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MIT KVARTER   Siden 1994 har han leveret 
ti bøger også børnebøger. Særligt roma-
nerne ”Hafnia Punk” og ”Album” er blevet 
københavnerklassikere.                              S:12

LUKNING   Post Danmark vil tjene millioner, når den rette køber er fundet. Uvist, hvad 
kunderne så skal gøre. Vrede og usikkerhed blandt kunderne – også det populære 
Postmuseum forsvinder fra bygningen.                                                                                          S:04
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KOLOFON

Flødebolleminister Dan Jørgensen spenderede 
over en million kroner på et stunt, der gik 
ud på at finde den danske nationalret. Vin-
deren blev stegte skiver af industriopdrættet 
flæsk med persillepyntet mel- og mælkesovs. 
Hvilken gave til undersåtterne!

Fjolleriet placerede smørrebrød på en anden-
plads, det skulle efter sigende være en særlig 
østjysk fornøjelse. Men smørrebrød er en hel 
kategori med et væld af forskellige retter, på 
Restaurant Schønnemann er der for eksem-
pel over et hundrede forskellige stykker at 
vælge imellem. 

Forfatteren og gastronomen Ole Troelsø har 
i sin fortræffelige bog om emnet påpeget, 
at smørrebrød er det nærmeste, man kan 
komme en københavnsk egnsret. Han doku-
menterer også, at de originale kombinationer 
af brød med pynt og pålæg udviklede sig i 
slutningen af 1800-tallet på restaurant Oskar 
Davidsen, hvorfra overdådigheden bredte sig 
ud over landet i kraft af de særligt uddan-
nede smørrebrødsjomfruer og restauratører, 
som hævede de flade pølsemadder til kuli-
nariske vidundere.

Forvirringen bør ikke tage appetitten fra byens 
borgere og gæster. Netop nu er det højsæson 
for det kolde og lune køkken med traditionelle 

delikatesser, nogle steder tilført et strejf af for-
nyelse. Udsøgt øl og vederkvægende akvavit 
ledsager fråseriet, stemningen stiger og alle 
morer sig, mætte og veltilpasset. Her skal syn-
ges snapseviser, danses – måske på bordene 
- og holdes forvrøvlede taler. Skål og glæde-
lig jul!

Fisk, fugl og flæsk – det er ikke vegetarianer-
nes højtid. De må trylle med selleribeuf, ro-
senkålgratin og broccoli a la creme og sende 
uvenlige tanker til Dan Jørgensen, der ikke 
gav plads til linsefrikadeller, nøddepostej og 
bønnemos. 

For øvrigt er det sandsynligt, at pizza, pasta, 
sushi, burgere og kebab for længst har over-
halet det stegte flæsk. Her er grundlag for en 
ny afstemning. Når den så er overstået, kan 
Dan Jørgensen passende koncentrere sig om 
at fremme dyrevelfærd, styrke økologien og 
bekæmpe salmonella, listeria, MRSA og lig-
nende bakterietrusler.

Fest igennem, kære københavnere, lad livsglæ-
den fylde sindet, mens vi fylder kæften med 
julesul og sild. Snart er det januar, og så står 
den på kur og kildevand.

Københavneravisen
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LEDER

MÅNEDENS CITAT

Det kimer nu til julebæst
I denne søde juletid lægges der an til det helt store samarbejde på kontorerne.        
TEGNING: CLAUS SEIDEL

DR, en af Københavns største virksomheder, gør sig uhel-
digt bemærket i såvel Eurovision-skandalen som ved likvi-
deringen af Underholdningsorkestret.
Politikens kulturredaktør Rune Lykkeberg bemærker:

”Man kunne få det indtryk, at Danmarks Radio, som af 
borgerne får flere milliarder om året, har brugt sin store 
overlegenhed til at gennemtvinge kontrakter, der placerer 
ansvaret hos de langt mindre partnere.

Danmarks Radio forveksler tilsyneladende legalitet og 
legitimitet. Legalitet henfører til det, der er lovligt eller 
ulovligt. Legale anliggender er juridiske forhold. Legitimitet 
henfører til det, der opleves som rimeligt og retfærdigt. Og 
for en kulturinstitution som DR, der er grundlagt på bor-
gernes opbakning og tillid, er det ikke nok, at det ikke er 
ulovligt. Det skal også være rimeligt”.

JOB Københavneravisen er i 
vækst og har mulighed for at 
tilbyde lettere arbejde til før-
tidspensionister. Kontoropga-
ver, research, markedsføring 
og distribution er blandt de 

områder, hvor vi kan hjælpe 
hinanden. Vi samarbejder 
med Socialøkonomisk Pres-
seforening, der udgiver Kø-
benhavneravisen.

RING PÅ TLF.: 53 56 02 42

ER DU FØRTIDSPENSIONIST 
OG ØNSKER LIDT BESKÆFTIGELSE?

Hvad kan du? Hvad har du lyst til?

DR – EN STAT I STATEN
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JUL - Nu skriver du noget ordentligt 
om dem - Siger betjent Richard, som 
har sin daglige gang blandt andet på 
Kultorvet i København. Her står i ju-
lemåneden både boder med julespe-
cialiteter og tivoli for børn. Det sker 
i træhytterne, som også præger jule-
markederne i Nyhavn og på Højbro 
Plads.

-Der har været nogle natlige ind-
brud, men cirkusfolket holder sam-
men, siger Richard

Og der er meget at nyde og se i 
julemarkedet på Kultorvet mens man 
haste til eller fra Nørreport gennem 

Købmagergade.  Her blev der i gam-
mel tid solgt kul, nu er her ellers han-
delsgymnasium og masser af handel 
– og Københavneravisen har redak-
tion lige for a propos. 

Men prøv franske specialiteter, 
pølser i alle varianter, og julepynt i 
de hyggelige boder på vej hjem elle ud 
i skumringen i julemånederne.

Det er en ægte cirkusdirektør, som 
er chef for H C Andersen Julemarke-
det på Kultorvet. Han hedder Martin 
Arli og er direktør for Cirkus Arli.

Boderne har navn efter H C An-
dersens eventyr – og ’Det er Ganske 

Vidst’, at du i f.eks. i skuespiller Su-
sanne Breunings æbleskivebod kan 
få hjemmebagte æbleskiver med 
både orange og hindbærmarmelade 
og samtidig opleve en professionel 
skuespiller give dig et mini show i 
forbifarten.

I disse dage er der premiere i 
biograferne på filmen om Cirkus 
Arena – det er en anden historie, 
men Arena er også med her på Kul-
torvet. Cirkusfolk holder sammen – 
selv om den spændende dokumen-
tar ikke er happy ending, men mere 
en Romie og Julie, er det et indblik 

yderligere i en spændende, kunst-
nerisk verden. 

Netværket omkring julemarke-
det på Kultorvet kredser sig om cir-
kusmiljøet. Når cirkussæsonen er 
ovre efter sommer, kan kræfterne 
bruges på f. eks. at arrangere et godt 
julemarked – netop med alle de va-
rierede forbindelser og netværk ude i 
især Østeuropa og blandt artister der. 
Og på Kultorvet tales mange sprog og 
mange gode samtaler opstår, mens 
folk haster i øvrigt hen over oliven, 
æbleskiver og ungarske, røgede pøl-
ser.

Jul på Kultorvet 
– cirkus om vinteren

TEKST OG FOTO LONE ØMANN
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SALG Det bliver tilsyneladende en smal sag at sælge 
Købmagergade Postkontor, som Post Danmark 
netop har besluttet at skille sig af med, så indtæg-
ten kan havne i det svensk-danske Post Nords kasse.

”Postkontoret er en bygning med meget poten-
tiale. Beliggenheden på Købmagergade er oplagt 
til butikker og kontorer,” siger Peter Winther, ad-
ministrerende direktør hos erhvervsmæglerne Sa-
dolin & Albæk.

Købmagergade Postkontor blev fredet i 1918, og 
det har tidligere vist sig, at det kan være besvær-
ligt at sælge fredede bygninger. Sadolin & Albæk 
var mæglere, da Dansk Erhverv i 2013 ønskede at 
afhænde den gamle børsbygning fra Christian d. 
IV’s tid. Et salg, som netop blev spoleret af, at byg-
ningen var fredet og investorernes udviklingsmu-
ligheder begrænsede.

 ”Postkontoret vil være nemmere at sælge. Det 
ligger bedre placeret, og fredningen hæmmer ikke 

ejendommen i samme grad, som den gør med Børs-
bygningen,” siger Peter Winther.

Anden gang er lykkens gang
Købmagergade Postkontor har været forsøgt solgt 
før. I 2007 undersøgte Post Danmark mulighederne 
for at skille sig af med ejendommen for i stedet at 
leje sig ind. Missionen mislykkedes, og nu slår Post 
Danmark til igen.

” I 2007 var ejendomspriserne skruet for højt op. 
I dag er prisniveauet måske mere passende, men 
samtidig er der også en større udenlandsk interesse 
for at købe ”High Street ejendomme”, end der var 
sidst,” siger Nicholas Thurø, Managing partner i 
RED Property Advisers. High Street er et begreb 
for butikker, som ligger på strøggader.

Ifølge Skats Offentlige Ejendomsvurdering var 
ejendommen i 2008 vurderet til at være 120 mil-
lioner kroner værd, mens den i 2012 vurderedes 

til 108 millioner kroner.  Til sammenligning røg 
Illums Bolighus på Amagertorv i 2010 på tvangs-
auktion for 323 millioner kroner.

Skats Ejendomsvurdering er dog ikke lig med 
den endelige salgspris. 

”Skats vurderinger af ejendomme svinger fra øst 
til vest. Jeg vil ikke byde på en egentlig ejendoms-
værdi, men 108 millioner kroner er nok meget lavt 
sat,” siger Jesper Kjær, udlejningschef for ejendoms-
administrationen Datea.

Hos Post Danmark deler de optimismen.
”Vi undersøger mulighederne og er overbeviste om, 
at vi har bedre chancer end i 2007. Det er dog vig-
tigt, at vi finder den rette køber,  så salget står ikke 
lige for døren,” siger Morten Nielsen, kommunika-
tionschef  i Post Danmark.

TEKST RASMUS GRÆSBØLL SVANEBORG 

KØBMAGERGADE POSTKONTOR
GODDAG TIL MILLIONGEVINST
OG FARVEL TIL KUNDESERVICE

I 234 år har Købmagergade 33 stået i postens tegn. 
Nu er det historiske postkontor sat til salg.
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LUKNING ”Posthuset på Køb-
magergade er en levende del af 
den kulturelle arv, som vi alle 
sammen er en del af” skrev 
stamkunden Pia Schutzmann 
i debatindlægget ”Lukning af 
postgården kræver en sørge-
march”, som Politiken bragte 
den 12. november. Heri kriti-
serede hun beslutningen om 
at rydde den historiske byg-
ning, og det startede debat-
ten om postkontorets fremtid.

    Post Danmarks pres-
sesekretariat oplyser, at der 
endnu ikke er konkrete pla-
ner for, hvordan de vil erstatte 
postkontoret i København K. 
Tendensen har før været, at 
posten lejede sig ind i super-
markeder og fik deres perso-
nale til at ekspedere, men det 
kan umiddelbart knibe med 
at forestille sig den rette pla-
cering af en postbutik midt i 
indre by.

”Vores historiske værdi lig-
ger i driften af postvæsnet, 
ikke i vores bygninger,” siger 
Post Danmarks kommunika-
tionschef Morten Nielsen. 

”Latterlig løsning”
”Vi skal være lettilgæn-

gelige for kunder, og det vil 
blive langt nemmere at sende 
breve og pakker, hvis man kan 

gøre det samtidig, med at man 
handler,” siger Morten Niel-
sen, kommunikationschef i 
Post Danmark. 

Det er dog ikke en beslut-
ning, som huer stamkun-
derne.

”Det er en latterlig løsning, 
som fuldstændig vil negligere 
de små erhvervskunder. Hvis 
de ikke engang har tid til yde 
service på posthuset, hvordan 
skal de så kunne håndtere 
mine pakker i et supermar-
ked?” siger Peter Olufsen fra 
Nørregade, som er indehaver 
af pladeklubben Classico. Han 
sender plader pr. postordre, og 
er flittig bruger af det måske 
snart hedengangne posthus 
på Købmagergade.

Hertil kommer de mange 
hundrede virksomheder, der 
har en postboks i den del af 
postkontoret, hvortil der er 
adgang fra Valkendorfsgade. 
Her kan de fra dagens begyn-
delse afhente deres forsendel-
ser.

De mange tusinde børn, 
der hvert år besøger Post- og 
Telemuseet, vil også blive 
skuffede. Attraktionen flyt-
tes, hvorhen vides ikke.

rgs

ENDNU ET SKRIDT 
IND I MØRKET

JUBILÆUM I disse dage er det 
20 år siden, at Allan Nielsen 
oprettede den københavn-
ske rehabiliteringsvirksom-
hed Plan & Handling, der 
er Københavneravisens sam-
arbejdspartner. I fællesskab 
skaber vi jobs til mennesker, 
der har svært ved at klare det 
normale arbejdsmarked.

Da P&H begyndte i 1994, 
var det usædvanligt, at op-
gaven med at hjælpe klien-
ter med at finde deres stærke 
sider og føre den gennem et 

opkvalificeringsforløb blev 
varetaget af et firma. Siden 
har modellen for strukture-
ret samarbejde mellem det 
offentlige og private virk-
somheder bestået prøven til 
glæde for flere tusinde køben-
havnere, der har fået mod på 
livet ved at modtage profes-
sionel støtte til at komme vi-
dere.

Læs mere om virksom-
heden på www.planoghand-
ling.dk

kbh

PLAN & HANDLING
GENNEM 20 ÅR

POLITIRAPPORT Københavns Politis Task 
Force Pusherstreet har i samarbejde med 
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og 
International Kriminalitet (SØIK) i mid-
ten af oktober anholdt tre formodede 
bagmænd til hvidvask af narkotika-
penge. De tre anholdte er varetægtfængs-
let i 14 dage.
Anholdelses- og ransagningsaktioner er 
et resultat af Task Force Pusherstreets ef-
terforskninger mod en gruppe af krimi-
nelle, der leverede hash til hashboderne 
i Pusherstreet på Christiania. Her blev 
politiet opmærksom på, at de kriminelle 
vekslede penge tjent ved hashhandelen 
til euro i et vekselbureau på Nørrebro-
gade.

Gruppen af kriminelle blev i decem-
ber 2013 idømt henholdsvis 2,5 år og 3 års 
fængsel for at have leveret ikke under 250 
kg hash til hashboderne i Pusherstreet.

I en anden sag, der ligeledes rettede sig 
mod kriminelle, der leverede hash til Pu-
sherstreet, blev det på samme måde kon-
stateret, at indtjeningen fra hashhandlen 
blev vekslet til euro i vekselbureauet. Ger-
ningsmændene i denne hashsag blev i juni 
2014 idømt henholdsvis 2 og 2,5 års fæng-
sel for besiddelse af henholdsvis 106 kg og 
328 kg hash.

