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BANGS BLAD
BYENS BØGER
For 125 år siden begyndte
forfatteren Herman Bang som journalist
på dagbladet København. I 2014 har Københavneravisen kontor i Købmagergade
på nøjagtig samme adresse og etage som
København. Pudsigt…
S:16

USKYLDIG MAND TAGET I

RAZZIA
OG SENDT I

KZ-LEJR
Ny bog om de udstødte
som ofre for nazi-terror
S:18
BYENS BØGER

PREMIERE
Giv en skærv til Ekstra Bladet. Forestil dig en verden uden Ekstra Bladet.
Sådan lød et reklameslogan i begyndelsen af dette årtusinde. Om kort tid kan det blive virkelighed. Og de siger det selv. Den nye dokumentarfilm ”Ekstra Bladet – uden for citat” er makaber, chefredaktør Poul Madsen forudser for åbent kamera den dag, hvor avisens oplag er så lille, at det ikke længere kan betale sig at udgive den på papir. Til kamp for en
truet dyreart.
S:4

Vestergaard Møbler
København Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14

Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04

Næstved Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49

Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45
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KØBENHAVNERAVISEN
PÅ WWW.KBHAVIS.DK
WEBAVIS FIK DU IKKE FAT PÅ FORRIGE NUMMER AF KØBENHAVNERAVISEN, ELLER KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLADE I DE ÆLDRE UDGAVER.
DET ER GANSKE LET. BESØG HJEMMESIDEN (WWW.KBHAVIS.DK), HVOR
AVISEN BLIVER LAGT, SÅ SNART DEN ER GÅET I TRYKKEN.

OG HUSK: HVIS DU HAR
EN GOD IDÉ TIL AVISEN,
SÅ SEND OS EN MAIL.
ER DU FØRTIDSPENSIONIST
OG ØNSKER LIDT BESKÆFTIGELSE?
Hvad kan du? Hvad har du lyst til?
Københavneravisen er i
vækst og har mulighed for at
tilbyde lettere arbejde til førtidspensionister. Kontoropgaver, research, markedsføring
og distribution er blandt de
JOB

områder, hvor vi kan hjælpe
hinanden. Vi samarbejder
med Socialøkonomisk Presseforening, der udgiver Københavneravisen.

KONTAKT:
Københavneravisen
Købmagergade 62, 2. sal
1150 København K

Tlf.: 53 56 02 42
E-post: kbh@kbhavis.dk
Hjemmeside: kbhavis.dk

KOLOFON

LEDER

ØLDÅSE

ØKONOMIEN
men nu venter mørke og kulde med færre anledninger
til at bælle en bajer i det fri. For de mennesker på samfundets bund, der helt eller
delvis opretholder tilværelsen ved at lede
efter flasker og dåser og indløse panten,
er det naturligvis ildevarslende, at denne
sæsonorienterede indtægtskilde forsvinder.

Selvfølgelig skal man ikke generalisere på baggrund
af en bande boldtølperes bøvede behov for at ydmyge en ældre dame, men den ubehagelige hæn-

Situationen, hvor den 65-årige vietnamesiske pensionist Cuc Larsen for et par uger si-

Så rejser spørgsmålet sig igen:

Skøn sommer, elegant efterår,

den stod i et københavnsk springvand og
blev bombarderet med øldåser af fans fra
Brøndbys såkaldte boldklub, vakte forargelse. Og med rette. En medarbejder ved
Radio 24Syv, Ayse Dudu Tepe, fastholdt bøllernes ydmygelser i et foto, der gik pressen
rundt. Ubehaget nåede ind på Christiansborg og rejste spørgsmålet, om der er ved at
brede sig en ondsindet tone mod udstødte
og hjemløse.

delse er en påmindelse om, at antallet af danske
og udenlandske mennesker uden fast arbejde
eller tilholdssted er stigende. Den kommende
vinter vil øge presset på deres behov for føde
og husly.
hvor mange og
hvor meget kan vi hjælpe, og risikerer vi, at
København tiltrækker strømme af fattige fra
Europa og Afrika, hvis vi er for generøse? Ingen
må dø af kulde på en bænk i Ørstedsparken,
men vi kan heller ikke klare et tusindtalligt proletariat, der søger lykken i vores storby frem for
i deres egen landsby. Dilemmaet mellem samvittighed og social kapacitet sætter politikere
og embedsmænd i en vanskelig position. Og vi
kan ikke løse det blot ved at lægge vores øldåser
i de offentlige papirkurve.e nogle medlemmer.
Københavneravisen

ANSV. CHEFREDAKTØR:

OM AVISEN:

Robert Haren

lp@kbhavis.dk

Københavneravisen bygger på
bydelsaviserne Rendestenen, Grønnegade
Avertissementstidende, Rundetaarn
Avis og Frederiksstaden. Siden 1993 har
borgere og butikker haft glæde af at læse
og annoncere. Københavneravisen har fra
2005 med stigende styrke bestræbt sig på
at efterleve sit motto:
Nyheder – Nærhed – Nytte.

HISTORIKER:

TRYK:

rh@kbhavis.dk
SENIOR EDITOR:

Jacob Ludvigsen
jalu@kbhavis.dk
REDAKTØR:

Lars Peter Lorenzen

Allan Mylius Thomsen
amt@kbhavis.dk
JOURNALIST:

Lone Ømann

Avis-Tryk A/S
Sortevej 40
8543 Hornslet
OPLAG:

loe@kbhavis.dk

16.000 eksemplarer

JOURNALIST:

DISTRIBUTION:

Camille Blomst
cb@kbhavis.dk
SENIOR ANALYTIKER:

Jørn Thulstrup
jt@kbhavis.dk
BLADTEGNER:

Claus Seidel
cb@kbhavis.dk
KORREKTUR:

Rie Fylking Pieper
rfp@kbhavis.dk
KONTAKT:

Husstandsomdeles af Post Danmark
og leveres til samtlige butikker,
restauranter, biblioteker og caféer i
København K. Plus kontorer, klinikker
og andre knudepunkter.
Næste nummer udkommer og bliver
omdelt fra torsdag d. 6. november 2014.
»Gaa en tur paa Østergade.
Stoffet ligger i luften. Det skulle
være mærkeligt, om De ikke
snublede over et par nyheder.«
Henrik Cavling,
Dagbladet Politikens chefredaktør 1905-1927

Københavneravisen
Købmagergade 62, 2. sal
1150 København K
Tlf: 53 56 02 42
Web: www.kbhavis.dk
Mail: kbh@kbhavis.dk
UDGIVER:

Social Økonomisk
Presseforening
Købmagergade 62, 2. sal
1150 København K
Cvr. 35 76 36 78

Socialøkonomisk virksomhed
Ønsker du mere information om socialøkonomiske virksomheder kontakt da:
Plan & Handling
Att. Allan Nielsen
Skt. Gertruds Stræde 5
1129 København K
Tlf.: 53 53 77 77

København er i disse år på vej tilbage til udgangspunktet
– et hul i jorden. Så har turisterne da noget at fortælle,
når de vender hjem.
TEGNING: CLAUS SEIDEL

Københavneravisen
indbyder til reception
Fredag den 24. oktober kl. 15-17
Købmagergade 62, 2. sal

DANSKERNE USIKRE

PÅ FREMTIDEN
Den danske befolkning har ikke megen tillid til hverken
regeringen eller oppositionen og mange vælgere ved ikke,
hvor de vil sætte deres kryds ved næste valg.

TEKST
JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT.

FEJRING Efter en udgivelsespause vågnede Københav-

neravisen til nyt liv, da udgivelsen blev overtaget af
Socialøkonomisk Presseforening i samarbejde med
rehabiliteringsvirksomheden Plan & Handling.
Vi har det fælles mål, at vi gerne vil skabe passende
arbejdspladser for mennesker, der af den ene eller
anden grund ikke kan bestride et fast job. Det svarer
godt til Københavneravisens formål: Nyheder, nærhed og nytte.
Nu har vi udsendt tre numre, og tiden er inde til
at præsentere vores lokaler i Købmagergade og fortælle om avisens mål og midler. Samtidig markerer vi,
at vores medarbejder Lone Ømann runder de 60 år.
Vi indbyder hermed avisens venner til et par timers
uhøjtideligt samvær.
Af hensyn til arrangementet beder vi om tilmelding
på kbh@kbhavis.dk senest mandag den 20. oktober.
Robert Haren
Ansv. chefredaktør

Det er forståeligt, at tilliden til regeningen er
beskeden, når man ser på forløbet i de seneste år; uskiftning af regeringspartnere, unge
og ældre ministre ud og ind af svingdøren i
et omfang, der aldrig er set før. Når også tilliden til oppositionen er beskeden, skyldes det
manglende tillid til såvel den primære statsministerkandidat Lars Løkke som til Venstres
næstformand.
Tæt ved halvdelen af vælgerne peger hverken på Helle Torning eller Lars Løkke, som deres foretrukne statsministerkandidat. Det viser en meningsmåling fra Altinget. Blandt de
alternative statsministerkandidater er der 16
pct. der peger på Dansk Folkepartis formand
Kristian Thulesen Dahl, som dog endnu ikke
har lagt billet ind på statsministerposten. Der
er 7 pct. der peger på Margrethe Vestager, men
hun bliver i Bruxell, så det er en utopi. Og så
er der 5 pct. der peger på Mette Fredriksen
og 1 pct. på Kristian Jensen.

Min erfaring, fra årtiers analyser af befolkningens holdninger og adfærd har vist, at når
der ikke er tillid til hverken regering eller opposition, så holdes der tilbage med forbruget.
På den baggrund er der god grund til, at Nationalbanken i september har halveret forventningerne til dansk økonomi i 2014 og 2015.
Nationalbankens nye bud på væksten i 2014
er på det halve af, hvad regeringen meldte ud
om i august. Også forventingerne til 2015 er
sænket. I 2016, skal det nok gå bedre, mener
såvel Nationalbanken som Finansministeriet.
Det er helt normalt, at økonomer, når de skal
se nogle år frem, forventer, at så skal væksten
nok komme. Ofte holder det ikke. Det gode
ved det lave privatforbrug er, at det er med til
at sikre et solidt overskud på betalingsbalancen og dermed til at holde renten lav.
jt@kbhavis.dk

Allan Nielsen
Leder, Plan & Handling
Jacob Ludvigsen
Formand for Socialøkonomisk Presseforening
Senior editor
PS: Dagen er ikke helt tilfældig. Netop den 24. oktober 1889, for 125 år siden, tiltrådte Herman Bang for
første gang som journalist ved dagbladet København.
Og tænk – denne avis havde kontor i samme hus og
på samme etage som Københavneravisen.
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Alpina Metro
Super let vandrestøvle. Blød
stødabsorbering som en løbesko.
Udvalgte størrelse.
Før 1.299,- nu 599,-

Geoff Anderson Zipzone
Let kvalitet som tørrer hurtigt.
Grøn,Sort eller Sand. Str XS-3XL
1 Par 799,- 2 Par 1199,-

Salomon Goretex Sko
Lette vandresko.
Vandtæt samt Åndbar. Str. 36-48
Før 1099,- Nu 649,-

