9 - 17 / Lør 9 - 12 / Søn 10 - 13
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