Københavns Politis Task Force Pusher-
street har derfor igennem det seneste halv-

andet år efterforsket mod vekselbureauet. 
Politiet og anklagemyndigheden mistæn-
ker ansatte i forretningen for at have med-
virket til hvidvaskning af mere end 100 
millioner kroner.

- Vores efterforskning har vist, at også 
andre personer med tilknytning til nar-
kotikakriminalitet vekslede penge i vek-
selbureauet, oplyser politikommissær 
Steffen Thaaning Steffensen, Task Force 
Pusherstreet, Københavns Politi.

- Vi har et stort fokus på at forhindre 
hvidvask af kriminelle penge og har derfor 
særlig opmærksomhed på en del af den 
finansielle sektor, som kan være et svagt 
led i kampen mod hvidvask. Vi har sam-
men med Københavns Politi gennemført 
en fælles aktion, som skal sende et stærkt 
signal herom, siger vicestatsadvokat Per 
Fiig fra SØIK.

Under aktionen anholdt politiet tillige 
en 45-årig mand med relationer til Pusher-
street. Hos denne fandt politiet omkring 
550.000 kr., som ifølge politiets mistanke 
stammer fra den organiserede handel med 
hash i Pusherstreet.

- Vi er meget tilfredse med, at vi efter 
vores overbevisning har afdækket endnu 
en del af pengesporet i den organiserede 
handel med hash i Pusherstreet, siger poli-
tikommissær Steffen Thaaning Steffensen.

lp@kbhavis.dk

POLITIRAPPORT Bestyrelsen for Tine Bryld 
Prisen har i år valgt at give en helt per-
sonlig særpris til politiassistent Rud Elle-
gaard fra Station City for hans helt særlige 
indsats for udsatte skæbner på Vesterbro 
gennem 30 år. Han modtager 50.000 kr. 
som et skulderklap for sin flotte indsats. 

- Han har gået sine egne veje, brugt sit 
eget sprog og væsen, og dermed repræsen-
terer han et stærkt, flot eksempel på den 
relationsopbyggende pædagogik i forhold 
til borgerne på Vesterbro, som netop har 
brug for tillid og nogen, som kommer dem 
i møde og forstår den tunge bagage, de 

netop er lastet med på deres svære vej igen-
nem livet, sagde Helle Degn, formand for 
foreningen, ved prisoverrækkelsen.

- Jeg passer jo bare mit arbejde på Ve-
sterbro. Jeg ved godt, at jeg ikke gør som 
politiet gør flest, men jeg arbejder jo sta-
dig inden for rammen, bare med et store 
socialt engagement. Det der glæder mig 
mest er, at jeg får lejlighed til at vise, at 
politiarbejde er andet end blå lygter, men 
at der også er et meget stort element af 
socialt arbejde, og særligt når det drejer 
sig om de udsatte, takkede Rud Ellegaard.

lp@kbhavis.dk

Hvidvask 
af 100 mio.
pusherkroner

Personlig særpris 
til Vesterbrobetjent
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POLITIK 40 medlemmer af Københavns Borgerre-
præsentation har siden 2009 holdt orlov med løn 
for enten at passe deres almindelige arbejde eller 
for at holde ferie.

Sidste år kostede det mindst 125.000 skattekro-
ner i København, og det kritiseres af det radikale 
medlem af Borgerrepræsentationen, Tommy Peter-
sen, skriver P4 København.

Det er et udtryk for en dårlig kultur og en ud-
nyttelse af systemet, mener den radikale politiker.

- Hvis man ikke fik løn, ville man ikke se det 

i det omfang, vi ser i dag, siger Tommy Petersen, 
som mener, at man bør droppe den lønnede orlov, 
medmindre man er lovligt undskyldt på grund af 
barsel eller sygdom.

- Men hvis man holder ferie - altså holder fri - 
kan jeg ikke se, hvorfor man skal have løn oveni, 
siger han.

Tommy Petersen mener, det bør laves om, og 
han bakkes op af de konservative, Venstre og En-
hedslisten i Borgerrepræsentationen, mens SF er 
imod en regelændring.

- Det er svært at få livet som lokalpolitiker til at 
hænge sammen. Derfor kan det være nødvendigt at 
holde fri med løn, så også det økonomiske hænger 
sammen, siger SF’s sundheds- og omsorgsborgme-
ster Ninna Thomsen.

Et medlem af Borgerrepræsentationen får knap 
93.000 kr. om året i vederlag, mens udvalgsposter 
aflønnes med 20-40.000 kr. årligt.

lp

KØBENHAVN HAR VERDENS 
SMARTESTE PLAN
KULTUR København har vundet endnu en pris. 
Denne gang er det den prestigefyldte internatio-
nale pris World Smart Cities Award for at have 
verdens bedste plan ”Copenhagen Connecting” 
for indsamling og brug af data til at skabe en 
grønnere by, større livskvalitet for borgerne og 
et bedre erhvervsklima.

En intelligent udnyttelse af trådløse data fra 
mobiltelefoner, gps’er i busser, sensorer i kloaker 
og skraldespande skal fremover hjælpe de køben-
havnske politikere med at nå målene om mindre 
trængsel, luftforurening og udledning af CO2.

Viljen til at bruge data målrettet til at styre 
byen i en grønnere retning er en af årsagerne til, 

at netop København løb med prisen for verdens 
bedste Smart City-projekt.

- Den teknologiske udvikling vil fremover gøre 
det nemmere for os at nå i mål med de grønne 
ambitioner om renere luft og mindre støj og ud-
ledning af CO2. Eksempelvis krævede det tidligere 
store ombygninger af veje, hvis vi ville skabe bedre 
fremkommelighed og større sikkerhed for fodgæn-
gere, cyklister og buspassagerer. Nu kan vi med in-
telligent trafikstyring og vores nye gadebelysning 
opnå næsten samme effekt for meget færre penge 
og uden at grave hele byen op, siger teknik- og mil-
jøborgmester Morten Kabell (EL).

København har blandt andet afsat 250 millioner 

kroner til ny gadebelysning og mere end 100 mil-
lioner kroner til nye trafiksignaler og intelligent 
trafikstyring. Det har betydet, at kommunen nu 
kan love, at cyklister og buspassagerer frem mod 
2018 får reduceret rejsetiden med 10 procent, mens 
bilisterne får uændrede rejsetider.

Fuldt implementeret vil den københavnske plan 
Copenhagen Connecting betyde en samfundsøko-
nomisk gevinst på 4,4 milliarder kroner. Det er 
fjerde gang, prisen bliver uddelt og anden gang, 
København er indstillet til en pris. Sidste år var 
det for byens klimaplan.

kbh

RÅDHUSPOLITIKERE 
PÅ LØNNET ORLOV
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LØN Hvis de medarbejdere, som skal arbejde 
24. december og 31. december, skal have et til-
læg, skal der skæres i deres løn andre steder.
Det var kort sagt den melding, som Tivolis le-
delse havde med til dagens forhandling med 
HK Service Hovedstaden.

- Tivolis vilje til forhandling er med an-
dre ord ikke til stede. Når ledelsen allige-
vel indkalder HK til møde, er der tale om 
rent spin og bluf for at få pressen til at tro, 
at der er tale om reelle forhandlinger, siger 
afdelingsformand René Knudsen.

Tivoli har penge nok
Det går ellers rigtig godt for Tivoli. Milli-
onoverskuddet stiger år for år. Der er råd til 
at give aktionærerne et pænt udbytte. Og der 
er råd til at give de to direktører en lønforhø-
jelse på i alt 2,2 millioner kroner.

- Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at 
Tivolis ledelse ikke kan finde de højst 33.000 
kroner, som det vil koste at give medarbej-
derne et juletillæg, siger René Knudsen.

- Med den holdning minder Tivoli mest 
af alt om den stenrige og nærige forretnings-
mand Scrooge fra Dickens klassiker ’Et jule-
ventyr’. Ligesom Scrooge tænker Tivoli åben-
bart kun på at tjene penge og anser  julen 
for at være noget pjat.

HK Service Hovedstadens julenissebande 
fortsætter med at sprede julehygge og samle 
klejner ind til de ansatte foran Tivolis ho-
vedindgang. Næste gang er i dag fredag den 
28. november fra kl. 16.

- Opbakningen fra Tivolis gæster er over-
vældende. I lørdags blev vores materialer re-
vet væk. I løbet af kun tre kvarter var vi lø-
bet tør for både klejner og julehjerter med 
teksten #klejnertiljul. Havens gæster er vilde 
med at få dem på deres frakker, inden de går 
ind i Tivoli. De fleste bliver forargede over, 
at romantiske Tivoli er så smålig, fortæller 
René Knudsen. 

Swipp et par klejner
For at gøre det nemt for alle danskere at hjælpe 
de ansatte i Tivoli med at komme i julestem-
ning, er HK Service Hovestaden nu også i fuld 
gang med indsamlingen ’Swipp et par klejner 
til de ansatte i Tivoli’.

- Vi er sikre på, at det ikke kun er Tivo-
lis gæster, der gerne vil vise deres sympati 
med de underbetalte HK’ere. Så nu kan alle 
andre også nemt og hurtigt swippe et par 
kroner til 30 990 990 og på den måde være 
med til give de berørte en julegave, forklarer 
afdelingsformanden.                                    

 kbh

DET ER IKKE ALLE DER FÅR EN

FORGYLDT JUL
Tivoli har råd til at forgylde direktøren, men ser det ikke nødvendigt at betale tillæg 
til de medarbejdere, der skal arbejde jul og nytår.

FAKTA
 
·  I 2013 havde Tivoli 982.000 gæster alene i julesæsonen

·    Selskabets omsætning var på 735,9 millioner kroner mod  
 708,3 millioner kroner i 2012.

·   Resultat før skat var et overskud på 42,6 millioner kroner  
 mod 41,7 millioner kroner 2012.

·   I 2014 viser de første ni måneder en omsætningsfremgang  
 på 80,1 millioner kroner svarende til 15 procent i forhold til  
 sidste år.

·   HK’s overenskomst med Tivoli stammer fra dengang, hvor  
 haven kun havde åbent om sommeren. Siden er sæsonen  
 blevet udvidet til også at omfatte halloween og jul, og i år  
 omfatter juleåbningen for første gang også både juleaften  
 og nytårsaften.

· Eventuelt overskud fra HK’s juleindsamling går til julehjælp  
 hos Børnenes Kontor.

Kilder: Tivolis årsrapport for 2013 og Fondsbørsmeddelelse nr. 8 - 2014
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M1/S03 + 40 Kapsler
CAFFITALY
Få denne lækre kapselmaskine og 40 kapsler til uhørt lav pris!
Maskinen er super nem at bruge og rengøre og brygger rigtig 
lækker kaffe!

Der medfølger 40 kapsler
10 stk Peter Larsen Simply Black
10 stk Peter Larsen L’espresso
10 stk Caffitaly Originale
10 stk Caffitaly Delicato

Kaffemølle, Grå
BODUM
Denne fine, lille kaffemølle er utrolig nem 
at håndtere, let at rengøre og leverer 
altid. Den er en perfekt tilføjelse til det 
lille hjem.

KLUBKAFFE.DK APS     -     BLOKKEN 86     -     3460 BIRKERØD     -     TLF. 43 769 769     -     INFO@KLUBKAFFE.DK     -     WWW.KLUBKAFFE.DK     -     FRI FRAGT OVER 699,- KR.

Kun 444,- kr.
Spar 65%
499,- kr. inkl. fragt

Kun 124,50 kr.
Spar 50%
Førpris 249,- kr.

KAPSLER     ·      KAPSELMASKINER     ·      BØNNER     ·      FULDAUTOMATISKEMASKINER     ·      TILBEHØR     ·      ERHVERVSAFTALER

DENNE GANG VAR DET IKKE
NEDFALDNE BLADE PÅ SKINNERNE

816.000 BØDER
FRA REJSEKORTET

NOTE DSB har på grundlag af egne opgørelser 
udsendt en sejrsbulletin. 100 millioner pas-
sagerer i S-toget siden årsskiftet og ”historisk 
høj” rettidighed på 97,5 %. Samtidig kunne de 

stærkt forsinkede rejsende æde denne forkla-
ring på, hvorfor der for et par uge siden igen 
blev aflyst en del afgange.

kbh

NOTE I år har Rejsekortet tjent 40,8 mill. kr. 
ved at uddele 816.000 dummebøder til folk, 
der ikke har tjekket ud efter reglerne. Det 
svarer til et par tusinde bøder á 50 kr. om 
dagen. Rejsekortets direktør Bjørn Wahlsten 
er glad og tilfreds, for 98,02 procent af passa-
gererne opfører sig korrekt. I 2013 blev 614.000 
rejsende knaldet. Og fra februar er det ende-
gyldigt slut med de praktiske og turistvenlige 
klippekort. 25 % af hovedstadsområdets bru-
gere af offentlig transport har et elektronisk 
rejsekort.

kbh

KØBENHAVNERNE 
FORETRÆKKER OLIE
FREMFOR MARGARINE
NOTE Københavnerne er glade for lammekød 
og olivenolie, mens man på landet bruger 
mere svinekød og margarine. Hovedstadsom-
rådets husstande køber kun halvt så meget 
gult kunstsmør som resten af befolkningen. 
Det fremgår af en undersøgelse fra Afdeling 
for Ernæring på DTU Fødevareinstituttet.

kbh

KARSTEN HANSENS STRIBER



Swipp et 
par klejner til 

de ansatte i tivoli.
Mobil:

30 990 990

I 2013 havde 
Tivoli 982.000 
gæster alene 
i julesæsonen

Lars Liebst fik 
sidste år en lønstig-
ning på 18 procent, 
så hans årsløn nu er 
oppe på ikke mindre 

end 8,4 millioner. 

Tivoli nægter 
stadig at betale de 

knap 33.000 kroner, 
et tillæg vil koste. 

Beløbet er så lille, at 
det svarer til kun tre 

øre pr. billet, der 
sælges til Jul i 

Tivoli.

Der er råd 
til at give de to 
direktører en 

lønforhøjelse på 
i alt 2,2 millioner 

kroner

Millionoverskuddet 
stiger år for år. Der 

er råd til at give 
aktionærerne et 

pænt udbytte. 

Ønskeseddel

Kære Julemand

Medarbejderne i billetten, 
servicecentret og 

spillehallerne har 1 stort 
ønske i år.

Vi arbejder juleaften 
og nytårsaften! 

Derfor ønsker vi os et 
helligdagstillæg.

Som så mange andre, skal 
vi undvære vores familie, 

når vi arbejder 24. 
og 31. december.

Det ville bidrage til vores, 
i forvejen høje julehumør, 

hvis vi fik et tillæg….. 
Ligesom alle andre ansatte.

Kærligste julehilsener
Etty

Tillids repræsentant
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TEKST OG FOTO LONE ØMANN

SPRIT D står imidlertid ikke 
for invasionen i Nordmandiet, 
men for krydderurten dild, 
som den nye akvavit kredser 
om. Dild er det sarte medlem 
af skærmplantefamilien, som 
også, blandt de spiselige, om-
fatter den stærke anis, fenni-
kel, kvan og kommen. 