Ocean Regnsæt
Dansk design.
Blå,Rød,Grøn eller Sort.
Str. XS-5XL
Før 1299,- Nu 899,-
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Haglöfs Rygsække
Kvalitets rygsække til lavpris.
Flere Farver og modeller.
Før op til 950,- Nu fra 389,-

Nørre voldgade 8-10 – 1358 Kbh. K – Tlf. 33 33 77 77 – www.jof.dk
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TEKST JACOB LUDVIGSEN

PREMIERE Den kinesiske diktator Mao Tse-Tung lan-

cerede udtrykket ”papirtiger” om en person eller
en institution, der tager sig vældig farlig ud, men
i virkeligheden ikke er det. Ekstra Bladet var engang en farlig avis, men er nu blot et tamt vilddyr
på papir. Den nye, chokerende film om livet på redaktionen er deprimerende, hvis man grundlæggende mener, at der er brug for en avis, som kan
afsløre korruption, embedsmisbrug, bolighajer og
andet uvæsen.
Selvfølgelig rammer Ekstra Bladet rigtigt engang imellem, men man skal huske, at når avisen
puster Lars Løkke Rasmussens regninger op, så er
den et redskab for nogen, der ser en interesse i
at ramme ham. Ekstra Bladet har jo ikke begået
indbrud på Venstres partihovedkvarter. En person
med indsigt har fodret vilddyret.
I dokumentarfilmen ligner Ekstra Bladets redaktion en dødsgang, hvor de ansatte kæmper for
deres egen og avisens fremtid. Væggene er dekoreret med dårlige oplagstal, og jo færre læsere,

desto færre annoncer. Forsider fordrejes i håb om
at trække flere købere til, og alligevel udebliver
resultaterne. Der er ikke meget at være stolt af
og holde sammen om. Skaden er sket, og den er
uoprettelig.
Chefredaktør Poul Madsen er i al sin professionelle kynisme ærlig, når han i dokumentarfilmen
spår papiravisens død; vi oplever også hans medredaktør Karen Bro, der ikke siger så meget, til
gengæld afspejler hendes minespil dyb bekymring
og afstandtagen fra det, der foregår.
Hvor længe kan Ekstra Bladet eksistere? Når oplaget ruller ned under 40.000, bliver det nødvendigt
at træffe en beslutning om fremtiden, og det kan
ende med en weekendudgave, for det er stadig et
stærkt brand med en vis succes på nettet; der er
nu 23.000 abonnenter, der betaler 29 kr. om måneden for at få andet end hurtige nyheder, og det
er trods alt en indtægt på 8 millioner kroner. Men
en redaktion på 130 journalister koster mindst 39
millioner om året.

Hvor længe er Poul Madsen chefredaktør? Hans
melankolske monolog i filmen minder om en opsigelse, han foregriber begivenhedernes ubønhørlige gang.
Selv om Ekstra Bladet har mistet oplag og gennemslagskraft, vil det være tragisk, hvis papirudgaven forsvinder. Der bliver tomt på bodegaerne,
hvor kernelæserne får et gratis kick.
Københavneravisen, der trives godt i fysisk
form, men selvfølgelig også kan læses på nettet,
ville gerne starte en humanitær indsamling til fordel for Ekstra Bladet, der engang sendte en medarbejder gennem Strøget for at bede om bidrag til
Prins Henrik. Men det bliver for besværligt. Hvis
man gerne vil støtte en truet dyreart, kan man bare
købe et eller flere eksemplarer af avisen.
Se filmen ”Ekstra Bladet – uden for citat”. Den er
mere dramatisk end mange fiktionsgysere.
jalu@kbhavis.dk
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ELEFANT-

KIRKEGÅRDEN
Blødkogt æg
Dagens pølse fra slagteren
Pandekage med sirup
Et bjerg af frisk frugt
Marmelade
Ost med grønt
Hjemmelavet brød

FYLDER

RUNDT

MOR
KL. GENM
A
8.00
- 14 D
.00

50,-

TEKST ALLAN MYLIUS THOMSEN

Palæ Bar har netop fejret 30 års fødselsdag.

Sankt Gertruds Stræde 4
1129 København K
Åbent hver dag: 7.30-19.30

RASMUSSEN

LOCAL
JOBSKIFTE Bliv ikke forskræk-

ket, hvis forhenværende generalsekretær Anders Fogh
Rasmussen, blandt venner
kaldet Putins skræk, bevæger sig rundt i Nørregade og
omegn. Grundlæggeren af
konsulentfirmaet Rasmussen Global har fået designet
sit nye logo hos reklamebureauet Mensch, der har
domicil i Sankt Petri
Passage aka KTAS’
gamle hovedkvarter. Her bor også
kommunikationsrådgiveren
Mi-

chael Ulvemann, som har
indgået et kompagniskab
med Fogh, der som led i sin
selvpromovering vil skrive
en bog om strategiske tendenser i tiden. For år tilbage
vakte hans udgivelse ”Fra
socialstat til minimalstat”
et vist postyr, som han i sin
rolle som statsminister gerne
havde været foruden.

I forbindelse med 30-års jubilæet har Palæ Bar udgivet en bog, hvor fotografen Eddie Michel Azoulay har
gennemfotograferet miljøet, mens byhistorikeren Allan Mylius Thomsen har genfortalt legenden.

kbh

Et af byens populære jazzsteder, Palæ Bar i
Ny Adelgade 5, har netop fejret sin 30 års fødselsdag. Den
ligger i en statelig ejendom
fra 1876, hvor forfatteren
J.P. Jacobsen boede fra 1881.
Der har været beværtning på
stedet før Palæ Bar, allerede
i 1935 ses Café Thit på adressen. Den skifter i 1940 navn
til Selandia, et efter sigende
noget snusket lokalt værtshus, som levede af stamkundernes klodsregninger.
Men i 1984 havde Jannick Christensen arvet efter
sin far. Han var vokset op i
værtshus- og jazzmiljøet, da
FØDSELSDAG

hans mor, Annie Bel-Kher,
havde været servitrice på legendariske værtshuse som
Galatheakroen og Drop Inn.
Trods mange velmente
advarsler købte Jannick Selandia. Da han fik skrællet værtshusets facade ned,
stod et tidligere firmas telefonnummer på facaden. Det
var Palæ 4271 og det gav Jannick inspiration til at kalde
sit værtshus Palæ Bar.
Traditionen med jazzen
tog han med fra barndommens værtshuse, og han indstiftede Palæ Bars Jazzpris.
Jannicks mor, Anni, stod
nu i baren. Det trak mange

stamkunder fra Drop Inn til
Ny Adelgade. Vittige hoveder
kaldte det for ”Elefantvandringen” da alle de gamle
ronkedorer skiftede vandhul. Mange kaldte siden Palæ
Bar for ”Elefantkirkegården”
med hilsen til de mange kendisser fra musik-, medie- og
reklamebranchen, der nu
stod i baren.
Jannick valgte siden at
følge sin hustru til udlandet,
og solgte Palæ Bar. Men Peter Fredholt, den nye ejer, har
ikke ændret konceptet, så efter 30 år, ligner Palæ Bar stadig sig selv.
amt@kbhavis.dk
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MIT KØBENHAVN
I byen med

Lotus
Turèll

Jeg har altid følt mig hjemme
på de store fransk inspirerede
caféer med brede diske, masser
af gulvplads, himmelhøje lofter
og overdådige lysindfald. Den
første café, jeg kan huske at
have været på, er Sommersko
i Kronprinsensgade
TEKST CAMILLE BLOMST

PORTRÆT Efternavnet er indbegrebet af storbyen
København. Lotus er datter af digteren Dan Turèll
og skuespillerinden Chili Turèll.
Hun har levet i og med og givet byen liv, hele sit liv.
Hun har prøvet at bo i samtlige kvarterer, men
lever lige nu på Østerbro med sønnen Samson på
fire år.
Hun lever af sproget, skriver til magasiner
og har også skrevet en biografi om sangerinden
Medina. Hun holder foredrag sammen med foreningen Drugrebels. Og lige nu arbejder hun på et
projekt sammen med Huset Zornig, der skal munde
ud i en bog om supermønsterbrydere. Hvad er det
der gør, at nogle mennesker med usædvanligt elendige opvækstvilkår får brudt den sociale arv.
Jeg møder Lotus til en gåtur gennem byen, for
at blive opdateret af en københavner, der har slidt
mange sko op på hovedstadens asfalt.
Hvilken en bar eller café var den første, du følte
dig knyttet til og kommer du der stadig?
”Jeg har altid følt mig hjemme på de store fransk
inspirerede caféer med brede diske, masser af gulvplads, himmelhøje lofter og overdådige lysindfald.
Den første café, jeg kan huske at have været på, er
Sommersko i Kronprinsensgade”.
”Men det er nu sjældent at jeg kommer på Sommersko. Jeg er flyttet meget rundt i København
og har fundet nye steder hvor jeg end var, og også
dyrket at opsøge nye barer.”
Vi drejer ned ad Lavendelstræde.

Hvor får man et godt måltid sund mad, der er
til at betale for og som er bedre end det man selv
bakser sammen?
”Jeg tror faktisk ikke, at der findes et sted med
både sundere og billigere mad end hvad man selv
kan bikse sammen.” Det varme glimt i de brune
øjne viser, at Lotus er madglad.
”Imidlertid kan jeg anbefale Café N på Blågårdsgade, Morgenstedet på Christiania og Atlas i
Studiestræde. Alle stederne leverer en generøs og
lækker tallerken mad til rimelige penge. Man kan
selvfølgelig også finde gode billige måltider ude på
Papirøen hos Copenhagen Street Food.”
Hvor ville du tage en gæst fra udlandet hen hvis
I havde en dag sammen i København?
”Jeg ville klart navigere udenom hovedårerne
og de store butiksstrøg. Jeg ville lede efter steder
og områder med personlighed. Her i efterårsmånederne kunne jeg finde på at tage min gæst med på
en spadseretur gennem København via parkerne
eller langs vandet, og derefter byde vedkommende
på en kop varmt i det gamle indre København. Jeg
ville vise min gæst Torvehallerne og livet omkring
dem og om aftenen skulle vi en tur på vinbaren
Ved Stranden eller nyde en cocktail på The Barking
Dog i Skt. Hans Gade, for også at opleve den snert
af international atmosfære som byen indeholder.”
Hvad mangler København?
”Jeg vender lige tilbage til et af de forrige svar;
jeg synes faktisk byen mangler sunde, gerne fuld-

økologiske take-aways. Jeg forestiller mig luger eller små vogne central placeret, hvorfra der sælges
fyldige supper, salater og gryderetter.”
Hun har en fantastisk smuk mund, der åbner
sig på ny og udbryder med eftertryk: ”Jeg tror at
det vil være et hit.” Hun skynder sig at tilføje ”Men
jeg tænker ikke på København som mangel-by, som
sådan. Vi har en skøn hovedstad, synes jeg.”
Hvor går du hen i byen, når du trænger til at
suge indtryk til dig?
”Byens store biblioteker” flyver det ud af hende.
”Hovedbiblioteket og Den Sorte Diamant, og bruge
laaang tid på at bladre i bøger og magasiner. Eller
at sætte mig på en bogcafé med en kande stempelkaffe og ditto bladre mig gennem hvad mine øjne
nu fæstner sig ved. Jeg kan anbefale Café Paludan
på Fiolstræde og Thiemers Magasin i Tullinsgade.”
Vi elsker altså begge to biblioteker.
”Men jeg er egentlig ikke den store planlægger,
så det er ofte ret tilfældigt hvor jeg lige ender for
at suge indtryk. Jeg forfalder næsten altid til en
spontan oplevelse.”
Og hvor går du hen når du vil være alene og
rense hovedet?
”Så går jeg ikke, men løber en tur. Eller tager
i en svømmer med kurbad, gerne Øbro Hallen.”
Aftalen var at vi skulle drikke kaffe på Café
Dan Turèll, men vi gider ikke, den er for poppet
og proppet.
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MED MOR I BYEN

BYENS HØJDEPUNKT
Tivolisæsonen er forbi, men den for evigt forunderlige
forlystelsepark åbner igen i efterårsudklædning som
heskemutter med halmballer og græskarlygter.

