
JUNI 2014 - ÅRGANG 9 - www.kbhavis.dk DISTRIBUERES AF EGNE MEDARBEJDERE – OPLAG 15.000

02 08 10 2107

FRANK JENSENS
’TOBAKSPLAN’ FIK
REGERINGSNEJ

SLUT MED SAGNET
OM KØBENHAVNS
GRUNDLÆGGER

ØSTERS I
TORVEHALLERNE

LEGEBURET PÅ
HAUSER PLADS

BYENS BØGER
FULD AF KRIMI

LEDER MOR I BYEN ARKÆOLOGI BØGER MAD

Det er med kriminalromaner 
som med enarmede tyveknægte. Man 
kaster en femmer ned i sprækken, ser 
figurerne snurre rundt og er måske 
heldig, at der klinger mønter ned i 
skuffen. Eller også bliver man skuffet og 
må ofre en mønt mere i håb om at vinde. 
Raymond Chandler giver gevinst hver 
gang.                                                                     S:14

Cykelbyen København har fået en ny attraktion. Intelligente cykler med 
elektromotor og computer kan skyde en betragtelig fart. Og der kræves ikke førerbevis. 
Alle krydser fingre – også for økonomien i den 100 millioner kroner dyre satsning.                                  S:06

TRAFIK

BYENS BØGER BYENS NYE EL-CYKLER:
25 KM/T UDEN KØREKORT

SADEL MED GAS
FLERE KONTORSTOLE
BENYTTER TEKNIKKEN

DÆK
DÆKKENE ER 
PUNKTERFRIE

ELMOTOR
KAN FÅ CYKLEN TIL 
AT KØRE 25 KM/T

FLADSKÆRM/TABLET
MINICOMPUTER
MED BLA. GPS

BATTERI
OPLADNING FOREGÅR 
VED MONTERING I 
DOCKINGSTATION

LÆSEGODS TIL HELE SOMMEREN:

RAYMOND 
CHANDLER
KRIMIENS 
KRONEDE KONGE

KABLER
AL KABELFØRING 
SKER INDEN I 
STELLET

JUNI 2012 - ÅRGANG 7 - www.kbhavis.dk OMDELES TIL SAMTLIGE BUTIKKER, RESTAURANTER & CAFÉER

08 12 18 2210

PALæ BAR KICKSTARTER
jazzfestivalen

Posthornets
SIDSTE STROFER

turèll-MEDALJEN 
UDFøRT OG STøBT I INDRE BY

MINEFELTETS dronning 
- annie - blev 84 år 

amalie med sikker hånd 
KvALITET OG PRIS GÅR hÅND I hÅND, 
OG SÅ ER DER KæLET FOR DETALJEN

KBH:Torvegade 55-57 • Tlf. 32 57 28 14 LYNGBY: Jernbanepladsen 19-25 • Tlf. 45 87 54 04 NÆSTVED:Merkurvej 3 • Tlf. 55 77 49 49 HOLBÆK:Tåstruphøj 46 • Tlf. 59 45 45 45

FESTIvAL ET LIv ER FORBI TÅRNFALKEN PORTRæT KULTUR

andelshaven – en ny kultur - andelsforening hjemmehørende i københavn – vIL SKABE 
NYT LIv PÅ DE SMÅ SPILLESTEDER I STORBYEN. ANDELShAvEN vIL BÅDE væRE rugekasse for 
unge talentfulde musikere OG SøRGE FOR ETABLERING AF æRESBOLIGER TIL æLDRE MUSIKERE.          

kendte kunstnere
støtter SMÅ SPILLESTEDER

   læs hele artiklen På side 4
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OM AVISEN:
Københavneravisen bygger på 
bydelsaviserne Rendestenen, Grøn-
negade Avertissementstidende, Run-
detaarn Avis og Frederiksstaden. 
Siden 1993 har borgere og butikker 
haft glæde af at læse og annoncere. 
Københavneravisen har fra 2005 
med stigende styrke bestræbt sig på 
at efterleve sit motto: 
Nyheder – Nærhed – Nytte.