Det er Henrik Elsner, som 
har udviklet D-akvavitten, og 
han er kemiker, gastronom 
og dansk vinavler. Henrik El-
sner har ønsket, i tråd med det 
moderne, nordiske køkken, at 
lægge distance til traditionel 
dansk akvavit. Den er, mener 
han, tynget af for kraftige 
krydderurter som bl.a. den 
bastante kommen. 

De to varianter fra Den Ny 
Spritfabrik er D Argentum, 

som er klar og med en mild 
dildsmag. Den er ”terroir”, 
altså er det faktiske sankested 
i Danmark markeret på eti-
ketten. Den anden D Aurum 
er også tilsmagt dildkrone og 
er gylden efter lagring på rø-
gede egespåner.

Akvavitten fremstilles i 
destilleriet i Fredensborg, 
som ligger med herlig udsigt 
over Esrom Sø. Hans Just A/S 
med ekspertise inden for vin 
og spiritus markedsfører og 
distribuerer den nye brænde-
vin, så den også når køben-
havnerne.

Brønnum – Brøndum?
Forvirringen må kommes i for-
købet, for den spøger et sted: 
Valdemar Brønnum grund-

lagde – i begyndelsen i kælde-
ren, senere stueetagen – Café 
Brønnum, som i 125 år var 
det livlige træfsted efter fore-
stillingerne på Det Kongelige 
Teater next door, nu Gamle 
Scene. Selve huset er fra 1865 
og den første opførte beboel-
sesejendom på Gammelholm. 
Familierne Henriques (veksel-
mægler) og Hirschsprung (to-
bakshandler) købte ejendom-
men. Mange af Guldalderens 
berømtheder er kommet her, 
bl.a. H. C. Andersen, A. Bour-
nonville og N. W. Gade. 

Brøndum er betegnelsen 
på den hæderkronede danske 
akvavit, som siden slutningen 
af 1700-tallet og helt frem til 
1956 blev brændt og krydret 
med kommen - først gennem 

tre generationer af Brøndum 
sønner - og fra 1897 opkøbt 
af De Danske Sprit Fabrik-
ker på adressen i Snaregade 
12-14 (ved Gammel Strand). 

Her fandt man i øvrigt olde-
far Brøndums håndskrevne 
opskriftsamling fra 1798.

loe@kbhavis.dk

DEN NYE SPRITFABRIK
På den fornemme adresse August Bournonville Passage 1, i Brønnums Hus (Kongens Nytorv), 

lancerede Den Ny Spritfabrik sine to dildsnapse - vovet kaldet D-dag 

Bartender Ulrich Deleuran Steffensen i legendariske Café Brønnum med de to snapse og cocktail ”Dillinger”: snaps, hvid creme de cacao og fløde.

OPSKRIFTER
I anledning af julen bringes fra Den Ny Spritfabriks salgsmateriale 
to nemme opskrifter på D-cocktails:

Bloody Mary
Til et glas med isterninger tilsættes 4 cl. D Argentum og 12 cl. 
Tomatjuice under omrøring. Smag til med Tabasco- og Worche-
stershire sauce, salt og peber.

Dillemon
Til et glas med isterninger tilsættes 4 cl. D Argentum og 10 cl. 
Schweppes Lemon. Dekorer med blade af citron melisse og citron-
skal.
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Sankt Gertruds Stræde 4
1129 København K

Åbent hver dag: 7.30-19.30

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

MORGENMAD
KL. 8.00 - 14.00  50,-

ØKONOMI Når jeg fra København betragter ver-
den uden om, så er det ikke opløftende, det 
jeg ser. Det begyndte ellers så godt efter 1978, 
da Deng Xiaoping åbnede Kina mod resten 
af verden. Udviklingen tog yderligere fart i 
90’erne efter Sovjetuniones sammenbrud 
og fortsatte med containeriseringen, som 
Mærsk stod i spidsen for. Containiseringen 
betød, sammen med lavere oliepriser, at va-
rer kunne flyttes hurtigere, billigere og mere 
sikkert fra den ene verdensdel til den anden. 
En global arbejdsdeling blev til, og fra 1994 
til 2007 oplevede verden historisk høje vækst-
rater. Siden 2008 er det gået tilbage, på grund 
af stigende oliepriser, sikkerhedspolitisk uro i 
Europa omkring Ukraine og krige i Mellem-
østen og Afrika. Og ikke mindst på grund af 
mangel på nye positive tiltag, som en frihan-
delsaftale mellem EU og USA.

Udsigter tyder ikke på bedring
Nye tal fra det anerkendte tyske IFO-institut, 
der med kvartalsvise analyser følger udviklin-
gen i 120 lande, bekræfter, at verdensøkono-
mien er i tilbagegang og udsigterne fremover 

tyder ikke på bedring. Kun i Nordamerika ser 
det positivt ud. På den baggrund kunne man 
forvente, at EU, vores regering, folketinget og 
organisationer råber op, men det sker ikke. Vi 
har tilsyneladende affundet os med tingenes 
stilstand. I Danmark med over 800.000 i den 
erhversaktive alder fra 16 til 64 på offentlig 
forsørgelse. Samtidig arbejder mange tusinder 
fra Polen og Rumænien i landbrug, gartneri 
og byggeri i jobs, som danskere ikke vil påtage 
sig. Det er åbenbart for hårdt og dårligt betalt 
arbejde i forhold til det man kan hente i de of-
fentlige kasser, uden at arbejde. 

Hvad sker der? Ikke noget særligt. Det går 
tilsyneladende nogenlunde for de fleste, inkl. 
dem på forsørgelse. Ellers stod de vel på Chri-
stianborg og råbte op. Svaret på udfordrin-
gerne blæser i vinden. Endnu flere vindmøller 
lyder det fra den rødgrønne del af Christians-
borg. Heller ikke blå blok melder ud med op-
lagte løsninger. Heldigvis er olieprisen igen på 
vej ned og der er, på grund af Ruslands boy-
kot af dansk svinekød, udsigt til lavprisgris 
med sprød svær i julemåneden. God appetit! 

jt@kbhavis.dk

ØKONOMISK 
NEDTUR 
I KØBENHAVN OG OMEGN

 TEKST  
 JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT. 

SVANEKE BORNHOLM

NATURLIG HUDPLEJE MED ØKOLOGISKE
LÆGEPLANTER FRA BRÆNDESMARK URTEGAARD

KAN KØBES I HELE KØBENHAVN

BORNHOLMERBUTIKKEN
TORVEHALLERNE HAL 1

HELSAM CITY
VENDERSGADE 6

HELSEMIN
NØRRE VOLDGADE 19

PILESTRÆDE 6
STORE KONGENSGADE 45

INFO OG WEBSHOP: WWW.LOEVEGAL.DK

ELIZABETH 
LØVEGAL
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MIT KVARTER De klare billeder af hovedstaden gør, 
at man forestiller sig forfatteren Benn Q. Holms 
arbejdsdag som en lang vandren, der har stået på 
siden starten af 1990’erne. Turen begynder fra først 
på formiddagen. Ordantropologen observerer by-
ens liv og puls med sin notesblok. Han holder kaf-
fepause en gang i timen, et tilfældigt møde med en 
bekendt på en af byens grønne bænke og til sidst 
hjem og sluge en pande røræg før der skal skrives. 
Jeg spotter denne mystiske forfatter på Bog Forum 
og tyvstjæler ti minutter af hans tid med et par 
nysgerrige spørgsmål om ham og byen.

Er du sådan en rigtig forfatter uden familie, der 
skriver i stedet for at sove og altid går rundt i byen 
og digter historier om sagesløse forbipasserende?

Næh, jeg er nok sådan en rigtig moderne far, der 

følger familiens mindste på 8 år i skole, og henter 
hende på fritidshjemmet, fordi hendes mor altid 
arbejder over. Min ældste datter på 24 er for længst 
flyttet hjemmefra, og den mellemste på 14 år kom-
mer hjem midt på dagen med en flok veninder, og 
når jeg har lukket munden på dem med kiks og 
varm kakao, kan jeg gå tilbage til mit lille hjem-
mekontor og arbejde (inden jeg skal styrte over på 
fritidshjemmet i sidste øjeblik).

Når du går rundt og sniffer kulos og tendenser 
til dig, hvor drikker du så din kaffe?

I min vilde ungdom boede jeg nærmest på Café 
Dan Turèll og Café Sommersko (der var ikke så 
mange andre steder dengang). Jeg har også boet lidt 
på Krasnapolsky og Floss. Plus det løse. Mine dage 
går nu med at skrive og læse (og hente børn), og jeg 
går sjældent på kaffebar, til nød på Den Franske 
Café ved Sortedam Sø. Skal jeg til gengæld have en 
øl, og det skal man jo nu og da, er det i Parken til 
FCK’s kampe, eller på fx. Bo-Bi Bar.

Hvor går du aldrig hen? 
Indkøbscentre! Fisketorvet, Fields og lignende 

steder, selv Nørrebro Bycenter. Hader dem som pe-
sten. De er deprimerende. Og så minder de mig 
desuden om noget forstadsagtigt, og hvad skal vi 
med sådan nogle forstads-Knorr-bouillonterninger 
i byen? 

Du følger byens udvikling nøje, er der en udvik-
ling, du synes er fantastisk? 

Det er fantastisk, at der endelig sker noget, selv 
om ikke alt er perfekt. Ørestad er for eksempel over-
planlagt, og alle gode og velfungerende byer og by-
dele har noget organisk og tilfældigt over sig, som 
gror frem. Jeg håber, at den nye bydel i Nordhavn 
arter sig lidt bedre. Hvis vi vil have en levende by, 
med alle slags mennesker fra alle slags socialklas-

ser, bliver vi nødt til at bygge højt og tæt!  Al den 
pendling til Slagelse eller hvor folk nu bor forure-
ner massivt, og er voldsomt tidskrævende. Så byg 
højere og tættere.

Død og djævel
Det er glædeligt, at der stadig findes rygerværts-
huse i København, at så mange cykler og at det er 
en relativt grøn og casual by. Knap så fantastisk 
er det at nogle cyklister kører som død og djævel, 
eller for at slutte af i småtingsafdelingen: Hvor-
for kan folk ikke samle deres hundelorte op! Men 
sandheden ligger i detaljen. 

Hvis du fik besøg af en ven fra udlandet, hvor 
ville du så tage ham med hen i byen?

Mange steder: Landbohøjskolens Have på Frede-
riksberg. Eller haven bag Det Kongelige Bibliotek. 
Christianshavns Kanal. Glyptoteket, måske. Et par 
stykker smørebrød på fx Sorgenfri, ville heller ikke 
være af vejen. Aftenen skulle selvfølgelig sluttes af 
med en tur ned ad Dødsruten.

Kunne du forestille dig at flytte på landet og be-
gynde at skrive naturhymner?

Aldrig i livet! Vi har et sommerhus i Sverige 
hvor vi er tre-fire gange om året, max. og det er 
rigeligt natur for mig. Her på Østerbro har vi jo 
Fælledparken og den nye strand ved Svanemøllen, 
og når de en dag er færdige med metrobyggeriet og 
fjerner byggepladsen i Sortedam Sø, ja, så får jeg 
mit verdenshav tilbage, og så er alting godt igen.

Der står to kvinder på min egen alder og fisker 
forsigtigt efter at få signeret deres nyindkøbte ek-
semplar af ”Manden i Glasset” af manden selv. Jeg 
takker og trækker mig.

BENN Q. HOLM MIT KØBENHAVN

Det er glædeligt, at der stadig fin-
des rygerværtshuse i København, 
at så mange cykler og at det er en 
relativt grøn og casual by. Knap 
så fantastisk er det at nogle cyklister 
kører som død og djævel, eller for at 
slutte af i småtingsafdelingen: Hvor-
for kan folk ikke samle deres hun-
delorte op! Men sandheden ligger 
i detaljen. 

TEKST CAMILLE BLOMST

København er hjertet i Benn Q. Holms efterhånden flotte forfatterskab. Siden 1994 har han leveret ti bøger 
også børnebøger. Særligt romanerne ”Hafnia Punk” og ”Album” er blevet københavnerklassikere. 

Nu er han aktuel med ”Manden i glasset”, en roman, der slutter i København efter 
at hovedpersonen har haft et langt liv med kvinder og møder rundt om i verden.
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MED MOR I BYEN Metroventetiden er 
vidunderlig kort for en mor, der hol-
der snor i tre børn. Men jeg når at no-
tere i min lommebog, at Københavns 
Metro udmærker sig på verdensplan 
som værende den mest kedelige me-
tro bedømt på udseende. Kongeriget 
med den kunstneriske dronning har 
valgt at undgå poetisk eller ekstrava-
gant udsmykning på samtlige under-
grundsstationer. Det ser ud som om at 
pengene slap op, og at man håber på 
en dag at kunne beklæde den pudsede 
mørtel. Men det er et bevidst minima-
listisk mesterværk. 

Måske referereres der til dansker-
nes yndlingspålæg. Kan man forestille 
sig en inspirationsfrokost på arkitekt-
kontoret, hvor man har tænkt: Vi skal 
have denne her metro de næste ti ge-
nerationer, hvad bliver danskerne al-
drig trætte af? Og så gik leverposte-
jen rundt. Bingo, tænkte geniet: ”Vi 
giver nationen tryghed ved at sende 
dem ind i en Stryhns med tog mel-

lem Vanløse og Lufthavnen. Så under-
spillede er danskerne.” Andre storbyer 
vælger marmor, glaserede kakler eller 
ægte kunst. 

Metroen er populær. Men Metro-
selskabet er mere upopulært end Se 
og Hør, sladderbladets svinestreger 
var hurtigt glemt. Metroen derimod 
forstår at holde hadet varmt med sine 
byggepladser. Faktisk burde Metrofor-
mændene bruge en lille del af de hy-
sterisk høje budgetoverskridelser på 
hver den sidste fredag i måneden at 
byde på morgenkaffe og metrobasser. 
Formålet skulle være at bevare et tå-
leligt naboskab til fremtidige kunder 
og ambassadører. 

”Hvor mange stop skal vi?” vil min 
søn i tælle-alt-alderen vide. Jeg svarer 
ham et tal. Så kan han tælle ned og vil 
i tide informere om, at rejsen nærmer 
sig sin afslutning.

Metroen gynger svagt fra side til 
side, alle står vuggende og holder krop-
pen så rank de kan, for ikke at ramme 
en af de andre sild i tønden. 

Måske har vi ikke fortjent bedre end 
mørtelmarmor slår det mig, da jeg kig-
ger på københavnerne i metroen. De 
er alle sammen kedeligt klædt. Bedst 

som jeg overvejer om man kunne lave 
en Facebooklikestrøm til alle med far-
ver og humør, gør min ældste datter 
mig med et albuepuf opmærksom på 
en herre med dameben i strechjeans, 
der slutter i leopardsnøresko. Han er 
svøbt i en kostbar cottoncoat og ding-
ler med en Fætter BR-pose, der bærer 
en taleboble oplysende, at den er fra 
Magasin. Så er man renset for at være 
nærig proletar.