TEKST CAMILLE BLOMST

Ny konsulent
i byen

TAB 1 K

OM UGEILNO

Lone Bødkerholm
er ny vægtkonsulent i
København.. Vil du også
igang med en ny og
sundere livsstil
– så kom og vær med !

Det får du, når du går på et hold:
Ugentlig vejning og undervisning
Personlig rådgivning
Vægtkonsulenternes kostprogram
Vægtkonsulenternes kostdagbog
Sammenhold blandt medlemmerne

INFO
KOMMENTAR ”Too good to be true”, hørte jeg
et amerikansk ægtepar, begge i hvide slacks
og identiske vindjakker, juble på vej ud
af den ikoniske indgangsportal. Smilende
strøg jeg en håndfuld Wildcards igennem
kortlæseren. Ved siden af selvbetjeningen
byder en elegant kostumeret Tivolibetjent
altid velkommen med glad øjenkontakt. Der
må stå i forlystelsesparkens serviceattituder, at
alle gæster skal føle sig set og særligt velkomne.
Samtidig forføres lugtesansen af Tivolis
signaturduft varmt sukker og salte popkorn.
JUNIfriture
2014 ÅRGANG
På Bakkens hørmer af gammel
og bløde9
løg.
På Dyrehavsbakken bliver man ikke set.
Men det er tilladt at glo. I sommers observeMED MOR I BYEN
rede jeg Bakkens publikum, mens min søn gentagne gange prøvede en motorcykel, betjent af
en udklædt klovn på over 60 år med plasticnæse og blegrøde nylonkrøller. Mine øjne hang
ved en ulasteligt indvundet skønhed af en indisk mor til fire, der nød en nævestor pebermyntebolchesut. Er disse mundpropper ikke
til henvendt til drengede teenagepiger i armkrog på stribe, der ligner hinanden på en prik?
På den sidste september søndag tog min søn
og jeg Den Flyvende Kuffert i Bjørn Wiinblads
fortolkning af H.C. Andersens eventyrskikkelser. Bortset fra højtalerstemmens uforståelige
indforståede forkludrede forklaringer til den
skiftende strøm af eventyr, er det en gribende
rejse. Man glemmer
enddaBLOMST
smukke Tivoli en
TEKST CAMILLE
stund. Ved vejs ende ses voksfiguren af forfatteren og afskedspointen lyder: ”Livet er det
største eventyr af dem alle”. Min søn vinker til
Hans Christian og spørger med gråd i halsen:
”Hvorfor er Andersen død?” Det er han heller
ikke. Om nogen, er det kun hans krop, der er.
Tivoli
har
været
rammen
om
legeeftermiddage med min mor og min
lillesøster, da jeg var krøltop i lårhøjde, der følte
at den kantede rutschebane på legepladsen
var uhyggelig. Hver gang jeg landede med et
numsebump udråbte jeg i det stille sind mig
selv til en modig krabat. Tivoli er der, hvor

jeg har gået en tur, når store livsforandrende
beslutninger skulle træffes, så som: Tør jeg
flytte til Århus, som jeg aldrig har set, kun hørt
om i en Gnagssang? og Skal vi have en baby?
Min kæreste kastede sig sidste år på spontant
på knæ og friede i Tivolis blomsterflor med
en nævestor georgine, som han knækkede af
i vanvidsøjeblikket.
Mormor tog os på Bakken. Min søster og
jeg prøvede især de hurtige forlystelser og lod
os rive med af stilen med at brøle buuuuhh,
når turen stoppede. I den lyse cottoncoat på
bænken sås mormor med flødebolche og liljelyserød læbestift.
En dreng på fire elsker hjul, så han vil gerne
prøve Luftballonen. I aftenskumringen stiger
kurven trinvis op og serverer synet af Tivolis
lysprikker og latterhvin fra Den Gamle Rutchebane. Min far tog mig også op i luftballonen sammen sin bedste ven, da jeg var fire år.
Jeg husker at de tunge træskostøvler hang og
dinglede uden at røre gulvet og at jeg klamrede mig til min fars cowboyjakkeknapper, da
hjulet begyndte at trille og byen skiftevis var
synlig og usynlig.
Mine piger hopper på stedet som invitation
til at tage med i Snurretoppen. I få vrid skrælles
25 år af mig. Jeg ler lykkeligt og frit fra hjertet,
mens maskinen kaster min nakke af led. Fuld
af taknemlighed og let af latter krammer jeg
med begge mine døtre. Imens vugger Vikingeskibet drengen i søvn i hans fars favn
Det er svært at slippe de farvede lamper
i alle højder, aftenen ebber stille ud. På Bakken trapper stemningen op som mørket bryder
frem. En flabet afskedsreplik, polemik og en
hylende patruljevogn runder ofte aftenen af på
det, man kalder Bakkens Hvile. Pantomimens
påfugl er den sidste sødme, før vi er ude i taxatrafik og byggepladsens mørke på Axeltorv.
Bakken lyder som et højdepunkt, men
Tivoli er det.

PÅ DEN LEGELØSE

LEGEPLADS

cb@kbhavis.dk

Hvor: Østerbrohuset, Århusgade 103
Hvornår: Hver tordag kl. 18.30
– beregn ca. 1,5 time.
Kom og hør mere – ingen binding!
Jeg glæder mig til at se dig,
Lone Bødkerholm,
Vægtkonsulent siden 2012
Telefon: 2023 0707
Telefontid: mandag til torsdag
E-mail: lbm@vaegtkonsulenterne.dk

Læs mere på
vægtkonsulenterne.dk
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Håndlavede chokolader

Håndlavede chokolader

Bredgade 14 - 1260 København K - Tlf. 33 15 13 63
Åbningstider:
tirsdag-fredag kl. 11-17 · lørdag kl. 10-13 · Mandag lukket

OG HUSK: HVIS DU HAR
EN GOD IDÉ TIL AVISEN,
SÅ SEND OS EN MAIL.
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URMAGEREN
URMAGEREN
Dronningens Tværgade
Dronningens Tværgade

Smørrebrødscafé
Smørrebrødscafé
Svend Larsen’s efterfølger
Svend Larsen’s efterfølger
Koldt bord, platter, højt belagt
Koldt
bord, platter,
belagt
smørrebrød,
luksushøjt
sandwich,
smørrebrød,canapeer
luksus sandwich,
frokostboller,
og masser
frokostboller,
canapeer
og masser
af forskellige
frokostmadder.
af forskellige frokostmadder.

Ny adresse:
.9 !$%,'!$%

St. Kongensgade
92 kld, København K
Ny adresse:
FROKOST
4,&
 92
kld,
 K
www.sl-smbr.dk
St. Kongensgade
København
tlf: 33 12 06 37
www.sl-smbr.dk
fax:3333121206063737
tlf:
fax: 33 12 06 37

Dronningens Tværgade 14
1302 København
K
Dronningens
Tværgade
14
Tlf.:København
4341 6218 K
1302
E-mail:
Tlf.:
4341urmageren@live.dk
6218
E-mail: urmageren@live.dk
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Jensen’s Bøfhus, som det ifølge Palle Skov
Højesteret har ingen Facebookprofil, og det
er sikkert meget fornuftigt. For den var ble- Jensen og Højesteret skal staves, selv om
vet møget til med mishagsytringer efter dom- apostrofen er overflødig, befinder sig i zonen
men, der fastslog, at Jensens Fiskerestaurant i mellem fastfood og fine food. Helt billig er
Sæby må finde sig et andet navn. Jensens Bøf- den egentlig ikke, og det kan tænkes, at dele
hus (en enkelt stjerne i Berlingskes prøvespis- af målgruppen begynder at kigge sig omkring
ning for venlig betjening) fik derimod 100.000 for at finde noget mere originalt for de samme
hadehilsner, fordi almindelige Jensen’er og penge.
Lige nu sidder den ægte Jensen, hans adandet godtfolk fandt det forargeligt, at maår. Ifølge
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Den forsvundne

20,-

Sukkenes Bro

Sankt Gertruds Stræde 4
1129 København K
Åbent hver dag: 7.30-19.30

Blomster til alle anledninger
gennem 70 år.
Jeg leverer dig buketter
og blomster-arrangementer
efter aftale med hurtig
levering:
Dekoration, jubilæum, særlig
fejring og minde.

Rose’ s Blomster

DRONNINGENS TVÆRGADE 21
TLF.: 3311 4956 – E-POST: ROSESBLOMSTER@GMAIL.COM

DR KLAMRER SIG TIL
Sukkenes Bro over Hestemøllestræde ca. 1910. Broen blev nedrevet efter at politiet i 1924 flyttede fra
Domhuset til Politigården. Foto Københavns Museum

FORTROLIGHEDS-

PARAGRAF

TEKST
ALLAN MYLIUS THOMSEN, BYHISTORIKER

MAGASIN Da København brændte i 1795,
brændte også byens Rådhus med det tilstødende arresthus. Det lå ved det, dengang,
mere skrå Slutterigade. Mange tror fejlagtigt,
at gaden hedder Stutterigade, efter et hestestutteri. Men en ”slutter” er det gamle navn
for en fangevogter, så ”slutteriet” var navnet
på det arresthus og gældsfængsel, der lå i gaden.
Det er arkitekten C.F. Hansen, der får opgaven med at opføre det nye Råd-, Dom og
Arresthus. I det placeres også hovedstationen
for det, dengang kommunale, københavnske
politi. Han retter Slutterigade ud, så den
kommer til at løbe i forlængelse af Lavendelstræde.
Udover grunden mellem Nytorv og Hestemøllestræde bestod komplekset også af
en grund, på den anden side af Hestemøllestræde. Her opføres et sidekompleks til
retsbygningen. C.F. Hansen byggede i Empirestilen, og mellem arrestbygningen i Slutterigade lod han opføre to lukkede broer, hvor
fangerne kunne føres frem og tilbage mellem
arresten og retslokalerne. De blev i daglig tale
kaldt ”Sukkenes Bro”.
Men også mellem sidekomplekset i Hestemøllestræde og arrestbygningen bag Råd- og
Domhuset, lader han over Hestemøllestræde

opføre en sådan lukket bro. Hestemøllestræde
har i øvrigt navn efter en hestemølle, der lå
i gaden. Det var en konstruktion, hvor man
stak øjnene ud på en hest og så fik den, resten af livet, lov at gå i rundgang med en
møllesten.
I 1895 indvies Vester Fængsel, så arresthuset i Slutterigade efterhånden afvikles som
døgnfængsel. Cellerne bruges nu til fanger,
der skal fremstilles for retten.
I 1905 indvies det nuværende Rådhus,
hvorefter kommunen flytter Borgerrepræsentationen og forvaltningen derover. Nu er der
kun Domhus og politiets hovedstation med
politidirektørens kontor tilbage.
I 1924 indvies Politigården, der var opført
af Københavns Kommune, og politiet flytter
dertil. Her indrettes også arrestceller og et
retslokale.
Herefter sløjfes mange af cellerne i Slutterigade. Man vælger herefter at rive broen over
Hestemøllestræde ned, da der ikke længere er
behov for den i det daglige..
Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen fortæller
om det gamle København i hver udgave af
Københavneravisen.