Til trods for, at tælledrengen var sat 
på opgaven og Metroen er idiotsikret, 
lykkes det os at stige af på den forkerte 
station. Fordi alle aflæsningsrum-
mene er ens opdager jeg først ulyk-
ken oppe på landjorden. Ved siden af 
os står et hollandsk par, der har lavet 
samme brøler. Både min ældste datter 
og jeg noterer os, at de to sprog har et 
bandeordsslægtskab.

Vi er hurtigt på sporet igen. Mødre 
maser sig med stram mund mellem 
menneskeled førende deres sønner for-
rest med retning mod forruden. Her 
har drenge ret til en særlig attraktiv 
plads. De fryder sig over farten. 

Fredag er hektisk i Metroen, fami-
lieforældrefråde og lakridspibe-krigs-
hyl vælter ud af mundene på børn og 

voksne. Der snerres og plages. Foræl-
drene tigger børnene om at styre sig 
til gengæld for fredagsbestikkelse: piz-
zasliktegnefilmsritualet. 

Mine børn fornemmer, at de fleste 
andre familier planlægger fars mad-
dag og brokker sig over deres økologisk 
hysteriske mor, der frygter stråforkor-
teren, paraffinosten og Bella Italiano 
kakerlakker, den moderne bøhmand. 

”Bare vi kunne blive almindelige” 
sukker den ældste og håber at trykke 
på dårlig-mor-knappen, så jeg giver 
mig. Men sandheden er, at ikke alene 
betragter jeg pizzaer som et livstru-
ende ernæringsmisfoster, jeg ser det 
som kulturnedbrud at nationen glor 
på tegnefilm og spiser folkeligt lega-
liseret affald på grund af en ugedag. 

På perronen får en passager en bøde. 
”Du skal brune cuvetten af på panden 
og derefter ind i ovnen” de to konduk-
tører snakker sammen steg, mens de 
skriver. ”Og så skal stegetermometeret 
i, og du skal huske, at man ikke må åbne 
og kigge, det giver ustabil stegetempera-
tur.” synderen slipper med et ritzh fra 
blokken. Ordensmagten går videre med 
hvordan sovsen skal kringles.  

cb@kbhavis.dk

TEKST CAMILLE BLOMST 
TEGNING KARSTEN HANSEN

UNDERJORDISK 
LEVERPOSTEJ 
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JULERÆS ” I juleperioden bliver vi nødt til 
at fordoble vores antal af sikkerhedsvagter 
på gaden” siger Suran Biston, teamleder for 
G4S’ soldater på Strøget. Af sikkerhedsmæs-
sige årsager kan han ikke fortælle præcis, 
hvor mange vagter der er på arbejde, blot at 
de formodentlig vil være mellem 15-20 vag-
ter til at dække 200 butikker i strøgområdet 
i december. 
Strategiske patruljeringer:

Som Strøgets vogter har man som udgangs-
punkt stor personlig frihed.

” En stor del af vores arbejde består i at 
forebygge tyverier, simpelthen ved at vise 
uniformen og tilstedeværelsen. Hvordan vag-
ten vil patruljere, er stort set op til den en-
kelte, så længe de holder sig til deres område”, 
siger Suran Biston.

Men straks alarmen går, har sikkerheds-
holdet klare fremgangsmetoder til at stoppe 
tyven, og intet er overladt til tilfældighe-
derne. Når holdets indsatsleder modtager et 
alarmopkald fra en butik, koordinerer han 
vagternes aktion. Den mest effektive måde at 
fange tyven på, er at indsnævre området om-
kring gerningsstedet. Samtlige vagter rykker 
mod den pågældende butik fra forskellige ret-
ninger, så alle butikstyvens flugtveje dækkes. 

”Nogle af sikkerhedsvagterne er endda ud-
styret med en mountainbike, og  vagterne er 
stationeret så strategisk, at den første mand 

altid har under 60 sekunder til enhver butik”, 
siger Suran Biston. 

Sådanne akutte aktioner sker gennemsnit-
ligt seks gange dagligt, og i 2013 endte sik-
kerhedsvagterne med at tilbageholde 776 po-
tentielle tyve, hvor de samlede tyvekoster løb 
op i en værdi af 839.000 kroner. Suran Biston 
forventer, at antallet af aktioner i løbet af en 
dag fordobles under julehandlen.

Tilfredse kunder
Sikkerhedsvagternes hurtige udrykningstid 
er værdsat hos kunderne.

” Vores personale er glade for, at der ikke 
går mere end 60 sekunder, før der kan stå 
fem G4S sikkerhedsvagter. Det betyder me-
get for trygheden på arbejdspladsen”, siger 
Rene Guldman, pressemedarbejder i Illums 
Bolighus.

Han siger også, at Illums Bolighus benytter 
sig af sikkerhedsvagterne omkring en gang 
om ugen. Han forudser dog en stigning i de-
cember.

Suran Biston har været sikkerhedsvagt for 
G4S i otte år, og han glæder sig til juleræset.

”Jeg ser frem til travlheden. Det er de 
mange aktioner som gør, at jeg elsker mit job. 
Det giver en god følelse, når butikkerne er til-
fredse med vores arbejde”, siger Suran Biston.

rgs@kbhavis.dk

I 2013 tilbageholdt sikkerhedsvagterne på Strøget. 776 potentielle tyve 
med tyvekoster for 839.000 kroner. Strøgets sikkerhedsvagter er for-
beredt på en travl december.

STRØGETS 
SIKKERHEDSVAGTER 
ER PARAT TIL JULERÆS

TEKST RASMUS GRÆSBØLL SVANEBORG

EFTERLYSNING

TYVERI Direktør for Cirkus Arli, Martin Arli, 
efterlyser sin lyserøde elefant, som i nattens 
mulm og mørke er stjålet fra H C Andersen 
Julemarked på Kultorvet (se artikel om jule-
markedet andet steds i avisen).

Den 100 kg. tunge elefant-figur, som måler 
1½ meter, var indtil i sidste uge opstillet med 
sin lyseblå makker i forbindelse med et bør-
nejernbanetog og var sammen med togbanen 
indhegnet af et stakkit. 

Martin Arli fortæller:
-Tyveriet af vores lyserøde elefant er na-

turligvis meldt til politiet. Og selv om ele-
fanten er forsikret, vil vi da allerhelst have 
den tilbage igen. Vedkommende, som måtte 
have den stående hjemme i dagligstuen, er 
derfor velkommen til at henvende sig for en 
mindelig ordning og aflevering af elefanten 
i god behold.

Og selv om anmeldelsen i første omgang 
kunne opfattes af Politiet som en joke i an-
ledning af en lystig julefrokost, tager politiet 
anmeldelsen og sagen alvorligt som strafbart 
tyveri.

Der har været larm i Købmagergade nogle 
gange på det seneste – frigivelsen af juleøllet 
og FCKs tabte kamp har medført larm og bal-
lade. Julemarkedet har oplevet både indbrud 
i boderne og hærværk mod boder og udsmyk-
ning. Men hverken Martin Arli eller Politiet 
har p.t. noget konkret at gå efter i tyverisagen 
om den stjålne elefant.

Derfor bringer Københavneravisen denne 
efterlysning i håbet om, at rette vedkom-
mende – eller vidner – vil henvende sig. Der 
er formodentligt også grænser for, hvor længe 
det er morsom at have en lyserød elefant af 
denne størrelse stående i privaten. Henven-
delsen kan evt. ske til avisen med garanti 
for diskretion.

loe

Den lyserøde elefant sammen med sin blå makker, da 
de endnu var forenet i indhegningen på Kultorvet. 
Forbipasserende og også de studerende på Handels-
gymnasiet Niels Brock i Knud Højgaards Hus har i en 
periode kunnet undre sig over den aparte opstilling 
af figurerne, som dog senere blev ændret, så de stod 
hver for sig. Nu er også den blå elefant fjernet og 
bragt i sikkerhed sammen med børnetoget.
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KØB
 

ONLINE PÅ JOF.DK 

ELLER  BESØG VORES BUTIK 

LEVERING FRA DAG TIL DAG

Nørre voldgade 8-10  –  1358 Kbh. K  –  Tlf. 33 33 77 77

Alpina Metro
Let Vandrestøvle med blød 
stødabsorbering, som i en løbesko.
Assorterede størrelser.
Før 1.299,- nu 599,-

Udsalg på Vinterstøvler
Mange modeller til både Damer, 
Herrer og Børn. Bla. Lacrosse, Sorel, 
Merrell, Move Mountain.
Før op til 1.799,- Nu fra kun 399,-

Mange nedsatte vinterjakker
Kom og se det store udvalg.
Bla. Sasta, Haglöfs, Columbia, 2117 
og mange flere.
Før op til 3.200,- Nu fra kun 599,-

2117 Stöllet
Letvægts dunjakke i smarte farver.
Let som en fjer men stadig utrolig 
varm. Findes til Damer og herre i 
mange farver.
Før 1.299,- Nu 999,-

Salomon Goretex sko
Let fritidssko med stødabsorbe-
ring som en løbesko. Findes til 
både damer og herrer. Str. 36-48
Før 1.099,- Nu 649,-

Kære Københavneravisen,
I sidste nummer bragte I et latterligt og 
skræmmende indlæg fra Sofie Alberte 
Habbergast-Olsen, der ”cykler for mil-
jøets og sundhedens skyld” og var sur 
på en ”olding”, der ikke forstod, at man 
sagtens kan multitaske, mens man su-
ser gennem byen.

Jeg håber, at hun beskytter sit sik-
kert kønne, men også dumme hoved 
med en cykelhjelm, hvor der er plads 
til hendes lille hjerne og store ego. 

Personligheder som Sofie gør det 
nødvendigt, at alle cykler forsynes med 
nummerplader, der kan lette politiets 
arbejde med at gribe ind over for hen-
synsløs kørsel. Hastighedsgrænser vil 
også være med til at sætte en bremse 
på det anarki, der hersker på cykelsti-
erne, som har udviklet sig til cyklostra-

daer, hvor svage cyklister ikke længere 
tør færdes, fordi de ikke kan hamle op 
med racerkørerne.

København vil gerne være verdens 
førende cykelby, men alt for mange 
cyklister misforstår tanken og tror, at 
det gælder om at komme først ved at 
bryde alle regler.

Lad os håbe, at Alberte og hendes 
venner og veninder en skønne dag bli-
ver mødre og fædre, der transporterer 
deres børn i ”de lede, grimme og fed-
tede kassecykler” – Danmarks vigtig-
ste bidrag til en civiliseret cykelkultur.

Med venlig hilsen
Karl Ove Karlsen
København K

LÆSERBREVE

Pas på Sofie 
– hun har knald 
 i cykelhjelmen

Indsigelse
Til redaktøren. 
Nyhavnsgruppen har med nogen un-
dren læst indlægget vedr. turbådenes 
anløbsmuligheder i Nyhavn.

Overskriften lyder ”Nyhavns Er-
hvervsforening hævder at kanalrund-
farten ødelægger Nyhavn, og vil derfor 
flytte driften væk fra turistmagnetens 
kaj”.  Det er fuldstændig forkert. Det 
er absolut ikke Nyhavns Erhvervsfor-
enings synspunkt. 

De fremførte argumenter fra en-
keltpersoner i Nyhavn tegner ikke be-
boernes syn på sagen eller Nyhavns 
Erhvervsforenings syn på sagen. Vi fin-
der, at den mere end 100 årige tradition 
med turbåde i Nyhavn bør opretholdes, 
da den er til glæde for både de lokale 
beboere, erhvervslivet og turisterne.

Det er vores foreningers synspunkt, 

at de problemer, der måtte være med 
hensyn til udsyn fra mindeankeret og 
de omtalte påsejlinger af træbådene 
bør løses parterne imellem ved for-
handling i stedet for ved konflikt og lo-
kalplaner, der reelt ikke kan realiseres 
pga. kontrakten med Kanalrundfarten.

At ovennævnte synspunkter ikke 
er af ny dato, fremgår af det hørings-
svar som Københavns Kommune mod-
tog fra Nyhavnsgruppen, og som er of-
fentligt tilgængeligt. 

Med venlig hilsen
Jens Tommerup
Formand for Nyhavnsgruppen
Sidse Mørch
Nyhavns Erhvervsforening
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BOLIG En ændring af planloven i for-
bindelse med finansloven mellem re-
geringen, SF og Enhedslisten betyder, 
at kommunerne i fremtiden kan stille 
krav om billige boliger i nye lokalpla-
ner. Det har ikke tidligere været mu-
ligt for kommunerne at reservere byg-
gegrunde specifikt til almene boliger, 
men det bliver der nu lavet om.

Det kan få en stor effekt i Køben-
havns Kommune, hvor prisen på byg-

gegrunde er så høj, at det ikke kan 
lade sig gøre at bygge billigt.

Københavns teknik- og miljøborg-
mester Morten Kabell (EL) er begej-
stret for, hvad han kalder et brud med 
kapitalismens forbandelse:

- Arbejdsløse, studerende og men-
nesker med almindelige indtægter er 
blevet tvunget til at bosætte sig stadig 
længere væk fra København. Nu får vi 
redskaberne til at bryde markedskræf-

ternes forbandelse, så København igen 
kan blive en by for alle, siger han.

Ifølge boligminister Carsten Han-
sen (S) har flere borgmestre i de større 
byer længe efterspurgt en ændring. 
Derfor glæder han sig over, at ændrin-
gen nu er blevet en realitet.

- Det er det her redskab, som borg-
mestrene har efterspurgt, og jeg er 
glad for, at det nu er kommet på plads. 
Det er vigtigt, at vi ikke får hverken 

rigmandsghettoer eller ghettoer for 
de fattige. Vi skal blande byen, og det 
har vi sikret nu, mener han.

Udover ændringen i planloven vil 
der også ske ændringer i almenbolig-
loven, der betyder, at kommunerne 
kan give de almene boligselskaber 
50-årige rentefri lån på op til 500 mil-
lioner kroner, som de kan bruge til at 
opkøbe grunde for.

lp@kbhavis.dk

TILBAGEBLIK En bænk, der blinker og 
lyser op i nattemørket for at få folk til 
at sætte sig ned, er det seneste påfund 
fra Københavns Kommune. Bænken 
står på Islands Brygge og har kostet 
den nette sum af én million kroner.

I døgnets lyse timer ligner bænken 
alle andre udendørs bænke, men bæn-
ken på Leifsgade er en såkaldt inter-
aktiv bænk, der reagerer på de for-
bipasserende fodgængere og folk, der 
vælger at sætte sig på bænken.

Prisen på én million kroner kunne 
have finansieret 100 almindelige 
bænke, men den høje pris skyldes 
udviklingsomkostninger, fortæller 
projektchef Søren Kastoft fra Køben-
havns Kommunes Teknik- og Miljø-
forvaltning.

- Det er altid dyrt at tage det første 

skridt. Man kunne helt sikkert have 
gjort noget andet, der var billigere. 
Men så havde man jo ikke haft mulig-
hed for at forsøge, hvad der kunne op-
nås ad denne vej, siger Søren Kastoft.