Københavneravisens forside i september.

European Song Contest
blev 77 millioner kroner dyrere end beregnet, og foreløbig har Region Hovedstaden
måtte poste 46 mio i kassen,
så leverandørerne ikke skulle
gå fallit. I Wonderful Copenhagen er det ene hoved efter
det andet rullet, men indtil
nu har DR haft held til at
fralægge sig ansvaret med
henvisning til fortrolighed i
FRÅS

henhold til radio- og tv-loven.
Nu vil statsrevisorerne forlange, at Rigsrevisionen kulegraver det københavnske
sangcirkus, og så vil DR formentlig ikke kunne slippe
for at udlevere alt materiale.
Konsekvensen kan blive, at
DR må betale en del af regningen – licensen er noget, vi
giver til hinanden.
kbh
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» ’ET« UDEN
FOR VOLDENE
TEKST OG FOTO LONE ØMANN

Andelsgården er en oplagt mulighed. Man
UDEN FOR VOLDENE Blomsterpartisaner smider
frøbomber over plankeværket til byggepladser. På begejstres ved at være med til at så frø og korn,
tagene i Indre By står bistader. Urban gardening gøde og vande planterne og hen på sommeren spise
er på fremmarch og bliver stadig mere sofistikeret; gulerødder og rødbeder og bage brød af det mel,
nu ligefrem urban farming. Vi trækker naturen, man selv har høstet og malet.
Andreas nyder også fællesskabet med de andre
eller rettere den kultiverede natur, grøntsager og
blomster ind i byen. Er det absurd og fjollet at i mel- og møllergruppen på Brinkholm, og at
ville dyrke fødevarer på byens tage, på byggetomter de er med til at brødføde en større kreds. Der
og i sindrige, hængende haver i vinduerne på 5. males mel en gang om måneden. På en ”lille”
sal? ”Sociale haver” dukker op på Prags Boulevard! dag, fortæller Andreas, bliver der pakket 5-600
Fødevarefællesskaber dukker op: forbrugere er kg. mel og på god søndag op til 1.100 kg. Alt
sammen om at indkøbe økologiske grøntsager arbejde ud over den eldrevne mølle er manuelt.
og mel fra producenterne ude på landet. Der er Melposerne med fine, designede etiketter sælges
noget, der rykker. Livsstilsseismologerne taler om bl.a. i fødevarefællesskabet på Nørrebro, men også
autentisitet og nærhed - og ligefrem om en større i lokalområdet i SuperBrugsen i Karise og Hårlev.
Og når amatørbønderne fra storbyen mødes ved
mening.
Marie Grimstrup Knudsen og Andreas Strøm- den gamle mejetærsker, rensemaskinen, møllen og
berg tog et mere drastisk skridt helt ”uden for vol- pakkebordet giver de deres besyv med ud fra meget
dene”. De har købt en lille bid af det økologiske forskellige baggrunde og erhverv – dog kun i ringe
landbrug Brinkholm, der ligger syd for Køge. Fa- grad den landbrugsfaglige!
Krumtappen i gårdens økonomi er salg af kasmilien med Leonora på 7 år og Josefine på 1 vil
bo i lejlighed i Storkøbenhavn. Fritidsarbejdet på ser med grøntsager, æg, mel og honning til faste
andelsgården på Stevns giver familien et tilskud kunder, som får leveret til døren. Det er afgrøder,
både mentalt og også helt konkret: de har selv været dyrket på jorden af frivillige andelshavere og økomed til at producere deres eget brød. Ellers arbejder logisk frugt og grønt købt i nærområderne, som
Marie og Andreas som billedkunstnere og er ud- kommer i kasserne.
dannede på kunstakademiet i
Amsterdam.
Udfolde sig og hjerterum
Andreas fortæller, at det er
Oprindeligt i 2001 kastede
væsentligt for ham at dyrke
500 personer hver 5.000 kr.
I DAG DRIVES GÅRDEN
maden selv. Han er vokset
i eksperimentet og gården
op på landet og han har altid
Brinkholm. Det var mest folk
DERFOR HELT PÅ FRIVILLIG
haft et nært forhold til natur
fra Storkøbenhavn, men også
BASIS. DE AKTIVE, ET PAR
og dyrkning af afgrøder. Da
sympatisører fra resten af lanSNESE, ORGANISERER SIG I
han og Marie fik Leonora, var
det er med. Det professionelt
ARBEJDSGRUPPER, SOM TAGER
det vigtigt for Andreas, at hun
drevne, økologiske landbrug
SIG AF KORNDYRKNING,
skulle lære at nyde den forskulle skaffe andelshaverne
GRØNTSAGSMARKEN OG
friske, økologiske grøntsager,
trolighed. Det giver en mere
VEDLIGEHOLDELSE AF
kyllinger, æg, svinekød og
sammenhængende forståelse
brød på bordet. God dyreetik
af verden, mener Andreas.
BYGNINGER.

og ordentlige arbejdsvilkår for landmænd var del
af vedtægten. Men der fulgte ingen forpligtelse
med andelsbeviset, så drømmen brast snart, da
forventningen om, at medlemmerne aftog produktionen ikke holdt.
I dag drives gården derfor helt på frivillig
basis. De aktive, et par snese, organiserer sig i
arbejdsgrupper, som tager sig af korndyrkning,
grøntsagsmarken og vedligeholdelse af bygninger.
Et ølbryggerlaug har sneget sig ind på marken
med maltbyggen ”tam-tam”. Og her er også plads
til en privat biavler. Her er god plads til at udfolde
sig og hjerterum til, at nogen prøver projekter af.
Brinkholmerne byder nye, gerne børnefamilierne,
hjerteligt velkommen.
De 38 hektar meget varierende landbrugsjord
på gammelt morænebakkeland bagerst på Stevns,
men i Faxe Kommune, ligger naturskønt på begge
sider af en strækning ved Tryggevælde Å. Her er
etableret en trampesti med shelter til overnatning
og solide borde-bænke undervejs. Biodiversiteten
er stor på denne fredede plet, hvor der aldrig
sprøjtes, og i år har været et forrygende insekt- og
sommerfugleår.
Med tog tager det 1¼ time fra Hovedbanegården og med Lokalbanen til Lille Linde. Her fra kan
man cykle eller gå de sidste 2 km. Brinkholm er
fortsat Danmarks eneste forbrugerejede, økologiske landbrug. Kig videre på www.landbrugslauget.
dk hvorfra man også kan abonnere på det elektroniske nyhedsbrev.
loe@kbhavis.dk
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BUDGETAFTALE 2014

BILLIGERE BOLIGER

OG FLERE TIMER I FOLKESKOLEN
TEKST LARS PETER LORENZEN

POLITIK Budgettet for 2014 i
Københavns Kommune faldt
på plads midt i september og
byder blandt andet på flere
billige boliger til københavnerne, en mere fysisk aktiv
folkeskoledag og bedre lokaler til elever og lærere samt
mere efteruddannelse.
Et bredt flertal bestående
af Socialdemokraterne, Det
Radikale Venstre, SF, Enheds-

listen og Dansk Folkeparti er
blevet enige om budgettet for
2014, der har fået sloganet
”Stærk By - Stærke Skoler”.
- Vi skal have flere timer,
en mere fysisk skoledag og
mere faglig fordybelse. Rammerne skal også være i orden. Børnene skal have mad,
så de kan koncentrere sig, og
lærerne skal have ordentlige
arbejdslokaler og bedre efter-

uddannelse, siger overborgmester Frank Jensen (S) i en
kommentar til aftalen.
Socialøkonomiske virksomheder

Udover folkeskolen investerer partierne bag budgetaftalen i 1245 nye almene familie- og ungdomsboliger,
som almindelige lønmodtagere har råd til. Målet er, at
20 procent af byens boliger er

almene. Pensionister og førtidspensionister loves ligeledes et større rådighedsbeløb,
ligesom kontanthjælpsmodtagere på kanten af arbejdsmarkedet skal hjælpes med at
komme i aktivering i blandt
andet socialøkonomiske virksomheder.
En øget beskæftigelsesindsatsen samt bedre forhold
for erhvervslivet er ligeledes

TO MILLIARDER TIL
SYDHAVNSMETRO
POLITIK En metro til Sydhavn

i København er kommet et
skridt nærmere, da et flertal
ved budgetforhandlingerne
på Københavns Rådhus har
sagt ja til at afsætte to milliarder kroner til en Sydhavnsmetro med fem nye stop, som
skal kobles på Cityringen.
- Det er en helt ny metrolinje, som skal afgrenes fra Cityringen til det nye trafikale
knudepunkt Ny Ellebjerg, siger Frank Jensen, som betegner aftalen som en historisk
beslutning.