Han tilføjer, at den blinkende 
bænk er en del af Københavns Kom-
munes strategi for det offentlige rum.

- Københavns Kommune synes, at 
det er utroligt vigtigt, at vores byrum 
udvikler sig og bliver mere interaktivt 
på den måde, at de er aktiverende og 
skaber bevægelse og ophold for byens 
borgere på nye og spændende måder, 
forklarer Søren Kastoft, som dog er-
kender, at havde man vidst, at bæn-
ken ville komme til at koste én mil-
lion kroner, havde man nok valgt en 
anden løsning.

lp@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN

FLERE BILLIGE 
BOLIGER I KØBENHAVN

EN BLINKENDE BÆNK TIL 1 MIO. KR.
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Den første danske brændevin var en potent drik med 
betragteligt fuselindhold, der råbte på kommen og 
dild for at dulme den værste bismag. Men i 1846 
grundlagde man ”Aalborg Privilegerede Sirup- og 
Spritfabrik”, og dermed var udviklingen mod en or-
dentlig aquavit for alvor sat i gang. Hjemmebrænderi-
ets dage var talte – i det mindste i større omfang. Den 
danske brændevin må have taget et klart kvalitets-
spring frem, da destillation blev et solidt håndværk 
med egen fagskole i Sølvgade i København i midten 
af 1800-tallet. Den danske hærs snaps kom uden tvivl 
fra autoriserede destillerier, så brændevinen i de dan-
ske feltrationer må have været af en rimelig kvalitet.

Vore dages danske snaps er fremstillet med tek-
nisk avanceret destillation, så den er en ganske an-
den og langt mere letdrikkelig brændevin end den, 
der blev sat til livs i 1800-tallet. Hvis en aquavitvandt 
dansk soldat fra 1864 fik serveret en D Argentum el-
ler en D Aurum, er der ikke tvivl om, at smilet ville 
have bredt sig. Håbet og motivationen ville sikkert 
have haft bedre vilkår, selv om det næppe ville have 
rykket ved det historiske udfald af krigen. 

Om man i dag skal overveje at lade aquavit gen-
opstå som en af del af danske hærs feltrationer, skal 

vi overlade til forsvarskommandoen at afgøre. Kulde, 
sne og regn kunne da godt give behov for en var-
mende hjertestyrkning, hvad man var opmærksom 
på i 1864. Snapsen var i hvert fald billig, og den fik 
den ikke altid lige spændende feltkost af fersk okse-
kød, klipfisk og saltet kød, ris, grød og brød tilberedt 
under svære forhold i skyttegrave til at glide ned. På 
spiritussiden blev det til halvanden deciliter brænde-
vin pr. mand pr. dag – altså hvad der svarer til godt 
syv nutidige restaurationssnapse. Var man af ædru-
elig observans, kunne man i stedet vælge kaffe, hvad 
der var en kostbar sag, hvorfor der kun blev udleveret 
10 gram kaffebønner. Udgiften skal ses på baggrund 
af, at i 1864 kostede et kilo kaffe 1,87 rigsdaler og en 
liter brændevin 0,38 rigsdaler. Det var før de vold-
somme spiritusafgifter for alvor gjorde deres indtog 
i 1917, hvor forbrugsfesten sluttede: Afgiften på en 
flaske aquavit steg den gang fra 19 øre til omkring 
11 kroner i ét hug.

I skyttegravene i 1864 var brændevinen nok mere 
populær end kaffe, da der var store problemer med at 
holde varmen, og et par solide snapse har sat gang i 
blodomløbet i den bitterkolde vinter. Det fremgår af 
flere gamle soldaterbreve: ” Nu begyndte det at fryse, 

og vi måtte ud til Dannevirke, at grave løbegrave, og 
ligeledes måtte vi ise på Slien for at holde åbent vand, 
og vi led megen kulde og måtte døje meget ondt, men 
vi fik en god forplejning, og brændevin var der nok af.”

I realiteternes verden gik det dog snart grueligt 
galt med forsyningerne i takt med, at den danske 
hær brød sammen: ” Vi havde indtaget en Kampstil-
ling, hvor den bidende Frost og Blæst trængte gjen-
nem Marv og Been. I Læ af Stubbene begyndte Folk 
at ransage Brødposerne, om der ikke skulle være 
gamle Levninger. Det gjorde mig bitterligt ondt, at 
nogle af mine kjære Kammerater med deres Sabler 
begyndte at opgrave Rødder af Skovbunden til Føde.” 
Her ville et par flasker snaps uden tvivl have styrket 
kampgejsten.

Et sidste forhold taler også for, at den danske aqua-
vit var af rigtig godt kvalitet i 1864: Den nationale 
brændevin var så populær hos preusserne efter ka-
pitulationen, at lokalbefolkning blev pålagt at give 
flere daglige rigelige måltider til besættelsesmagtens 
soldater og især forsyne dem med betragtelige kvanta 
brændevin. På ét punkt vandt vi dog en lille sejr.

1864
TEKST NIELS EHLER FOTO GEORG E. HANSEN (1833-1891)

Krigen i 1864 præsenteres i dag som storpolitik og som historien om et samfund under forandring. Men de 
mere jordnære detaljer betød nok mest for krigens hovedaktører – de danske soldater. De var elendigt udsty-
ret: Bevæbnet med forældede forladegeværer og iklædt uniformer, der ikke kunne modstå den bidende vinter-
kulde, der ramte landet i det skæbnesvangre år. På ét punkt havde man dog tænkt på soldaternes ve og vel: 
Der indgik et pænt kvanta aquavit i de magre feltrationer. Men hvad var der egentlig i flaskerne den gang?

DEN NY SPRITFABRIK - MED PATENT PÅ DEN RENE NYDELSE
FREDENSBORGVEJ 60 · 3480 FREDENSBORG · TLF:  49 75 18 01 · SPRITFABRIKKEN.DK

ANNONCE



18 KBH K	 DECEMBER	2014	ÅRGANG	9

REPRÆSENTANT I forbifarten gennem Rosengården, 
den lille gade mellem Kultorvet og Fiolstræde, stud-
ser man måske, men yes! Business Lolland-Falster 
- med hovedkvarter i Holeby, Lolland - åbnede her 
i 2011 Embassy of Lolland-Falster. Med glimt i øjet 
og opmærksomhedsskabende aktiviteter vil lands-
delen i Sydhavet dæmme op for det ensidige image 
som værende en del af ’den rådne banan’.

Ikke alt på Lolland ligner scener fra dogmefil-
men Mifunes Sidste Sang. Ambassadechef, cand. 
com. Sara Mariane Metelmann, selv fra Søllested 
på Lolland, fortæller:

- Vi har udfordringer, men også meget at byde på 
og mange gode historier, vi gerne vil fortælle her fra 
ambassaden i København. Vi vil vise landsdelens 
styrker inden for eksklusiv fødevareproduktion, 
oplevelsesmuligheder, turisme og erhverv. 

Sammenlignet med gennemsnittet på lands-
plan havde Lolland-Falster i 2013 færrest konkur-
ser, flest iværksættere og flest foreninger inden for 
sport og kultur i forhold til indbyggertallet. Ved 
man det?

Butikken
I ambassadens butik kan du få smag for syd-
havsøerne og købe lokale specialiteter, produceret 
på Lolland-Falster. I butikken er det øller fra f. eks. 
bryggeriet Krenkerup på Krenkerup Gods i Saks-
købing og kirsebærvine og likører i flere flavours 
og alkoholstyrker fra Frederiksdal Gods på Vestlol-
land. I butikken, tre trin ned fra gaden, går snakken 
med de nysgerrige kunder om andre spændende 
produktioner fra godser og mindre landbrug, som 
leverer f. eks. frilandsænder og kyllinger til Torve-
hallerne i København. Hvem ved i øvrigt, at den 
gastronomiske iværksætter Claus Meyer kommer 
fra Lolland, og at han også driver Hotel Saxkjø-
bing? Nok en rejse værd. 

Kulturnatten 2014 var i øvrigt en overvældende 

succes også på Embassy of Lolland-Falster med 
1.300 besøgende på de relativt begrænsede kva-
dratmeter. Gæsterne fik her smagsprøver, lyttede 
til foredrag om vin og var med til at lave fantasi-
fulde roelygter, som det er traditionen på Lolland, 
i øvrigt længe inden halloween kom her til. 

-Vi gør kunder og gæster opmærksomme på alle 
de lækkerier, der kommer fra Sydhavsøerne f. eks. 
gedeost fra Knuthenlund Gods i Stokkemarke, Li-
mousine kvæg og ungarske uldgrise fra Kirkehø-
jens Limousine på Falster og også kirsebærvinen, 
som kommer fra Frederiksdal Gods – og den vil jo 
passe fint til risalamanden! 

Fremtid for Lolland-Falster
I det venlige og velindrettede mødelokale over 
butikken kan de lokale foreninger og erhvervsdri-
vende fra Lolland-Falster mødes kvit og frit til kun-
demøder m.m. Alle med interesse for landsdelen og 
dens potentielle muligheder kan få informationer 
her på ambassaden. 

Projektet Femern Bælt Tunnelen gøder opti-
mismen på Lolland-Falster. Forbindelsen mellem 
Kontinentet og Skandinavien vil, skønnet, fra 2022 
betyde, at man kan passere fra Rødby til Ham-
borg på 7 min. i tog og 10 min. i bil. Interessen for 
Danmarks største infrastrukturprojekt – p.t. Euro-
pas største – trækker studerende fra hele Danmark 
til ambassaden. Det handler om kommunikation, 
handel og kultur. Og lykkes det, også grundet erfa-
ringerne med Øresundsforbindelsen, kan det godt 
være, at københavnerne skal boote og stille choko-
ladekoppen fra sig.

loe@kbhavis.dk

EMBASSY 
OF LOLLAND-FALSTER

TEKST OG FOTO LONE ØMANN
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I 1877 gik arkitekten Ferdinand Meldahl i gang med at fuldende Marmorkirken, som stod endeligt færdig i 1894. 
Her ses kirken under opførelse på et sjældent fotografi fra omkring 1890. Foto: Københavns Museum.

MAGASIN Marmorkirken, eller som den ret-
teligen hedder, Frederikskirken, skulle have 
været det monumentale højdepunkt i Frede-
riksstaden. En bydel som Frederik 5. ønskede 
opført som en markering af det Oldenborgske 
Kongehus’ 300-års jubilæum. Det var egent-
ligt i 1748, men blev først markeret i 1749, da 
bydelen blev påbegyndt. Den var planlagt af 
hofbygmester Nicolai Eigtved, der også stod 
for kirkens første tegninger.

Frederikskirken skulle være en monu-
mental kuppelkirke med sidebygninger og 
sidetårne. Den skulle beklædes med norsk 
marmor, hvad gav anledning til kælenavnet 
”Marmorkirken”.

Men allerede i 1754 dør Eigtved, og fær-
diggørelsen af Frederiksstaden og Marmor-
kirken overlades til den franske arkitekt Ni-
colas-Henri Jardin.

Projektet var enormt kostbart, og blev der-
for standset af Struensee i 1770.  Da var kir-
kebyggeriet kommet op i 19 meters højde og 
herefter henlå byggeriet som en malerisk ruin. 
Der var mange fantasifulde forslag til, hvordan 
den kunne færdiggøres. Efter indførelsen af 
Grundloven i 1849 overgik ruinen til statseje.

En alliance mellem finansmanden C.F. 
Tietgen og arkitekten Ferdinand Meldahl 
satte byggeriet i gang igen. Tietgen købte 
grunden med ruinen så billigt, at statsmini-
ster C.C. Hall måtte gennem en rigsretssag, 
hvor han dog blev frikendt.

For at kunne finansiere byggeriet opførte 
Tietgen 80 attraktive lejligheder i ejendomme, 
der omkransede kirken. Meldahl prøvede at 
skabe en kirkebygning, der lå tæt på Jardins 
tegninger. Eigtveds kuppelkirke skulle have 
været 95 meter høj. Meldahls blev 60 meter.

Byggeriet var ved at trække Tietgen kon-
kurs, men han kæmpede indædt for dens 
færdiggørelse. Frederikskirken blev så ind-
viet den 19. august 1894 under overværelse 
af kongefamilien, næsten 150 år efter den 
blev påbegyndt. Den blev oprindeligt hårdt 
kritiseret, især på grund af akustikken, men 
også på grund af kvaliteten i den kunstneri-
ske udsmykning.

Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen fortæller 
om det gamle København i hver udgave af 
Københavneravisen.

 TEKST  
 ALLAN MYLIUS THOMSEN, BYHISTORIKER

MAGASIN MYLIUS

Sankt Gertruds Stræde 4
1129 København K

Åbent hver dag: 7.30-19.30

DOUBLESHOT
LATTE ’ TO ’ GO  20,-

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

brønshøj • mellemvangen 30 • 38 80 00 05

søborg • gladsaxevej 311 • 39 69 90 90

åben: mandag-fredag 10 -18 • lørdag 10 -15

www.brdr-friis.dk

brdr. friis møbler

Særtilbud*
Kr. 7.995,- 
norm. Kr. 10.545,-

        
           *Så længe lager haves

brønshøj 

søborg 

åben: mandag-fredag 1

brdr. friis møbler

       
           *Så længe lager haves

J16 eg/ubeh.

Det store 
byggestop
Marmorkirken henlå som ufærdig ruin i over 100 år.



20 KBH K	 DECEMBER	2014	ÅRGANG	9

Bare vent – advarslen er på vej. Inden jul vil et 
eller andet institut markere sig i pressen med 
en videnskabelig udredning af julegløggens 
risikable egenskaber. Dampe fra den opvar-
mede rødvin kan være allergifremkaldende, 
portvinen sætter sig i lymfekirtlerne, snapsen 
forårsager skader i svælget og der kan være 
livsforkortende cyankalium i mandelsplit-
terne for ikke at tale om rosinerne, som må-
ske er overfladebehandlede med silikone. Vi 
skal aldrig føle os sikre.

Advarslerne mod stearinlys måtte komme, 
og på Google varsles 5.500 artikler om sund-
hedsfaren. Lokalerne fyldes med pinlige par-
tikler i et omfang, så det er ti gange farli-
gere at være i nærheden 
af et tændt bloklys end 
at færdes på H.C. Ander-
sens Boulevard i myldre-
tiden. Allerede efter fem 
minutter er rummet in-
ficeret af sod. Duftlys er 
endnu ondere. Nogle ar-
gumenterer for, at stea-
rinlys er skadeligere end 
cigaretter. Konklusionen 
er, at det er bedre for fol-
kesundheden at gå over 
til elektriske lys, der lig-
ner.

Døds-statistikken lu-
rer lige om hjørnet. Tu-
sind eller fem tusind 
mennesker mister hvert 
år livet, fordi de har væ-
ret afhængige af de lum-
ske hyggefremkaldere, 
og som minimum bør 
emballagerne forsynes med sorte dødninge-
hoveder.