Partierne bag budgetaftalen afsætter 200 millioner
kroner på budgettet for 2014
til den nye metro til Sydhavnen, mens de blot er enige
om at sikre finansieringen
på yderligere 1,8 milliarder
kroner i de kommende år.
MR: 50 procent vækst

Ifølge DTU og Danmarks
Statistik vokser antallet af
arbejdspladser og indbyggere i Sydhavnen med omkring 50 procent frem mod
2025. Trængselskommissi-

onen forventes at pege på
Sydhavnsmetroen som et af
de projekter, der kan mindske trængslen i hovedstadsområdet.
- Det er også et stort bidrag til at aflaste trængslen i
København, da vi kobler metrosystemet op på et helt nyt
trafikalt knudepunkt i Sydhavnen, som hjælper dem,
der pendler til København,
siger overborgmesteren.
Selv om forligsparterne på
Københavns Rådhus er enige
om at føre Sydhavnsmetroen

ud i livet, er den endelige
beslutning endnu ikke truffet, da det kræver enighed og
medfinansiering fra staten
og Frederiksberg Kommune,
som er de øvrige metroejere.
- Det er helt afgørende, at
vi får staten med, og det skal
finde sin løsning i de finanslovforhandlinger, der skal
være på Christiansborg de
kommende måneder, fortæller Frank Jensen.
lp@kbhavis.dk

FAKTA

BONUSINFO

I budgetaftalen indgår blandt andet:
Skolerne får 892 millioner kroner.
235 millioner kroner til almene familie- og ungdomsboliger.
Grønne cykelruter og bredere cykelstier til 75 millioner kroner.
37 millioner kroner til ekstra skybrudssikring.
Et nyt erhvervshus til 42 millioner kroner.
55 millioner kroner til kriminalitetsforebyggelse.
Sikre skoleveje får 10 millioner kroner.
52 millioner kroner til festivaller og kulturelle arrangementer.
Amagerbrogade får 33 millioner kroner til bedre opholdsmuligheder og et mere
attraktivt butiksmiljø.
17 millioner kroner på arbejdspladser til lærere på skoler,
hvor pladserne endnu ikke er oprettet.
Byggesagsgebyrerne skal halveres, hvilket skal give virksomheder og private en
samlet besparelse på 42 millioner kroner pr. år.
Derudover giver budgetaftalen løfte om, at Københavns Kommune vil effektivisere
for ikke mindre end 335 millioner kroner og gennem samlede anlægsinvesteringer
på 11,5 milliarder kroner fra 2015 til 2018 skabe knap 14.000 arbejdspladser.

Københavns Kommune har udgifter og indtægter for i alt
47,3 milliarder kroner i budgetåret 2014. Størstedelen af
kommunens udgifter bruges på kommunens driftsopgaver.
Folkeskolen koster 3,9 milliarder kroner, drift af vuggestuer
og børnehaver koster 5,9 milliarder kroner og udgifter til
kontanthjælp koster 2,5 milliarder kroner.

indeholdt i aftalen sammen
med markante investeringer
i cyklistfremmende foranstaltninger for 75 millioner
kroner. Flere og bedre idrætsfaciliteter, en øget tryghedsindsats og en kontrolenhed
mod social dumping er der
også afsat penge til.

VERDENS
MINDSTE
TEATER
Sæsonen begynder med
forestillingen:

Nelly Sachs
efter biografi af
Ruth Dinesen.

En fragmentarisk beretning om Nelly Sachs liv
og digtning.
Spilledage:
12. - 26. oktober.
Alle dage undtagen
mandag
Hverdage kl. 18:00
Weekend kl. 17:00.
Medvirkende:
Tine Petersson
Musik: Kenny Werner og
Anders Koppel
Instruktion og
bearbejdelse til teater:
Ulla Koppel
Entre kr. 125.Reserver billet på
tlf. 2617 1250 eller
på www.billetto.dk

I alt bruger Københavns Kommune 41,7 milliarder kroner på
kommunal drift. Københavns Kommune bygger for 3,9 milliarder kroner i 2014, heraf bruges 1,7 milliarder kroner til at
bygge skoler og daginstitutioner til byens børn.
Københavns Kommunes indtægter fra den kommunale indkomstskat udgør i 2014 i alt 28,1 milliarder kroner. Herudover modtager kommunen 10,1 milliarder kroner i tilskud fra
staten og fra udligning mellem landets kommuner.
Skatten fastholdes på 23,8 procent og er stadig en af landets laveste. Grundskyldspromillen er uændret 34,0 ‰ og
dækningsafgiften på forretningsejendomme er uændret på
9,8 ‰ i 2014.

VERDENS
MINDSTE
TEATER

Albrectsens GALLERI
Kronprinsessegade 3
1306 København K
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GLÆD DIG TIL BYENS
NYE PLADSER VED
HAVNEN
Realdania By bygger både på Kvæsthusmolen og Sankt
Annæ Plads, og renoverer samtidig også Kvæsthusgade
og den yderste del af Nyhavn. På Kvæsthusmolen kommer byens nye, store plads. Midt i vandet. Her er plads
til store arrangementer og hygge ovenpå, mens 500
biler kan forsvinde i parkeringsanlægget nedenunder.
Sankt Annæ Plads bliver gennemgribende renoveret. En
klimasikring sørger for, at ekstrem nedbør ender i havnen
og ikke i kældrene. Nye bede, flere træer samt bredere
haverum og fortov gør pladsen til byens smukkeste,
klassiske anlæg – fra Bredgade og ud til vandet. I dagens
avis er fokus på pladserne. I senere udgaver omtaler vi
parkeringsanlægget og skybrudssikringen, som også er
væsentlige elementer i projekterne.

KVÆSTHUSMOLEN
ER SOM EN
GIGANTISK SCENE
250 meter lang og 50 meter bred. Fra spidsen mod
nord til Nyhavn syd for Skuespilhuset. Der er vand til
alle sider, scenetårn og forankringspunkter til fx telte
eller storskærme. Det er en af byens største pladser,
som lige nu er ved at blive færdigbygget til Københavnerne. Pladsen åbner efter planen sidst i 2015.
OFELIA BEACH GAV STORE FORVENTNINGER
Mange har imidlertid allerede gode minder fra området. Da Oslobåden flyttede fra Kvæsthusbassinet for
10 år siden, begyndte de første igen at slå sig ned langs
kajen. I 2010 kom der for alvor gang i aktiviteterne, da
Skuespilhuset åbnede Ofelia Beach.
I tre år var her fri leg med beachvolley, strandbar, open
air arrangementer, teater og opera. I sommeren 2012

”På molen kan man mærke
vindens susen og se horisonten
bag havnen. En rå plads med
plads til både solskin og store
arrangementer.”
var det her, titusinder fulgte VM i fodbold på storskærm
fra Sydafrika. Rigtig mange fik øjnene op for mulighederne på en af byens mest attraktive pladser.
EN MASTERPLAN MED LIVSKVALITET
Med Ofelia Beach fik byen prøvet visionerne af for den
masterplan, der blev lagt år tidligere. Faktisk har Kulturministeriet og Realdania arbejdet siden 2006 på at
realisere projektet, efter en donation fra Realdania.
Visionen for Kvæsthuspladsen er, at den skal være
med til at øge livskvaliteten for både borgere, naboer
og alle de andre, der bruger området. Og hele området

skal være med til at skabe bedre sammenhæng mellem by og havn.
KYSSETRAPPE OG EN SYNKENDE MOLESPIDS
Naboskabet til Skuespilhuset fornægter sig ikke.
Pladsen kommer til at byde på både drama og store
oplevelser. Den brede kyssetrappe i træ bliver bygget
inderst i Kvæsthusbassinet. Her bliver vi inviteret til at
slå os ned og nyde det stille vand på indersiden af molen. På vejen ud af molen kan man nyde udsigten over

havnen og tage en pause ved en af pavillonerne, hvor
der er udstillinger og servering.
Pladsens hovedattraktion er imidlertid også dens mest
overraskende detalje: Molespidsen, som gradvist synker ned mod vandoverfladen i hele pladsens bredde.
Her mærker man nærheden til vandet og byens store
skala. Både når solen stråler og vinterblæsten trækker
vand i øjnene.

Kvæsth
Der er
villonern
Illustratio
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SANKT ANNÆ PLADS
ER HAVEN PÅ TVÆRS
Kyssetrappen
ligger mellem
hotellerne og
Skuespilhuset.
Illustration: Lundgaard & Tranberg
Arkitekter.

Pladsen opstod i 1750 i forbindelse med, at Frederiksstaden blev opført. Siden 1852 har pladsens vigtigste
signatur været de to rækker af klippede træer. Sådan
bliver det også i fremtiden, nu hvor hele pladsen bliver
gennemgribende renoveret.
Det grønne haverum og rækken af lindetræer bliver
forlænget, så det kommer til at gå helt fra Bredgade
og ned til havnen. Det bliver også muligt at udvide de
grønne haverum, når de parkerede biler forsvinder fra
pladsen. Og fortovene vil fremover være 6 meter brede
med plads til både udeservering og promenade. Efter
planen er det hele klar i 2016.
STATSMÆND OG STATELIGE MÆND
Rytterstatuen af Christian X byder velkommen til plad-

sen fra Bredgade. Hele vejen ned igennem pladsen
står der statuer af statelige mænd. De vil selvfølgelig
også være en del af den renoverede plads. Den seneste blev opsat i 2012 og forestiller forfatteren, kritikeren og journalisten Herman Bang og en ny kommer til,
hvor Amaliegade munder ud i Sankt Annæ Plads.
HER KAN MAN SLÅ SIG NED I FRED
Pladsen er et af byens rolige åndehuller. Det grønne
anlæg i midten bliver forsænket mellem trærækkerne og er et roligt sted at slå sig ned. Enten i græsset
mellem bedene med skilla og stauder. Eller på en af de
mange løse stole, som kommer på pladsen. Andre vil
kaste sig over legepladsen for de mindste eller aktivitetspladsen ved siden af.

KOM SELV NED OG SE

huspladsen i skumringen.
r åbent for servering i pane og fri udsigt til havnen.
on: Lundgaard & Tranberg
Arkitekter.

Udstillingen er åben hver lørdag og søndag fra kl. 11-17.
Hør om byggeriet. Dyk ned i modellen af parkeringsanlægget. Og se, hvordan hele området kommer til at se
ud, når det er færdigt. Det er både for børn og voksne.

Den Gule Pavillon
Kvæsthusgade 10, 1251 København K

www.kvæsthusprojektet.dk
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Sankt Annæ Plads får brede
fortov og smalle vejbaner med lav
hastighed. Illustration: Schønherr
Landskab.

”Her vil jeg læse min bog og
nyde roen midt i byen – i en
klassisk have med blomster.
Eller følge trærækken hele vejen
fra Bredgade til havnen.”
EN SIKKER FORBINDELSE TIL VANDET
I det hele taget bliver fremtidens Sankt Annæ Plads en
fredelig forbindelse for især fodgængere og cyklister.
Med de nye brede fortov og lav hastighed på kørebanerne, bliver området også et mere roligt alternativ til
Nyhavn, på turen ud til Kvæsthuspladsen eller videre
langs havnen.
Kvæsthusprojektet er finansieret af Realdania og gennemføres i et samarbejde mellem Realdania By, Kulturministeriet og Det Kongelige Teater.
Sankt Annæ Projektet udvikles og finansieres af Realdania, Københavns Kommune og HOFOR sammen
med private donorer: Augustinus Fonden, Oticon fonden, 15. Juli Fonden, Lauritzen Fonden og Jeudan.
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VERDENS MINDSTE TEATER
I ALBRECTSENS GALLERI

Holdet bag den kommende sæson, bagfra fra venstre: Tine Petersson, Annemette Albrectsen, Ulla Koppel, Hildigun Eydfinsdottir, Mira Noltenius, Bozenna Partyka
TEKST LONE ØMANN

FOTO MARTIN LUNDØ

PORTRÆT Albrectsens Galleri og Verdens Mindste
Teater i Kronprinsessegade byder i den kommende
teatersæson på 5 meget forskellige forestillinger.
Når Ulla Koppel rykker ind med skuespillere og
rekvisitter i Annemette Albrectsens galleri i pavillon nummer to fra Kongeporten til Kongens Have,
holder kunstgalleriet pause for udstillingerne.
- Jeg er sådan set bare værtinde for teatret, siger
Annemette Albrectsen noget beskedent og nok ikke
helt sandt.
Og så gør hun plads for forestillingerne, som
bl.a. omfatter skuespiller Tommy Kenters højtlæsning af og med personlige, sorgmuntre kommentarer til humoristen Finn Søborgs forfatterskab.
Der spilles gruppeteater om kvindekamp under
enevælden, og her markeres 100-året for kvinders
stemmeret i Danmark (1915). Det fejres med stanglorgnet, iPhone og tre aktive kvinder i forestillingen Kvinder forstyrrer den offentlige orden.
Den danske forfatter Helga Johansen (18521912), hvis selvbiografiske roman Hinsides i taterprogrammet betegnes som ’en psykologisk redegørelse’, handeler om en kvindes studier i Søren
Kierkegaard men også om hendes sindssyge, opiumafhængighed og hendes kriminalitet.
Rumænsk fødte, siden tysk-rumænske forfatter
og nobelprismodtager (2009) Herta Müller blotlægger i sin roman I dag havde jeg helst ikke mødt

mig selv Østeuropas totalitære fortid. Vi møder en
navnløs fabriksarbejderske på vej med sporvognen
til endnu et forhør.
Sæsonens åbningsforestilling Nelly Sachs er
omskabt for teater efter en biografi af Ruth Dinesen. Nelly Sachs modtog Nobelprisen i litteratur
(1966) for hendes særprægede, lyriske forfatterskab.
Det begyndte i hendes eksil i anden verdenskrigs
skygge og efter flugten fra Berlin til Stockholm
1940.
Bortset fra Tommy Kenters optræden - og ham
skal man nok ikke forsøge at omforme - er det
Ulla Koppel, som har bearbejdet alle teksterne til
forestillingerne, som hun desuden har iscenesat
og instrueret.
Velkommen i teatret!

Hvor der er hjerterum er der husrum. Skuepladsen
er på 16 kvadratmeter. Heri indgår indgang, trappe
og hems! Så er der mindre end seks kvadratmeter
til publikum og det samme til de medvirkende. Det
vil sige, at her er plads til maksimum 20 tilskuere.
-Dog er der kun pladser til 14 publikummer i tilfælde af ballet! tilføjer Ulla Koppel.
I år er det sjette teatersæson

Det er to erfarne kunstnere, som i 2008 fandt sammen om ideen til teaterprojektet. Tanken og den

kunstneriske pointe er bl.a. udelukkende at sætte
helt nye forestillinger op. Det skal desuden være
værker, som aldrig før har været vist andre steder
- og som næppe vil blive det igen. Alt er nemlig
kreeret til dette lille rum og den helt usædvanlige
nærhed, der kun kan opleves her.
Her har verdens mindste musical været opført.
Her har været læst lyrik ledsaget af klassisk ballet
og her har lydt musikteater og egentlige koncerter.
To korte portrætter

Ulla Koppel, født 1948, har haft en farverig karriere som skuespiller, aktivist og instruktør. Hun sås
i kendte film som Stille dage i Clichi og Den forsvundne fuldmægtig. Hun deltog i Solvognen med
udgangspunkt i Christiania og har siden 1980’erne
arbejdet som instruktør. Og senest er det maleriet
med mange udstillinger over hele landet, der også
har optaget Ulla Koppel.
Annemette Albrectsen er født i 1963 og er 3. generation ud af en kunstnerisk familie. Hun har de
seneste 10 år intensiveret sit arbejde med maleriet
og hun arbejder med akryl på skiffer, linoleum og
masonit. Tidligere har hun også arbejdet med kostumer og haute couture. I 2007 overtog Annemette
Albrectsen pavillonen og galleriet i Kronprinsessegade efter sin far, tegneren Klaus Albrectsen.
loe@kbhavis.dk
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København udkom fra 1889 til 1928 og videreførtes til 1931 som Morgenbladet. Harald Witzansky
(1862-1940) var fra 1884 ansat i dagbladet Politikens administration og var forretningsfører fra
1896. Sideløbende blev han i 1893 forretningsfører for København, en højst ejendommelig dobbeltstilling. Politisk fjernede han sig mere og mere fra den radikale avis, og i 1902 kom det til et brud. Witzansky
overtog aktiemajoriteten i København, omlagde det fra eftermiddags- til morgenblad og tjente gode
penge. I 1918 solgte han avisen til et konservativt konsortium, og i 1922 forlod han avisen.
Om Witzansky er det af en medarbejder, Knud Bokkenheuser, blevet sagt, at han var skaberen af
bladets ånd. Han bestemte selv dets intentioner og retning, han skønnede hurtigt og skarpt i enhver sag,
tog uforfærdet sit standpunkt og det veg han ikke en hårsbred fra. Han ejede en sikker evne til at vælge
sine medarbejdere, at vurdere deres evner, at sætte dem på rette plads og at inspirere dem i sin ånd.
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JACOB LUDVIGSEN
SENIOR EDITOR

JUBILÆUM Herman Bang (1857-1912) er ikke gået i
glemsel som forfatter, selv om han døde for over 100
år siden. Han var også en fabelagtig københavnerjournalist med sans for at tiltrække læsere. Hans
reportage fra Christiansborgs Brand den 3. oktober
1884 kan læses i sin helhed i John Chr. Jørgensens
bog om Herman Bang som journalist, og den står
stadig som noget af det mest suveræne, der nogenForside på avisen København 1924.
sinde er trykt i en dansk avis.
Han var en flakke; snart skrev han i Nationaltidende, så i Politiken og i Dags-Telegrafen. 24. okto- som en forkølet frø, omgivet af medarbejderne, og
ber 1889 tiltrådte han som medarbejder i det nye taler meget højt. Højere end det er nødvendigt for
dagblad København, som han vendte tilbage til at overdøve gadens larm, de kimende cykler, de
truttende biler, hesteomnibussens rumlen. (…)
flere gange.
Hr. Bang optræder jo kun yderst sjældent perFra 1908 boede ’København’ i Købmagergade
62, 2. sal – nu har Københavneravisen hjemsted i sonlig på København. I spalterne er han næsten
samme opgang og på samme etage.
daglig, og det er såvist ikke mesterværker eller den
Henry Hellsen, en anden stor skikkelse i ho- højeste stil, alt der, der flyder fra hans flittige pen,
vedstadens bladverden, skrev i 1950 en bog om han skriver for at tjene penge og er ikke kræsen i
sit valg af emner, men manuskripKøbmagergade med kapitlet ”Herman Bang besøger Københavns
terne kommer pr. bud fra LejligheRedaktør”. Dette værk kan findes
den i Lille Strandstræde.
på nettet.
Men i dag er han her altså, og
”Droskehestenes hove slår hårdt HR. BANG OPTRÆDER JO
han må tale med Witzansky… han
i Købmagergades asfalt, da Her- KUN YDERST SJÆLDENT
må, han må!” Harald Witzansky,
på hvis kontordør er fæstnet en
man Bang en septemberdag kører PERSONLIG PÅ KØBENporcelænsplade med titlen chefrefra Casino til Københavns redak- HAVN. I SPALTERNE ER HAN
tion på hjørnet af Kultorvet for at NÆSTEN DAGLIG, OG DET
daktør – han er den eneste i hoER SÅVIST IKKE MESTERbede om forskud (…)
vedstaden, der anvender denne
Hr. Bang er her! Nyheden går VÆRKER ELLER DEN HØfine betegnelse på sig selv – har
på Københavns redaktion fra væ- JESTE STIL, ALT DER, DER
lukket sig inde med sin hovedmedrelse til værelse. De unge journa- FLYDER FRA HANS FLITTIGE
arbejder Anders Vigen for at drøfte
linjen i en polemisk artikel. (…)
lister stikker hovedet ud og hilser PEN, HAN SKRIVER FOR AT
Hr. Bang bruser ind til chefærbødigt på forfatteren. Thi han TJENE PENGE OG ER IKKE
er jo den, der litterært giver bladet KRÆSEN I SIT VALG AF EMredaktøren. Hvad der nu sker får
anseelse, og derfor bøjer de sig. Hr. NER, MEN MANUSKRIPingen at vide. Men lyde trænger
Bang har taget plads i vindueskar- TERNE KOMMER PR. BUD
ud, Herman Bangs hæse stemme,
snart hovmodigt truende – alle
men i en af de store karnapper mod FRA LEJLIGHEDEN I LILLE
de tilbud han har fra Politiken! –
Købmagergade. Her sidder han STRANDSTRÆDE.

TEGNING CLAUS SEIDEL

BANG,
BYEN
&
BLADET

snart ydmygt tryglende – han skal dog leve, leve!
Og han udtaler ordet læve.
Harald Witzansky giver sig. Det røde hoved
kommer til syne i dørsprækken og kalder på bogholderen frk. Laura Andersen. Herman Bang har
sejret.
En befriet Bang – thi et vældigt pres er taget
fra de smalle skuldre – står nu i forværelset mellem Københavns medarbejdere. Han har penge i
lommen, han føler sig meget rig. Så velhavende, at
han kan tillade sig at være god. Han spørger efter
Christian Houmark (en af medarbejderne, red.). –
Hvor er Liljen?
Og Liljen kommer. Vil han, spørger Bang, stadig i sit overdådige lune, spise middag med ham
hos Nimb! Det er netop Tivolis sidste aften i sæsonen. Gennem den halvåbne dør hører Witzansky
Houmark sige ja tak til indbydelsen. Hans ansigt
får et vemodigt drag. Nu vil pengene, hans penge,
som Bang fortalte skulle bruges til husleje og en
længe ubetalt skrædderregning, forsvinde i hummersalat, tournedos’er og årgangsrødvine. Han slår
døren i med et arrigt smæld.
Nede på fortovet råber Bang en droske an: - Til
Tivoli!”

Hundrede år efter sin død blev Herman Bang i 2012
mindet med denne buste på Sankt Annæ Plads.
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FAMILIEFAR

FRA SANKT PEDERS STRÆDE

TAGET AF TYSKERNE
– FOR 70 ÅR SIDEN

Charlie og Bent Kürstein Jensen, fotograferet på Rådhuspladsen længe før arrestationen.

19

Efteråret 1944. Den tyske besættelsesmagt har arresteret 2.000
danske politibetjente, først og fremmest i København. Aktionen skyldes raseri over, at sabotagen mod tyskvenlige virksomheder er
taget til i omfang, uden at politiet efter tyskernes opfattelse har grebet
håndfast ind, men også frygt for, at politiet vil falde Gestapo i ryggen, hvis
de allierede invaderer Danmark. Sådan gik det i Paris i august 1944.