Hysteriet skal nok brede sig, så der til en 
begyndelse udstedes forbud mod de lumske 

dræbere i vuggestuer, børnehaver, skoler og 
på hospitaler og plejehjem, og derved reduce-
res også faren for ildebrand. Tænk blot på de 
forræderiske adventskranse, som ved få mi-
nutters uopmærksomhed kan volde uopret-
telig skade med risiko for menneskeliv. Gam-
meldags juletræer er potentielle fakler, og det 
er ikke nok med en enkelt spand vand og en 
klud. Atmosfæren i gildestuen bliver beklum-
ret og kan give ældre og svagelige åndedræts-
besvær, og det ligner heller ikke noget at lære 
børn at danse om ildtræet. Stakkels dem, der 
havde glædet sig til at puste syv lagkagelys 
ud til deres fødselsdag. I stedet må de tage til 
takke med at blinke på stikkontakten.

Lad os være glade for al den omsorg, der 
lægges for dagen i den bedste mening. Sam-
fundet lader ikke borgerne i stikken, og derfor 
må vi i egen interesse give afkald på flamme-
skær og – og flæskesvær, som kan indeholde 

kræftfremkaldende ni-
trosaminer eller hvad 
det nu hedder. 

”Højt fra træets 
grønne top stråler tolv-
volts pæren”. Jamen 
hov! Juletræer kan me-
get vel være sprøjtet 
med modbydelig gift, 
og selv om man måske 
snart kan købe økolo-
gisk ædelgran, så er 
det et anslag mod na-
turens ressourcer at 
fælde træerne og bruge 
CO2 på at transportere 
dem til byen og bagef-
ter brænde endnu mere 
kuldioxid af på at bort-
skaffe dem. Her anbefa-
les træer af nåleformet 
nylon, de er ganske vist 
fremstillet af fossile 

stoffer, men kan genbruges år efter år. 
Således kan lysets fest forvandles til mør-

kets.
 Lurifax

GYS! 
GLØGG 
OG LYS

Tårnfalken 

ADVARSLERNE MOD 
STEARINLYS MÅTTE KOMME, 
OG PÅ GOOGLE VARSLES 
5.500 ARTIKLER OM SUND-
HEDSFAREN.
LOKALERNE FYLDES MED 
PINLIGE PARTIKLER I ET OM-
FANG, SÅ DET ER TI GANGE 
FARLIGERE AT VÆRE I NÆR-
HEDEN AF ET TÆNDT BLOK-
LYS END AT FÆRDES PÅ H.C. 
ANDERSENS BOULEVARD I 
MYLDRETIDEN.
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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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KOMMENTAR Stemningen er sommerlig med 
skomagerbas foran Tiger forretningen på Kul-
torvet. Menigmand bliver slået til millionær 
mellem de ubehandlede træbeholdere med 
brugbart skrammel. 

Min datter Nat har tabt en mælketand 
med rod, der kostede tårer og 
nattesøvn og dengang syntes 
så stor i et lille ansigt. I den 
anledning udløses en gave-
æske med en ønskeøsters i 
denatureret spritlage fra Sø-
strene Grenes storebror Tiger.

”Tandfeen er bare opfun-
det for, at forældrene kan 
få den lille tand og gemme 
den, for børn smider små ting 
væk.” har min praktisk orien-
terede pige afsløret for mig.

Da jeg var lille, fik vi en 
femmer og løb i datidens Tiger, der hed Janus 
og lå et gadehjørne væk. Alt lugtede af møl-
middel, for varerne var indskibet fra Kina, der 
dengang blev betragtet som en tilbagestående 
ubetydelig plet på kloden, hvor folk gik på 
hovedet og deres sprog lød som tale afspillet 
baglæns og for hurtigt på en spolebåndopta-
ger. Kun en tåbe tør omtale de 1,3 milliarder 
plasticslaver sådan i dag. 

Da børnene har brugt tre kvarter i lom-
mepengenes dagdrømmeland skrår vi gen-
nem blandede danskere til legepladsen på 
Hauserplads. Den har gennemgået en mo-
dernisering. En ”arkitektonisk genistreg”, er 
det ikke det, man siger, når området er stem-
ningsforladt? Byplanlæggere er tilfredse, når 
det ligner en hvilken som helst storby. 

Legepladsen er indsvøbt i et proportionalt 
set latterligt højt hylende hvidt metalgitter, 
ikke en gang tigrene i Zoologisk Have har så 
høje tremmer. 

Det første, der falder en garvet mor til 
tre ind, da flokken slippes fri i buret med de 
gummimåttebelagte bakker er: Her kommer 
vi ikke til at være længe. Synet er så sterilt at 
fantasien ikke en gang finder på en fangeleg. 

Forundret over en legeløs legeplads bevæ-
ger vi os i skyggerne fra fem-
etagershuse til træperlen i 
Ørstedsparken. Her ved jeg, at 
der er tusindvis af efterladte 
lege, man kan lege videre på.

Aftensmaden spiser vi ved 
sharwarmabarens slammede 
borde. Min datter Sne glor 
med væmmelse på en over-
tatoveret, men indtil videre 
smuk pige, der med plastic-
neglene trækker kødstrimler 
ud af sit pitabrød, mens hun 
med den anden klo fodrer 

sig med fedtkogte kartofler dyppet i tomat-
syltetøj. 

Dette udtryk for ketchup lærte jeg først i 
1980’erne hos en vegetarveninde. Hjemme hos 
hende spiste de spaghetti med solbærsyltetøj 
med det argument, at ketchup indholdsmæs-
sigt kunne kategoriseres som tomatsyltetøj.

Nat, der elsker mad, vender ryggen til det 
unge afklædte galleri. Det kan ikke undre, 
med den formue, tegningerne har kostet, at 
gåsehud og dellefedt ignoreres. ”Det bliver 
grimt, når hun bliver gammel og tyk” fnyser 
hun. Børn opfatter per definition voksne som 
tykke, fantasiforladte og rynkede.

Shawarmabaren var byens første og åb-
nede, da jeg var otte år. Det fortæller jeg 
ungerne, der stirrer vantro på mig og næsten 
ikke kan forestille sig, at deres mor engang 
var på deres egen alder. Hvis jeg også røber, 
at sushi var totalt ukendt, vil de tvivle på, at 
vi er fra samme planet.

MED MOR I BYEN

PÅ DEN LEGELØSE 
LEGEPLADS

TEKST CAMILLE BLOMST

LEGEPLADSEN ER IND-
SVØBT I ET PROPOR-
TIONALT SET LATTERLIGT 
HØJT HYLENDE HVIDT ME-
TALGITTER, IKKE EN GANG 
TIGRENE I ZOOLOGISK HAVE 
HAR SÅ HØJE TREMMER. 

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

BOLIG Indre by eller Valby? 
Prisforskellen har aldrig væ-
ret større. Nordea har foretaget 
en beregning. Hvis man tager 
de bedst beliggende lejlighe-
der og sammenligner dem 
med de knap så velbeliggende, 
skal man give dobbelt pris pr. 
kvadratmeter. København K, 
Vesterport, det centrale Fre-
deriksberg og Østerbro er for 
liebhavere, mens man får mere 
for pengene i Valby, Nordvest 
og dele af Amager.

En lejlighed på 80 kvadrat-
meter i København K koster 
typisk1,2 mill. kr. mere end 
i NV.

Prisforskellen forklares 
med, at det er attraktivt at 
bo i city med gadeliv, caféer, 
butikker og kultur. Mange vil 
gerne betale for disse glæder, 
og det udnytter sælgerne til 
at forlange høje priser for de-
res boliger.

kbh

HOTELLER Flere københavn-
ske hoteller har i det sidste 
halve år investeret tilsam-
men en milliard kroner i re-
novering og bidrager dermed 
til opgraderingen af byen 
som turistmål.

På hjørnet af Jarmers 
Plads og Sankt Peders stræde 
er det gamle Park Hotel, der 
senest hed Fox, omdøbt til 
SP34 med nyt interiør og nu i 
alt 118 værelser. Manøvren er 
løbet op i 60 millioner,

Hotel d’Angleterre kunne 
for en måned siden ånde let-
tet op og meddele, at hele 
ombygningen er fuldendt. 90 

eksklusive værelser og suiter 
til den kræsne og købedyg-
tige målgruppe, modernise-
ringen har strakt sig over tre 
år og kostet over 500 mil-
lioner.

I Borgergade har Arp-
Hansen Gruppen, der sidder 
på en femtedel af byens ho-
telkapacitet, åbnet WakeUp i 
Borgergade. WakeUp findes 
i forvejen ved Hovedbane-
gården og er et tostjernet 
koncept med økonomipriser. 
Regningen lyder på lige så 
mange millioner, som der er 
værelser: 500.

kbh

LEJLIGHEDER I KBH K
KOSTER DOBBELT

HOTELLER DER TÆLLER

OG HUSK: HVIS DU HAR 
EN GOD IDÉ TIL AVISEN, 
SÅ SEND OS EN MAIL.
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Morten 
Hesseldahl 
Har siden 2007 udgivet fem 
spændingsromaner, og man 
kan håbe, at kampen med ku-
lisser og krukker på Kongens 
Nytorv ikke æder al hans tid.
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JACOB LUDVIGSEN
SENIOR EDITOR

JA, DET ER HÅRDT AR-
BEJDE AT SVINGE PENNEN 
5.000 GANGE, OG FORHÅ-
BENTLIG SNYDER DE IKKE 
VED AT LADE EN ASSI-
STENT BEGÅ LEGALT DO-
KUMENTFALSK.

MED VENLIG 
HILSEN
FRA FORFATTEREN

INDLEDNING Når pakkerne åbnes juleaften, vil 
en hel del af dem indeholde bøger – og nogle 
af dem er forsynet med en hilsen fra forfat-
teren. På Bogforum stod folk i kø for at få 
en autograf i de netop indkøbte biografier; 
Mette Fugl, Jussi Adler-Olsen, Ghita Nørby og 
Lise Nørgaard var blandt de mest travle pen-
nesvingere.

Der er et element af magi 
i ritualet. Læserne får 20-
30 sekunder af de berømte 
forfatteres opmærksomhed, 
og bogen tilføres et strejf af 
skribenternes sjæl. Nogle 
samler på dedikationer, og 
enhver antikvarboghandler 
kan bekræfte, at et signeret 
eksemplar er mere værd, 
især hvis der er tale om et 
lidt længere og mere person-
ligt budskab.

Nej, det er hverken kruk-
keri eller snobberi. At hånden og ånden har 
rørt ved bogen gør den til noget særligt, også 
selv om det bare er et hurtigt navnetræk. Man 
kunne kalde det en pagt mellem forfatter og 
læser.

Vakse boghandlere sørger da også for, at 

bestseller-leverandørerne ofrer en time ved 
et bord i butikken, så publikum kan se og 
møde giraffen.

At fænomenet er internationalt viser 
denne notits fra branchebladet BogMarke-
det med Politiken som kilde:

”Det amerikanske forlag Barnes & Nobles 
har bedt 100 forfattere om 
hver at signere 5.000 bøger for 
at hjælpe salget af printbøger. 
Det drejer sig om Donna Tartt, 
David Mitchell, Dan Brown, 
E.L. James, Jeff Kinney og 
Hilary Clinton.” 

Ja, det er hårdt arbejde at 
svinge pennen 5.000 gange, 
og forhåbentlig snyder de ikke 
ved at lade en assistent begå 
legalt dokumentfalsk.

Selv har jeg dekoreret tal-
rige eksemplarer af mine bø-
ger med min fyldepen, og der 

er en glæde ved at kunne opfylde ønsket og 
gøre det lidt personligt. Og i min bogsamling 
er der en hel del signerede bind, og de betyder 
noget særligt for mig.

God bogjul!

Lindhardt & Ringhof 
og Københavneravisen 
sætter 10 eksemplarer 

af Svikmøllen på højkant.
 

Jubilæumsudgaven af det 
uundværlige og traditionsrige 

satirehæfte er i topform. 

Få et godt grin og bliv mindet 
om årets pinligste personager, 
pampere, pinger, pengepugere 

og politikere.

Send besvarelsen til: 
kbh@kbhavis.dk inden den 

15. december og deltag 
i lodtrækningen.

Spørgsmål: 
Hvor mange gange 

er Svikmøllen udkommet?

A: 37
B: 100

C: 7

JULEKONKURRENCEN:

VIND 
ÅRETS 
SVIKMØLLE
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Nana Wad

Værd at vide om vin

190 sider – 299 kr.

Lindhardt & Ringhof

REJSEN SLUTTER MED EN 
HYLDEST TIL CHAMPAGNE 
OG ET VELMENT RÅD: EN 
GOD CREMANT KAN VÆRE 
MERE VÆRD END EN KE-
DELIG CHAMPAGNE. ”HAR 
DU 200 KR. TIL EN FLASKE 
CHAMPAGNE, VIL DU OFTE 
FÅ MERE KVALITET FOR 
PENGENE VED AT KØBE 
EN CRÉMANT DE BOUR-
GOGNE”.

OMTALE Nana Wad er et strålende bevis på, at man 
ikke behøver være mand for at have forstand på 
vin. Den københavnske sommerlier, der blev op-
lært hos Kjær & Sommerfeldt i Gammel Mønt og nu 
holder foredrag og arbejder som konsulent, udgav 
for to år siden ”Kend din vin, kvinde”, en håndsræk-
ning til dem, der bliver forlegne i butikken eller på 
restauranten og overlader valget af 
vin til deres mand.

Her er fortsættelsen, og selv 
om især illustrationerne har et ly-
risk feminint præg, kan også de 
vinkloge få stort udbytte.

Verdens mest anvendelige hvid-
vinsdrue er Chardonnay, og der 
findes en halv snes flere, som det 
er værd at kunne skelne imellem.

Kongen af de blå druer, grund-
laget for røde vine, er Cabernet Sau-
vignon. Dens karakteristiske egen-
skaber er visualiseret i et smukt 
belyst og arrangeret foto med sol-
bær, peberkorn, en cigarkasse og 
en høj hat! På samme måde er Pi-

not Noir omsat til hindbær og jordbær og rosen-
blade, alt arrangeret så kunstnerisk og med antik-
viteter som staffage, at det minder om malerkunst. 
Samtlige druesorter er fotograferet med frugter, 
grøntsager og rekvisitter på en måde, der ikke er 
set før. Steen Tronsgaards billeder er komponeret 
med elegance og vid, og med dem på nethinden 

forstår man mere af de enkelte 
druesorters sjæl.

Vineksperten formår at for-
midle sin viden om vin, så alle 
kan være med, og den lystige let 
læste tekst er inspirerende og op-
muntrer til at nyde det, Nana Wad 
poetisk kalder trylledrikken. Hun 
er gavmild og glad: Elsker man 
vin minder det om ægte kærlig-
hed. Men lad være med at drikke 
for meget, det bliver man fuld, fed 
og usund af.

Rejsen slutter med en hyldest til 
champagne og et velment råd: En 
god cremant kan være mere værd 
end en kedelig champagne. ”Har 

du 200 kr. til en flaske champagne, vil du ofte få 
mere kvalitet for pengene ved at købe en crémant 
de bourgogne”.

Man er i dionysisk selskab med Nana Wad, og 
hvis hun holder en vinaften i nærheden af, hvor 
man bor, skal man ikke snyde sig selv for at opleve 
hendes passionerede hyldest til ”frugtjuice, der kort 
fortalt er gæret. Gået i forrådnelse”.

jalu@kbhavis.dk

NÅR ØJET 
SKUER
DE LIFLIGSTE 

DRUER

Hvis man kender forskel på druesorterne og ved, hvor de er dyrket, 
kan man tegne sit indre vinkort og koncentrere sig om det, man 
bedst kan lide at drikke. Så enkelt er det grundlæggende budskab 
i ”Værd at vide om vin”, der netop er udkommet.
TEKST JACOB LUDVIGSEN
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Hans Elfelt Bonnesen

”Radioen der forsvandt 

i Madum Sø”. 

Scan-Elfelt Forlag, Birkerød. 

210 sider 199 kr. 

Af Rune Adelvard. 

Copenhagen by Poetry

Udgivet af Selskabet af 11. maj 2013

Fås hos flere boghandlere.

OMTALE Det danske bogmarked er rigt på beret-
ninger fra anden verdenskrig.

De beskriver voksne menneskers erfaringer 
og oplevelser.

”Radioen der forsvandt i Madum Sø” hand-
ler om to 11-årige drenges liv og drømme under 
anden verdenskrig.

På basis af en jysk drengs tilværelse på en 
lille gård uden for Skørping og en københavner-
drengs liv i en lejlighed tæt ved Nyhavn er der 
her spundet en både naiv og rørende historie.

Københavnerdrengens polerede overflade får 
alvorlige skrammer af skydende Gestapo-folk og 
bragende sabotager. Den jyske dreng imponerer 
ved sit ligefremme og jævne syn på udviklingen, 
der præges af en stor tysk militærforlægning tæt 
ved hans bolig.

I sommerferierne i 1943 og 1944 flettes dren-
genes højst forskellige liv sammen ved et tilfælde, 
medens krigen ændrer Danmarks historie for al-
tid. 

Nysgerrighed fører til, at drengene en nat i 
juli 1943 overværer en våbennedkastning ved 
Madum Sø. Fra deres skjul ser de måbende et 
kæmpestort bombefly kaste sin last ned til de 
ventende modstandsfolk.

I bogens anden del er der gået 40 år. 
Den ene af de to – nu modne mænd – har 

læst historikeren Jørgen Hæstrups beretning om 

netop den nedkastning de overværede, og hvor-
dan en radio, der var med i nedkastningen, al-
drig blev fundet.

Dette bliver startsignalet til en eftersøgning 
på bunden af Madum Sø – en operation, der med 
krimi-spænding fører til et uventet resultat.

Hvad der startede som en leg ændres nu til 
en drøm og får endelig en bitter eftersmag, ud-
løst af den daværende stedlige befolknings frygt, 
ligegyldighed, uforstand og svigt. Den bitre ef-
tersmag bliver tydelig, når man tænker på de 
hundreder af mænd, der i England og her i lan-
det forgæves satte livet på spil for at etablere den 
vigtige radiokommunikation mellem den jyske 
modstandsbevægelse og England.

kbh

OMTALE Netop nu rammer den morsomme men 
også alvorlige digtsamling Copenhagen by poetry 
boghandlerne i København. Digteren Rune Adel-
vard har debut med en samling danske digte om 
København. 
”Jeg har længe drømt om, at skrive digte om de 
magiske steder, der gør København til København 
trods tidens tand,” fortæller Rune Adelvard, der har 
skrevet digtene hen over vinteren og hele foråret. 
Han siger, at det lidt er som om, at man pludselig 
kan gå en tur med Struensee, Christian den 4. el-
ler den vanvittige pirat Norcross og se, hvor de har 
sat deres fingeraftryk på hovedstaden.  
”Det er en meget spøjs fornemmelse pludselig at 
kunne forstå byens kringelkroge og særlige steder,” 
siger Rune Adelvard; ” Man kommer simpelthen 
til at holde mere af byen.”
Skriverierne er blevet til både morsomme, høj-
stemte og mere alvorlige digte om København. 
”Jeg har både har researchet på location og dyk-
ket ned i biografier og historiebøger for at finde 
de saftige og underfundige fortællinger om ho-
vedstaden,” siger Rune Adelvard, der har boet nær 
Østre Anlæg i otte år. Blandt andet har han ladet 
sig inspirere af den lune PH og den underfundige 

digter-journalist Ærbødigst aliasViggo Barfoed til 
at skrive digte om Den lille Havfrue, Rundetårns 
historiske betydning og om Nyhavns charme.
 Ambitionen har været at give folk nogle fortæl-
linger de kan identificere sig med, så de får lyst 
til at kende byen bedre.
”Jeg er selv blevet overrasket flere gange og håber 
Copenhagen by poetry giver lyst til at møde byens 
overraskende sider. Jeg tror det er lykkedes. Tilba-
gemeldingerne, når jeg har læst op, tyder på det,” 
siger Rune Adelvard. 

Nogle strofer fra digtet
Tjener, et stykke med Nyhavn

Tjener!
Et bord til fire, skjorteærmer og udsigt til havne-
romantik.
Skibe der svajer, klukkende krusninger og kælen 
klarinet.
Latter, bolværk og master, de nærmeste samlet 
om bordet.
Solskin!
Øl, der lyser og perler af humle og hvede.
Må jeg bede om et stykke med Nyhavn

 

BONDEKNØS OG 
NYHAVNSKNÆGT

Radioen der forsvandt
i Madum Sø

En sandfærdig 
dansk historie fra 
2. verdenskrig

SCAN-ELFELT FORLAG

Det er midt i den hede sommer 1943 –
skjult i en nordjysk skov finder to drenge
en engelsk uniform –
Ved et tilfælde kommer de en nat til at
overvære, hvordan et engelsk fly nedkaster
både agenter og materiel...

En pakke falder i søen...

Hvad indeholder den?...

Hvor blev den af?

En sandfærdig beretning fra besættelsestiden
om »Radioen der forsvandt i Madum Sø« 
og om, hvordan de samme to drenge 40 år 
senere opklarer mysteriet.
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Hans Elfelt Bonnesen
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KØBENHAVNSK MAGI 
AF RUNE ADELVARD
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Morten Hesseldahl

Ernestos Hænder

276 sider, 299,95 kr.

Forlaget Modtryk

OMTALE Findes der retfærdig terror? Er en slags 
modbydeligheder finere end andre, fordi de tje-
ner et højere formål? Stort set alle er enige om, at 
modstandskampen i Danmark under den tyske be-
sættelse var rigtig, og at partisanerne var helte, når 
de saboterede fabrikker og likviderede stikkere. De 
meningsdannere, der i den censurerede presse og 
radio fordømte frihedskæmperne som terrorister, 
fik bagefter deres straf.

Morten Hesseldahls roman ”Ernestos Hænder” 
er udover at være superspændende og opfylde alle 
de krav, man kan stille til en thriller, også et ind-
læg i den diskussion, som blussede voldsomt op lige 
efter udgivelsen. Journalisten Lasse Ellegaard fik 
på puklen, fordi han i Information skrev, at han 
som Jan Stages gode ven kendte den historie, der er 
romanens omdrejningspunkt. For 40 år siden del-
tog Stage i terroristen Monika Ertls hævnmord på 
diktaturstaten Bolivias efterretningschef, Roberto 
Quintanilla Pereira, der havde beordret drabet på 
hendes kæreste, Fidel Castros våbenbroder Ernesto 
Che Guevara, og forlangt, at hans hænder skulle 
skæres af. Monika Ertl opsøgte Pereira, der nu var 
konsul i Hamburg, og skød ham med koldt blod. 
På gaden ventede Jan Stage i sin røde sportsvogn 
og bragte Monika Ertl i sikkerhed.  

Jan Stage fortalte flere gange Lasse Ellegaard 
om sin medskyld, og Ellegaard blev i flere aviser 
og på TV angrebet for, at han ikke havde meldt 

Jan Stage til politiet, men sådan gør man vel ikke, 
når en god kammerat betror sig. Også Morten Hes-
seldahl, der var Jan Stages forlægger og heller ikke 
ringede til 1448, har fået beretningen af ham og 
har omsat dramaet til en velskrevet roman, der 
holder tempoet hele vejen. I et efterord understre-
ger Hesseldahl, at der er tale om fiktion, men at 
den har rod i noget, der ifølge flere kilder virkelig 
er foregået for 40 år siden.

Hvis man som denne signatur har kendt og 
samarbejdet med Jan Stage, da han var på Infor-
mation, nikker man genkendende til portrættet af 
den frygtløse mand, der var glad for kvinder og 
spiritus, og som fra verdens brændpunkter skrev 
personligt oplevede reportager. Måske indeholdt de 
en dosis digterisk frihed, men de var værd at læse, 
og ungkommunisten Stage oplevede mere end de 
fleste som øjenvidne til og kurér for Fidel Castros 
revolutionære Cuba.

Jan Stage døde i 2003, og dramaet begynder på 
dødslejet. Den egentlige hovedperson er forlagsre-
daktøren Jakob Mimer på Bjarnhofs Forlag, hvil-
ket tilsigtet rimer på Lindhardt & Ringhof, hvor 
Hesseldahl i en årrække var litterær direktør. Si-
dehandlingen udspiller sig omkring dette forlag, 
hvor direktøren og bestyrelsen helst vil satse på 
overskudsgivende livsstilsbøger frem for den skøn-
litteratur, som Mimer bestyrer med tab. Hessel-
dahl, der efter et chefgæstespil i DR nu er chef 

for Det Kongelige Teater, kommenterer på denne 
måde vilkårene i bogbranchen. Nok så bemærkel-
sesværdigt er det, at Hesseldahl væver tråde af sin 
far ind i handlingen; Jørgen Hesseldahl var mod-
standsmand. Var han en helt? Ja, selvfølgelig, men 
hvad så med de terrorister, der kæmpede imod et 
modbydeligt styre i Bolivia? Diskussionen vil al-
drig slutte, før verden er renset for terrorisme, og 
det bliver den naturligvis aldrig.

Siden 2007 har Morten Hesseldahl udgivet fem 
spændingsromaner, og man kan håbe, at kampen 
med kulisser og krukker på Kongens Nytorv ikke 
æder al hans tid.

Jan Stage, 
medskyldig i mord

Højspændt thriller med afsæt i den rå virkelighed

TEKST JACOB LUDVIGSEN
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EN SAMLINGS-
MAGNET

Jakob Martin Strid

Mimbo Jimbo og den lange vinter, 

120 sider, Gyldendal, 

Udkom 17. oktober 2014.

Foråret var egentlig på vej 
da fed sne uventet vælter 
ned. Mimbo Jimbos hus sner 
inde op til skorstenen og den 
flinke blå elefant graver sig 
over til flodhesten Mumbo 
Jumbo (lyder som Lille Sorte 
Sambos farfar), der mener, 
at de skal grave sig videre 
til flere venner. Sammen går 
flokken i den snetunge skov, 
der kunne minde om hundre-
demeterskoven. Her leder de, 
ligesom Peter Plys, efter en 
forklaring på en sti af kæmpe 
fodaftryk.

I baggrunden går en my-
stisk lav fuldskægsmand, der 
giver det samme køligt sus i 
maven, som Mumitroldene. 
Sporene tilhører et hysterisk 
sjovt gå-hus og særlingen vi-
ser sig at have på samvittig-
heden, at foråret forsvandt.

Sammen aktiverer de sol-
maskinen og vintereventy-
ret ender lykkeligt. De onde 
flyver bort med afskedsre-
plikken: God weekend, i en 
gryde som Jørgen Jørgen Jyde. 
Frosten forsvinder og flodhe-
sten Mumbo Jumbos mor står 
klar med friskt bagværk, en 
klassisk slutning med fest og 
kage, som Klumps mor ple-

jer. Men den buttede Mimbo 
Jimbo, skabt af den, ellers 
skarpe Strids, bløde Barba-
papaede-streg er det litterære 
dødsstød til Rasmus Klump. 

Ikke alene har Strid en le-
vende streg og strålende far-
vesans, han har også en mis-
undelsesværdig gudsbenådet 
fortællefantasi med poesi og 
mekanik gakgak. Blandin-
gen af detalje og kanalje gør 
at børnene holder vejret, stu-
derer tegningerne, ånder let-
tet op for hver sjette side og 
jævnligt bryder ud i hjerte-
lig latter, fordi fortælleren 
fjoller så selv den barnlige 
veludrustede fantasi bliver 
blæst omkuld. 

Min søn på fire år gy-
ste over de hvide tegningers 
kulde, tudede af grin over gå-
huset og han var dybt beno-
vet over sol-maskinen. Min 
datter på syv år læste selv de 
korte ord, noterede sig alle de-
taljer og nød de hyggelige teg-
ninger af forskellige hjem. Og 
særligt den dejlige hule som 
(tøj)dyrene bygger og spiser 
morgenmad i, for det minder 
om den evige leg, hule i den 
kolde sne.

Min ældste, der var i et an-
det rum, kom krybende ind 
og puttede sig i fodenden for 
at opklare, hvad de andre gri-
nede af. Lad mig derfor anbe-
fale en samlingsmagnet.

ALTERNATIV 
TIL AT DRÆBE 
SIN FAMILIE

Gayle Forman

Hvis jeg bliver

182 sider, Gyldendal, 

Udkom 22. oktober 2014

Ungdomsroman fra 13 år og op.

Mon ikke en hver ung har 
leget med tanken om, hvor 
det befriende, hvor regelløst 
og frit livet ville blive, hvis 
hele resten familien kørte 
galt og forsvandt? Det er af-
sættet i denne roman, og læ-
seren tvinges til at tænke sig 
ind i et tungt dilemma: Hvis 
familien var døde og du var 
hårdt kvæstet, ville du så leve 
videre uden dem eller følge 
med dem i døden, hvis du 
kunne vælge?

Hovedpersonen Mia er en 
artig cellopige med masser af 
fremtid for sig med en dejlig 
kæreste og en familie, som 
hun trods sin trodsalder ikke 
trodser. Familien kører galt i 
den første sne. Mia er hårdt 
medtaget og i koma, men 
hendes sjæl vågner og opda-
ger at hendes forældre ligger 
livløse og kan ikke finde sin 
lillebror. Hele fortællingen 
foregår herefter set med sjæ-

lens afstand til den knuste 
krop. Vægtløs oplever hun 
sine nære besøge den smad-
rede krop i koma. Timerne ef-
ter uheldet bruges på at hu-
ske livets store øjeblikke og 
at mærke efter, om hun skal 
kæmpe og overleve eller om 
hun skal give slip og forlade 
kroppen.

Når konfirmationscafelat-
ten er skyllet ned med store 
pengegaver og en kedelig fa-
miliefest med guldstole og 
lejlighedssange, er der ikke 
meget Gudstro tilbage. Så 
hver eneste nye teenager har 
godt af at tænke spørgsmål 
som skæbne, livets længde 
og behovet for at hver dag er 
indholdsrig igennem.