TEKST JACOB LUDVIGSEN

Nazistiske håndlangere og tyske soldater
overtager politistationerne. Nu skal der være lov
og orden i København! Det går ad helvede til, den
politiløse by hærges af mord, røverier, tyverier og
sortbørshandel. Men så kan man da gå efter de
små fisk.
I det nazistiske Tyskland har man i flere år forfulgt Azociale und Berufsverbrecher, altså asociale
og vanekriminelle. 70.000 af disse undermennesker er i 1943 spærret inde, og nu skal København
renses. Politistationerne har kartotekskort på nogle
af disse personager, og den 27. september begynder
razziaerne. I alt indfanges 430 mennesker, nogle
bliver hentet i deres hjem, andre bliver taget ude
i byen.
OMTALE

Fra Sankt Peders Stræde
til Neuengamme

Sådan går det den 34-årige arbejdsløse chauffør
Charles Kürstein Jensen, der med sin kone Ruth
og sønnen Bent bor i Sankt Peders Stræde, som
dengang var et kvarter med fattigfolk, herunder
prostituerede, og småfabrikker, værksteder og trykkerier med mange arbejdspladser. De tyske soldater
bryder sig ikke om at færdes i gaden, da beboerne
ofte viser deres modvilje ved at hælde natpottens
indhold ned på de grønklædte besættelsestropper,
der prøver at forhindre det ved at kræve, at alle
vinduer skal være lukkede, når de er i området.
Charles er ikke med i modstandsbevægelsen,
han sælger lidt rationeringsmærker i ny og næ for
at supplere den lave understøttelse. Benzinrationeringen betyder, at der ikke er gang i vognmandsbranchen.
Pågrebet i Suhmsgade

Familien henter ofte varm mad i folkekøkkenet i
Suhmsgade ved Rundetårn. Da Charles kommer
hjem til stuelejligheden, er Ruth ikke hjemme, og
de har kun en nøgle. Charles slentrer ned i Suhmsgade og bliver pågrebet, og da han ikke kan dokumentere, at han har arbejde, bliver han ført ned i
folkekøkkenet, hvor han sammen med mange andre står flere timer med ansigtet ind mod muren,
indtil de sent på aftenen køres til Gestapos hovedkvarter i Shellhuset.
Efter en overfladisk afhøring bliver Charles og 225
andre transporteret til Politigården.

Charles Kürstein Jensen vendte tilbage til Sankt
Her er forholdene kaotiske, og fængselspersonalet trækker sig den 28. september. Nu er hele Peders Stræde som et nedbrudt menneske og var så
Politigården under tysk kommando. 60 af de 226 afkræftet, at han måtte indlægges på Blegdamshoarresterede løslades, resten fragtes til Gedser for at spitalet og derefter sendes på rekreation. Sønnen
blive færget til Tyskland. Blandt dem er Charles, Bent beretter, at hans far begyndte at drikke og
der sidder gennemblødt i en
havde svært ved at passe fast aråben lastbil og frygter for sin
bejde, og hans mor mistede livsskæbne. I København fortmodet. Først i en sen alder gik det
op for Bent, hvad Christian havde
sætter de mere eller minværet udsat for. Han døde i 1988
dre vilkårlige anholdelser, og
CHARLES KÜRSTEIN JENi en alder af 77 år.
omkring 500 ”asociale og vaSEN VENDTE TILBAGE TIL
nekriminelle” deporteres til
tyske koncentrationslejre.
Bogen er en retfærdighedshandling
SANKT PEDERS STRÆDE SOM
Han er kun et af de mange ofre,
ET NEDBRUDT MENNESKE
der indgående behandles i bogen.
Propaganda i pressen
OG VAR SÅ AFKRÆFTET, AT
Hverken Charles eller de andre
Dagspressen blev tvunget til at
HAN MÅTTE INDLÆGGES PÅ
havde nemt ved at blive rehabilioptage denne propagandamelBLEGDAMSHOSPITALET OG
ding, der skulle skabe sympati
terede og få erstatning, og grupDEREFTER SENDES PÅ REfor tyskernes indsats for lov og
pen har heller ikke spillet nogen
KREATION.
orden:
rolle i besættelseshistorien før nu.
”Pressekontoret hos den
Forfatterparret formår at komhøjere SS- og politifører i Danbinere forskning med journalimark meddeler: Det tyske politi har i løbet af ons- stisk fortælling. I forordet sammenfatter lektor,
dag den 27’de arresteret et større antal vanefor- dr. phil Palle Roslyng-Jensen fra SAXO-instituttet
brydere, navnlig indbrudstyve og bedragere samt ved Københavns Universitet deres indsats med
asociale elementer og alfonser. Desuden gennem- disse ord:
”I denne bog kommer vi tæt på en gruppe, der
førtes der i forskellige kaffebarer og samlingssteder for lyssky personer, der beskæftiger sig med selv om de kom fra socialt elendige vilkår endte
sortbørshandel, en omfattende razzia, hvorunder under de vanskeligste forhold i de tyske koncentrader ligeledes arresteredes et større antal personer, tionslejre, alligevel blev næsten glemt. Det er en
som tidligere har været straffede. For så vidt det retfærdighedshandling, at deres vilkår og skæbne
herved drejede sig om vaneforbrydere eller aso- nu tages frem”.
ciale elementer, vil disse ligesom indbrudstyvene,
bedragerne og alfonserne blive ført til en koncentrationslejr i Tyskland.”
Tim Panduro, der er journalist, har sammen
med Maja Schuster, cand. mag. i tværkulturelle
studier, skrevet en bemærkelsesværdig og uhyre
veldokumenteret bog om en gruppe ofre for tyskernes terror, der ikke har fået meget opmærksomhed,
hverken under eller efter besættelsen. I KZ-helvedet var de udstyret med særlige kendetegn på tøjet,
så man kunne se, at de var undermennesker, og de
Tim Panduro
andre fanger, som følte sig mere betydningsfulde,
og Maja Schuster
fordi de havde deltaget i modstandskampen, så
De asociale – KZ-lejrenes
også ned på dem. Mange døde af tuberkulose og
glemte danskere
underernæring, men en skønne dag kom De Hvide
287 sider, 249,- kr.
Busser og transporterede alle fanger hjem.
Gads Forlag
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DRIFTER
OG RIFTER
PÅ SJÆLEN
TEKST CAMILLE BLOMST

OMTALE Den forgangne måned har jeg

læst Lone Hørslev og Jeanett Veronica
Hindberg, der bliver svært at finde to
kvindelige bogudgivelser i dette efterår, der er længere fra hinanden. Og
dog har de kvindeligheden, begæret
og det afdækkende portræt af en feminin forfører til fælles.
Dyrets år handler om den unge royale Marie Grubbe. Gennem hele sit
forfatterskab har Lone Hørslev haft
et godt øje til kongehuset. I denne historiske roman går hun planken ud
både på vegne af Marie Grubbe og
som forfatter. Hørslev rammer ikke
overfladen med en plumpt plask,
men svæver over vandet, båret af sit
sprog, der er en fest, præcist, poetisk
og perlende som champagne.
Handlingen er henlagt til Christiania i Norge, hvor Marie Grubbe er
sendt op med sin mand Gyldenløve
på vegne af kongen i den historisk
kolde vinter 1666. Kulden, kvinden
og kærligheden er fortalt af en digter, der maler billeder ind i hjernen
på læseren.
På slottet opleves orgier af måltider, nedslående kærestesorger, sanseligt sexuelt samvær og en lige så
levende kærlighedsløs akt mellem
Marie Grubbe og husbond. Et overgreb, der får læseren til at holde med
Marie i hendes forhold til berideren.
Man suges ind i de mørke gemakker
og er med når den forkælede umodne
Marie får vendt vrangen ud gylpende
giftgrøn galle dagen der på, hvor den
søde vin fik hende til at med sin svoger.

Læseren tvinges til at forstå en
mand, der sælger sin smukke datter for fire skilling. Og da hun bliver
gravid og kommer i ulykke gider han
ikke at redde hende for en sæk korn.
Skæbnerne hudflettes og ender i en
velbeskrevet halshugning og hekseafbrænding, der kræver eftertanke hos
læseren, og erektion, der endegyldigt
ender eventyret.
Hørslev har modelleret en modig,
modbydelig og endda morsom beretning om en moderløs uimodståelig (pri)madonnas manglende tiltro
til monogami. Med udgangspunkt i
golde, kolde, Grubbe tegnes et historisk velresearchet billede af alle samfundslag.
Hvor Hørslev plejer at lege med
det navlepillende og selvudleverende,
har hun denne gang valgt at trække
sig lidt tilbage. Men man mærker
hende, ingen andre ville lade en stuepige sparke til en skravlet killing eller lade en nar af en mand skyde en
uskyldig hund fordi, han regnede den
for en ægte varulv.
Hørslev fortjener al den ros, bogen
indtil videre har fået fra forside til
fortællingens bagside.
Jeanett Veronica Hindberg fik PolitikenPlus-parnasset til at fnise på
dasset, når de smugkiggede med på
hendes berømmede blog ”Bitterfissen
Bethany”, hvor flabede finker fløj og
gjorde hende til et viralt orakel. Ville
man vide hvad den hemmelige tænker mente om de hellige køer, så måtte
man vente på Bitter Fissens næste fis.

Hendes nye roman
er i eget navn. Et selvopfundnet købenavn,
Med Hørslev tænker man: Sikke
som hun hele voksenlivet har håbet skulle
en indlevelsesevne og med
pryde en bogforside.
Hindberg tænker man: Sikke en
Hvor Dyrest år serudleveringsevne. Begge dele
verer sex i et elegant
sprog, smider Hinder litteraturens berettelse.
berg svinet i fjæset på
læseren. I nedskrevet
talesprog som hos en
standup’er torpederes man af ka- ikke litterært elegant, men relevant.
skader af ord, når man inddrages i Med Hørslev tænker man: Sikke en
en tidligere maneaters aktuelle dag- indlevelsesevne og med Hindberg
bogsforsæt: Et selvvalgte cølibat og en tænker man: Sikke en udleveringssørgelige slankekur udlevet i en 70’er evne. Begge dele er litteraturens belejlighed i rungende kedelige Farum rettelse.
Midtpunkt.
Det vælter ud af hende, uden anden systematik end dagbogens datoer, udpensles uden ynk og filter en
ensom kvindes spiseproblemer, selvhad, fortid og små sejre. Man må være
parat til at møde ord, man ikke selv
tager i sin mund. Måske er roman et
forkert ord for denne genre, pointen
Lone Hørslev
er, at det hun serverer er et uundDyrets år
værligt samtidsportræt af en kvinde.
C&K Forlag udkom
Hun smider hæmningerne, tøjet og
tilmed parykken og hænger sig selv
til tørre.
Ingen anden forfatter kunne have
givet os dette billede ind i en ubeskrevet verden uden, at det var blevet
fortænkt. Tonen er underholdende og
Jeanett Veronica Hindberg
man må grine. Men de bedste bidder
PS. trænger til
er de velskrevne barndomsminder
flødeskum (og diller)
om morfar og mormor. Dagbogen er
Forlaget Turbine
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Udvalgte størrelse.
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Lette vandresko.
Vandtæt samt Åndbar. Str. 36-48
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ARNSTED
OG STENBO
TEKST JACOB LUDVIGSEN