Bogen nærmer sig en ro-
man i sprog og opbygning. 
Den er ikke klistret ind i 
candyfloss og vulgært dag-
ligsprog for at være ung med 
de unge. 

Selvom at jeg er en ruti-
neret voksen læser, holdt jeg 
mig vågen til sidste side.

Hvis du er træt af at forære 
hele regnbuen i neglelak til 
en halvstor pige, så køb Hvis 
jeg bliver.

TEKST CAMILLE BLOMST

TIL EN LÆSEHEST 
MED ÆSELØRER
TRE SKARPE SKUD FRA GYLDENDAL
Fra barndommens jul husker 
jeg synet af de flade hårde ga-
ver, som tydeligt var bøger og 
ikke gav kriller i maven. Men 
jeg husker også, hvordan min 
søster og jeg stod stopmætte 
op førstejuledag og spiste riz 
á la mande, en måneds spæn-
ding var udløst og overstået, 
gaverne var høstet og sorteret 
og så satte vi os i hver sin ende 
af sofaen og læste i bøgerne 
og tegneserierne. 

Naturligvis var det fan-
tastisk at åbne for en dukke 
med tyl-tøj og det trak en lille 
tåre at rive tapen af en gave 
fra sin søster, som hun havde 
brugt lommepenge på. Men 
når hårbøjlen var knækket og 
tusserne tegnet op, så havde 
man stadig bøgerne. 

Derfor vil jeg anbefale, 
at man aldrig forsømmer at 
belønne børn og børnebørn 
med mindst en bog til jul. 
I år har Kulturstyrelsen og 
Kulturministeriet en kam-
pagne, der skal få de 40 pro-
cent af danskerne, der aldrig 
åbner en bog til at læse bare 
en lille smule. Det er sundt 
for hjernen og læsefærdighed 
er en kultur vores samfund 
bruger store summer på at 
give os i gave.

Gyldendal er Danmarks største 

forlag, de har boet i Klarebo-

derne nummer tre siden Søren 

Gyldendal i 1787 flyttede forla-

get der til. Omkring 1900-tallet 

begyndte forlaget også at satse 

på bøger til børn, de små voksne 

var begyndt at kunne læse efter 

folkeskolens indførelse. Det var 

først bøger som Kaalunds fabler, 

Peters Jul og efter år 1900 kom 

der også billedbøger, fra 20´erne 

var det Tante Grøn, Tante Brun 

og Tante Lilla, i 40´erne kom Pippi 

Langstrømpe og i 70’erne Alfons 

Åberg, i nyere tid har Gylden-

dal udgivet Jakob Martin Strids 

univers og Kim Fupz Aakesons 

mange morsomme børnebøger.
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Jacob Ludvigsen

DEN FULDE SANDHED OM SPIRITUS

190 sider, indbundet og illustreret - 249 kr.

Udgivet af Samvirke, i kommission hos 

Strandberg Publishing 

OMTALE For 300 år siden, samtidig med at Lud-
vig Holberg begyndte at skrive sine komedier, 
var der i den lille by København 327 brænde-
vinsbrændere . Det gav arbejde (og tømmer-
mænd) til mange, og selv om husene var små 
og snævre, var det almindeligt at holde køer 
i flere etager, for køerne levede af den mask, 
der blev tilbage efter brændingen.

Foruden en intens stank og adskillige tons 
stinkende affald året rundt leverede køerne 
også daglig mælk til den københavnske be-
folkning, der kunne komme og få deres potter 
og kander fyldt op med lun mælk for en bil-
lig penge. Der var endog robuste borgere, der 
drak ”half-and-half”:  halvt lun mælk, halvt 
brændevin.

Endnu langt ind i 1800-tallet dominerede 
køerne den københavnske gadelugt. Så sent 
som i 1866 blev der optalt 3000 køer ”på stald” 
i den centrale by, og først i 1907 blev det ved 
lov forbudt at holde køer i København. 

Jacob Ludvigsen tager i sin nye spiritusbog 
afsæt i den danske brændevin, dens lange hi-
storie og dens triste skæbne, for selv om snap-
sen burde være en urørlig del af den danske 
kulturarv, er Spritfabrikkerne ikke danske 
mere, og ”Rød Aalborg” og dens kolleger blev 
først svenske, så franske, og nu er de norske. 
Det er for en elsker af snapsen som at sælge 
Rosenborg til Hollywood.

Så er det nationalt morsommere at være 
skotsk whisky, irsk whiskey eller bourbon, el-
ler Cognac eller Armagnac, der også har fa-
ste, nationale rødder. De bliver taget under 
kærlig behandling, og der er fyldige og fine 
afsnit om gin, tequila, rom, bitter, absint og 
pastis, vodka, kryddersnaps, bitter – de er her 
alle sammen, morsomt og muntert mixet og 
lige som snapsen ofte krydret, i dette tilfælde 
med anekdoter og små listige opskrifter på 
drinks og cocktails. For nok begynder rund-
turen blandt de duggede glas i den køben-

havnske kælderbeværtning, men den slutter 
farverigt under tropisk sol og med alle tæn-
kelige blandinger i glasset.

Det er en bog, man bliver klogere af at 
læse – og i bedre humør. Om man også bliver 
andet, er et spørgsmål om karakter, for der er 
fristelser i hobetal.  For at holde fristelserne 
stangen slutter bogen med et afsnit med ”Al-
koholiske advarsler”, leverproblemer og histo-
rien om antabus. 

Med den bog inden for rækkevidde bør in-
gen gå tørstig i seng. 

 

TEKST HENRIK OLDENBURG

SPIRITUELT STORVÆRK 
OM SNAPSEN OG 
DENS SØSTRE

HØJTLÆSNING 
OG HØJT 
HUMØR

Jules Verne 

i Bjarne Reuters oversættelse

Jorden Rundt i 80 dage

318 sider, Gyldendal

Nyudgivelse

At læse høj er at hjælpe sine 
børn med at styrke fantasien 
og ordforrådet. 

Jorden Rundt i 80 Dage 
er klassiker, der er blevet 
genoversat med stor kærlig-
hed til romanen og sproget 
af Bjarne Reuter. Har klassi-
keren fra 1873 stadig en be-
rettigelse i vores kulturelle 
overflod, eller er det et no-
stalgisk fejlspark fra en for-
lægger, der skal på pension, 
kunne man spørge. Svaret 
er, at denne piblende pragt-
fulde ordchampagne bør ny-
des mere end en gang i livet. 
Det er en roman som sådan 
en skal skæres, derved er den 
en klassiker. 

Som børn fik vi læst Jor-
den rundt i 80 Dage højt 
i det fjernssynsløse barn-
domshjem. Vi glædede os til, 
at det blev aften og der kom 

en skål biodynamiske rosi-
ner og ugassede nødder på 
bordet. Lyttende tegnede vi 
på bagsiden af min fars kas-
serede artikler mens Phileas 
Fogg og hans herlige hjælper 
Passepartout rodede sig ind i 
alverdens problemer, særligt 
skabt af den blege modstan-
der Indigo Moon. 

Fogg kommer i vovemod 
til at sige i Reformklubben, 
at med de transportmulig-
heder, der findes i 1847, så 
burde det være muligt, at se 
hele verden på 80 dage. Bryg-
geren Sir Ralph udfordrer 
Fogg på dette væddemål og 
samme aften rejser Fogg mod 
Paris i selskab med sin nye 
tjener Passepartout. Under-
såtten når ikke en gang når 
at få lappet sine sko med an-
det end den kalvekotelet han 
går rundt med.

De fleste kender udfaldet 
at romanen og hvis ikke, kan 
man bare Google. Fornøjel-
sen ligger ikke i slutningen, 
men i sproget, fremdriften 
fra land til land, detaljerne 
og de fine morsomheder, dia-
loger og klovnenumre.

Pop en gryde ikke-genmo-
dificerede majs, sluk for alle 
elektroniske medier, sæt jer 
sammen og lev jer kollektivt 
ind i en for evigt fjollet for-
tælling.
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TEKST SONNY ANKJÆR SAHL

OMTALE På hjørnet af Fiolstræde og Nørre Vold-
gade, med udsigt til den store byggeplads, der skal 
blive den nye Nørreport Station, ligger Vangsga-
ards Bogudsalg. Her mødes den 5. december den 
internationalt berømte kunstfotograf Krass Cle-
ment med digteren Søren Ulrik Thomsen og dra-
matikeren Jokum Rohde til en samtale om det 
København, der var engang. Vangsgaards har gen-
oplivet den fine tanke om litterære saloner, og in-
viterer henover vinteren indenfor i både Fiolstræ-
des Bogudsalg og i antikvariatet til oplæsning, 
samtale og interviews med en lang række forfat-
tere og kunstnere. Ét af efterårets højdepunkter 
må blive Krass Clements præsentation af sin nye 
bog ’Bag Saga blok’  om Vesterbro.

Saga Bio på Vesterbrogade var i 1960’erne én af 
landets største biografier med plads til mere end 
2000 mennesker, men i 1970’erne gik det ned ad 
bakke for biografen, der blev til byens mest be-
rømte, eller berygtede, pornobiograf, før hele hu-
set blev revet ned i 1997. Krass Clement skildrer i 

sin nye bog smukt og ærligt biografen og kvarte-
ret omkring den i samme periode i en helt ordløs 
bog af sort/hvide fotos krydret med enkelte i far-
ver. ’Bag Saga blok’ er fortællingen om Vesterbros 
børn, unge og ældre, til tider i en regnfuld ’film 
noir’-stemning, men Vesterbro har også i mange 
år været Københavns bagside, og Krass Clement 
er helt usentimental, når han viser pornobutik-
kerne, de prostituerede, små hjem i opløsning og 
narkomanerne på trappeopgangene.

Søren Ulrik Thomsen og Jokum Rohde har også 
udgivet et meget vellykket fotoportræt af Køben-
havn – ’København Con Amore’ –  i 2006, hvor 
de på en lang rejse gennem byens mange kvarte-
rer har fundet butiksfacader, værtshuse, grillba-
rer, pornobutikker, der kun har fortiden foran sig. 
Ligesom hos Krass Clement er det byens mindre 
polerede sider, de forsøger at fastholde med linsen, 
inden byfornyelser, spekulation og saneringer op-
sluger det hele.

Der findes ikke mange rigtigt vellykkede foto-

bøger om København, så det er en stor begiven-
hed, når kunstnerne bag to af de bedste mødes. 
Kom ind i Vangsgaards Bogudsalg i Fiolstræde 31 
den 5. december kl. 19 og hør dem tale om den 
by, de elsker, mens den forandrer sig for øjnene 
af os ude på det Ny Nørreport.

KRASS CLEMENT, 
SØREN ULRIK THOMSEN
OG JOKUM ROHDE
I VANGSGAARDS BOGUDSALG

Krass Clement

Bag Saga blok

Sideantal 221

Forlag: Gyldendal
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Kvinde 
kend din 
krop

Den nye udgave
— også til konfirmanden

Tiderne Skifter · 528 sider · 299 kr.
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OMTALE De færreste husker nok, at der i 1900-tallets 
første halvdel eksisterede en slagkraftig afholds-
bevægelse, og at dens hovedmand og agitator hed 
Lars Larsen-Ledet. Da den folkelige modstand var 
på toppen, talte den 200.000 medlemmer, og en 
del af dem lod sig inspirere af Afholdsdagbladet, 
som Larsen-Ledet redigerede. Han var en fremra-
gende journalist og endnu bedre taler, der i kraft af 
sin slagfærdighed kunne samle fulde huse og få et 
helt sogn, især kvinderne, til ved folkeafstemning 
at forbyde salg og udskænkning af stærke drikke. 

Legenden om bondedrengen, der gik til kamp 
mod drikkedjævlen, giver et levende billede af en 
mand, hans tid og tankegang.

Hans arvtager Henning Sørensen var afholds-
formand i årene 1996-2012, nu er hans biografi fra 
1998 om det store forbillede genudgivet, og den 
tegner et beundrende portræt af manden, der også 
internationalt kom til at spille en betydelig rolle; 
således hævdes han at være inspiratoren til det 
totalforbud, der i årene 1920’erne tørlagde USA. 

Herhjemme kom det ikke så vidt, men den ra-
dikale statsminister Carl Th. Zahle, der selv var 
afholdsmand, fik i 1917 gennemført en dramatisk 
forhøjelse af spiritusafgiften, så en flaske af den 
fordømte drik steg fra 36 kr. til 450 kr., omreg-
net til kronens nutidsværdi. Larsen-Ledet havde 
selvfølgelig hellere set, at al fremstilling og salg 

var blevet kriminaliseret. I USA gav det grobund 
for gangsterkonger som Al Capone, ligesom vi her-
hjemme plages af forbrydersyndikater, der scorer 
formuer på totalforbuddet mod hash.

En kuriøs detalje er den henvendelse, som agita-
toren i 1932 fik fra gymnasieeleven Jens Otto Krag 
i Randers. Den senere statsminister indbød ham til 
at tale ved et møde og oprettede en lokalforening 
med sig selv som formand. Men allerede ved stu-
denterfesten tog Krag for sig af de våde varer, og 
han døde ikke ædru, som det fremgår af det skue-
spil om Krag, som forfatteren Sven Holm udgav 
for et par måneder siden (omtalt i Byens Bøger i 
september).

Også den senere statsminister Thorvald Sta-
uning var afholdsmand i to perioder og havde et 
ønske om, at staten overtog alkoholfremstillingen 
og gradvist fortyndede styrken i Rød Aalborg og 
andre snapse. Heller ikke Stauning holdt sig fra 
flasken, da han blev lidt ældre. I sin nytårstale 
1958-59 udtalte statsminister H. C. Hansen: ”Vi har 
i året, der svandt, mistet Lars Larsen-Ledet, men 
vi vil aldrig glemme hverken ham eller den sag, 
han rejste”. 

Afholdshotellerne er væk, og man kan købe spi-
ritus døgnet rundt. Danmarks Afholdsforening er 
en skygge af sig selv; i dag er det Sundhedsstyrel-
sen, der løfter den advarende pegefinger, og poli-

tiet, som fanger letsindige bilister. Vi har en alko-
holkultur, som de fleste formår at administrere, og 
en julefrokost uden spiritus bliver derefter.

I betragtning af den propaganda, der i dag ud-
foldes mod tobak, er det morsomt, at Lars Larsen-
Ledet var ryger. En medicinstuderende sagde til 
ham, at piberygning efter hans opfattelse var mere 
skadelig end et moderat alkoholforbrug, hvortil 
Larsen-Ledet replicerede:

”Den dag, jeg hører om en mand, der har ban-
ket sin kone, fordi han har røget, da vil jeg straks 
holde op med at ryge”.

Snapsehaderen
Larsen-Ledet

Hvis det gælder en virkelig original gave til julefrokostens 
bankospil, må ”Ned med den fordømte snaps!” være 

det helt rigtige valg med opbyggelige ord til dagen derpå.

Henning Sørensen

Ned med den fordømte snaps!

En biografi og inspirationsbog 

om Lars Larsen-Ledet.

219 sider. 229 kr.

Forlaget Hovedland

TEKST JACOB LUDVIGSEN
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