OMTALE Storby-krimien et blevet et begreb, men der

kan altså også indtræffe sælsomme hændelser i det,
der så forkasteligt nedgøres som udkantsdanmark.
Forlaget Hovedland med kontor i Gjern – find det
selv på kortet! – har udsendt to underholdende romaner, der giver indsigt i provinsens problemer.
Forfatteren Anita Lillevang, der tidligere har
skrevet tre udkantskrimier, har digtet en forsvindingsfortælling fra Folkemødet på Bornholm 2014.
Den gale førtidspensionist Peter Krashave bor i
Arnsted, sådan cirka mellem Gudhjem og Svaneke,
og han er blevet borte. Da han har generet alt og
alle og lider af permanent forfølgelsesvanvid, er
det nærmest en lettelse. Men det er også underligt, at en mand kan blive væk i den lille kystby,
som Lillevang har bygget i sin fantasi for at undgå
forvekslinger med eksisterende bornholmske lokaliteter. Der er endda et kort over Arnsted.
Peter Krashaves studiekammerat Nina Klostergaard har brugt sit liv på at forbedre verden som
sekretariatschef i en ulandsorganisation. Hun har
lyst til at møde Peter, selv om hun har en fornemmelse af, at han er kuk-kuk. Da hun skal til Folkemøde, vil hun benytte lejligheden til et gensyn
og finder hans hus tomt og tilgroet. Det forarger
hende, og hun insisterer på en politiundersøgelse.
Så begynder hun at få anonyme breve.
På Folkemødet går det ikke så godt. Hendes
ulønnede praktikant Kira har sat et flot telt op,
men der kommer kun fire interesserede for at høre
om kvinder og børn i Afrika. Endnu værre er, at
Ninas bestyrelsesformand falder hende i ryggen.
Krashave er død. Men hvordan? Man overraskes, da opklaringen finder sted på de sidste sider.
Anita Lillevang har taget pulsen på Folkemødet
og beskriver det med kærlig satire. Hun har også
et godt øje til godhedsindustrien og dens pengefor-

brug. Romanen er stilsikker med mange fine iagttagelser af bornholmsk mentalitet og giver mindelser
om Hans Scherfigs ”Den Døde Mand” fra slutningen af 1930’erne og den langt senere ”Undtagelsen” af Christian Jungersen fra 2004, der foregår i
en menneskerettighedsorganisation, hvor der også
sendes anonyme breve.
Sjovt, at Folkemødet i den grad er blevet et begreb, at den kan lægge scene til en forsvindingsfortælling.
Mord og modbydeligheder i Jylland

Stenbo – den lokalitet findes heller ikke – blev første gang udgivet for ti år siden og har været udsolgt, men nu har forfatteren Knud Simonsen, der
vist ikke har sin gang på det københavnske parnas,
haft den en tur gennem maskinen, og historien om
det jordskredsvalg, der for 40 år siden forandrede
Danmarks politiske landskab, er stadig vedkommende og underholdende,
Vi er i Østjylland i en lille provinsby med Dannebrog i veltilpassede haver. Men befolkningen er
ved at slå hælene i. Arbejdsmanden Harry flirter
med Glistrups skattenægterbevægelse, advokaten
fifler, skatteinspektøren plager de lokale håndværkere. Den hellige overlærer, der tordner mod abort,
ligger i med, Lilly, en af sine gamle elever, og det
får følger.
Pludselig kværkes den stenrige rentier, der har
tjent en formue på brunkul og tømmer. Politiet
mistænker byens originaler, men gerningsmanden
skal søges et andet sted.
Vi følger et varietet og morsomt persongalleri
og en udvikling, eller snarere afvikling, der peger
mod centralisering og forfald, og vi vil egentlig
gerne have en fortsættelse, fordi vi nu har lært
disse mennesker at kende. Men ak, de fleste af dem

er sikkert døde, og Stenbo har mistet banken, rådhuset og hotellet.
Knud Simonsen gør sig i et efterskrift lystig over
en københavner-anmelder, der ikke havde læst bogen og blandede den sammen med nogle andre. Der
er også en hilsen til en gruppe ”lokale matadorer”,
der følte sig truffet og indrykkede en dagbladsannonce med trusler om sagsanlæg, som til Simonsens skuffelse aldrig blev til noget. Han er altså
gået ret tæt på eksisterende personer og hændelser.
Morsom bog, der i stil og tone minder om Finn
Søeborg. Hvis man stadig kan huske denne satiriker.

Anita Lillevang
Den Gale mand fra Arnsted – en forsvindingsfortælling fra Folkemødet
224 sider, 199 kr.
Forlaget Hovedland

Knud Simonsen
Stenbo
2. udgave, 353 sider, 199 kr.
Forlaget Hovedland

Der bor
Hollywoodstjerner
på vejen
—
Maria Gerhardt

“Der bor Hollywoodstjerner på vejen, men
Maria Gerhardt er i huset; hun har det efter
omstændighederne godt og forbliver sygt
velskrivende.”
Weekendavisen

“Maria Gerhardt skriver godt
om kærlighed og kræft
i sin debutroman.”
Politiken

”Maria Gerhardt – bedre kendt
som dj’en Djuna Barnes
– debuterer med en bevægende
beretning om kærlighed og kræft.”
Jyllandsposten

”Maria Gerhardt debuterer smerteligt
og godt med den selvbiografiske roman
Der bor Hollywoodstjerner på vejen.”
Berlingske

Maria Gerhardt har skrevet
en cool fortælling om en
hårdkogt festabe, hende selv,
der overlever brystkræft
og finder sammen med
sit livs kærlighed.
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Gratis
influenzavaccination
Tilbydes alle over 65 år, førtidspensionister og visse kronisk syge
(Se hvilke på www.stopinfluenza.dk)
For alle andre kun 160 kr.
Husk sygesikringsbevis

HVOR & HVORNÅR?

København K
Rosenborgcentret, Rosengade 1, København K
Mandag - Fredag kl. 9 - 15 i perioden d. 1. oktober - 24. oktober
(Begge dage inklusiv).
Matas Nytorv, Nytorv 3, København K
Lørdag d. 11. oktober 2014 kl. 10:30 - 15:30
Arrangeret i samarbejde med Matas
Matas Nørreport, Frederiksborggade 18, København K
Lørdag d. 11. oktober 2014 kl. 10:30 - 15:30
Arrangeret i samarbejde med Matas
Vaisenhus Apotek, Landemærket 3-5, København K
Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 10:30 - 13:30
Arrangeret i samarbejde med København Vaisenhus Apotek

København V
Sundhedshus Vesterbro/Kgs. Enghave, Vesterbrogade 121, København V
Mandag - Fredag kl. 9 - 15 i perioden d. 1. oktober - 24. oktober
(Begge dage inklusiv).
Matas Hovedbanegården, Banegårdspladsen 7, København V
Lørdag d. 11. oktober kl. 9:30 - 14:30
Arrangeret i samarbejde med Matas
Matas Fisketorvet, Kalvebod Brygge 59, København V
Lørdag d. 11. oktober 2014 kl. 10:30 - 15:30
Arrangeret i samarbejde med Matas

Hver dag dør cirka 550 børn af polio, mæslinger og stivkrampe, fordi de ikke
er vaccineret. Vi støtter UNICEFs arbejde med at få børn vaccineret. For hver
person vi vaccinerer mod influenza, modtager UNICEF en vaccine fra os. Bliv
vaccineret på en af de ovenstående adresser, så er du med til at støtte. Du kan
også støtte UNICEF på www.verdensgaver.dk.

Læs mere på www.stopinfluenza.dk

Københavns Politi
lyttede med
Et medlem af Brasiliens delegation blev ulovligt
aflyttet i 13 timer af Københavns Politi under
klimatopmødet COP15 i København i 2009 har
Berlingske afsløret.
Det har længe været kendt, at Københavns Politis
ledelse få timer efter, at det for rullende kameraer
torsdag aften under klimatopmødet var lykkedes
to fornemt klædte Greenpeace-aktivister at komme
ind til dronningens festmiddag for verdens stats- og
regeringsledere på Christiansborg Slot, iværksatte en
række aflytninger af en række telefoner fra blandt
andre Greenpeace.
Københavns Politi afviser, at der var tale om at
spionere mod forhandlingerne.
”Aflytningen af det pågældende telefonnummer
er et af flere hastende efterforskningsskridt, som
iværksættes om natten efter Greenpeace-aktionen ved
den officielle afslutningsmiddag på Christiansborg.
Forhandlingerne er slut, og der er kun meget kort
tid til at afværge eventuelle ulovlige anslag forud
for den amerikanske præsidents ankomst kl. 8.30
næste morgen”, hedder det i en pressemeddelelse fra
Københavns Politi.
Det drejer sig om en af verdens mest kendte
regnskovsforkæmpere, den FN-hædrede Paulo Adario,
som til daglig er leder af Greenpeace-kontoret i
Amazonas, men i København var han akkrediteret
medlem af Brasiliens officielle forhandlingsdelegation
anført af den daværende præsident Lula da Silva.
Pressemeddelelsen fra Københavns Politi fortsætter
med yderligere forklaringer:
”Sagen bliver forelagt retten straks om morgenen
kl. 9.30. To aflytninger bliver ikke godkendt.
Retten er enig med politiet i, at retsplejelovens
mistankekrav er opfyldt i de to sager, men finder ikke
at disse to aflytninger er tilstrækkeligt hastende og
afgørende for efterforskningen. De nedtages derfor
igen umiddelbart efter retsmødets afslutning over
middag.”
Aflytningen af Paulo Adario blev sat i gang
af Københavns Politi på en mistanke om, at han
planlagde at forstyrre metroen og USA’s præsident
Obamas ankomst til København. Men den mistanke
afvises som absurd af Paulo Adario.
- Tænk dig. Mødet var en FN-begivenhed, et globalt
FN-møde, hvor klodens fremtid er på dagsordenen, og
så viser det sig, at der spioneres, og at min telefon er
blevet aflyttet, siger Paulo Adario til Berlingske.
– Formålet har altså på ingen måde været at spionere
mod forhandlingerne, men at afværge ulovligheder,
som – i en situation med så mange VIP’ere og deres
sikkerhedsfolk forsamlet – i værste fald kunne have
fået alvorlige konsekvenser for både mødedeltagere
og aktivister, siger politidirektør Thorkild Fogde,
Københavns Politi.
Overvågningsekspert Peter Lauritsen, lektor ved
Aarhus Universitet, vurderer overfor Berlingske, at
Københavns Politi er gået ”langt over stregen”.
- Der kan naturligvis være tale om banale fejl, men
som det fremstår her, virker sagen ude i hampen.
Umiddelbart virker det vildt, at man etablerer denne
aflytning, siger han.
Københavns Politi har ikke yderligere kommentarer
til Berlingskes artikler, da sagen ifølge politiet er
underlagt tavshedspligt.
Venstre, Det Radikale Venstre, SF og Enhedslisten
opfordrer justitsminister Karen Hækkerup (S) til at
undersøge sagen nærmere.
lp