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

OPLAG: 
15.000 eksemplarer

Næste nummer udkommer og 
bliver omdelt fra torsdag d. 4. 
september 2014.

»Gaa en tur paa Østergade. 
Stoffet ligger i luften. Det skulle 
være mærkeligt, om De ikke 
snublede over et par nyheder.«

Henrik Cavling, 
Dagbladet Politikens chefredaktør 1905-1927

 

KOLOFON

Kommissionsundersøgelsen af Politiets Ef-
terretningstjenestes rolle i afsløringen 

af Blekingegadebanden er, som man kunne 
forvente, en total hvidvaskning af PET. Hvis 
resultatet havde været det modsatte, ville PET 
da også være indirekte skyld i drabet på den 
unge politimand, der faldt for bandens kugler 
i forbindelse med røveriet på Købmagergades 
Postkontor i 1988.

Kan man have tillid til, at denne undersø-
gelse, der har kostet 18 millioner kroner, 

er den endegyldige sandhed? Næppe. Det er 
svært at nære fuld tillid til, at PET har lagt 
alle kort på bordet. Dokumenter er forsvun-
det, involverede har dårlig hukommelse og 
så videre. 

Kriminalassistent Jørn Moos og forfatteren 
Peter Øvig Knudsen, der begge har be-

skæftiget sig indgående med sagen, er ikke 
tilfredse. De har klare beviser på, at PET var 
mere interesseret i at kunne udspionere ban-
den for at følge dens spor til den palæstinen-
siske terrorbevægelse PLFP end i at opklare 
begåede forbrydelser og forebygge dem, der 
fulgte. Sandheden, sandheden og kun sand-
heden? Måske, men ikke hele sandheden.

Kommer vi videre med denne affære? Næppe. 
Det officielle Danmark har talt, og vi har at 

rette os efter konklusionen. Mordet i Købma-
gergade opklares aldrig, fordi gerningsmæn-
dene fra Blekingegade kujonagtigt dækker 
over hinanden – og fordi justitsmyndighe-
derne i alle dets afskygninger gør det samme. 
Danmark som retssamfund… på papiret.                 

 
Københavneravisen

Hvis Justitsministeriet havde været imøde-
kommende over for det forslag om køben-

havnsk legalisering af hash, som overborgme-
ster og tidligere justitsminister Frank Jensen 
og en flertal i borgerrepræsentationen har 
fremsat, ville det være en verdenssensation, 
intet mindre. Nu foreligger der et blankt nej. 
Den nuværende retstilstand fortsætter uæn-
dret. Byens bander kan glæde sig over, at 
deres marked ikke ødelægges af kommunen. 
Risikoen er høj, men fortjenesten fantastisk.

Hash er lige så lidt som spiritus legetøj, og 
misbrug har alvorlige følger. Især er det 

tragisk, når en minoritet af unge dropper ud 
af deres uddannelse, fordi de er fanget af et 
dagligt forbrug. Netop derfor kunne der være 
brug for at se på problemet med nye øjne.

Her i byen omsættes der hash for en milliard 
kroner eller deromkring. Gangsterbander 

har deres pyramidable profit på den illegale 
bane, og det er fristende for ubefæstede sjæle 
at deltage i denne business. En pusher kan 
let tjene mere end en overborgmester, og den 
sorte økonomi blomstrer.

Hvad kampen mod forbryderne koster po-
litiet, retsvæsenet og fængslerne er vist 

aldrig gjort op, men det er enorme ressourcer, 
der ofres på en kamp, der kun  lejlighedsvis 
lykkes – en fangst på 80 forhandlere, heraf 
en betjent og hans pusherfrau er godt gået, 
men løser ikke problemet. Og selv om der går 
små og store fisk i nettet, bliver der røget 
videre. Fra forbudstiden i USA, hvor spiritus 
var forbudt i 1920’erne, kender vi til de store 
forbrydersyndikater med Al Capone i spidsen.

Herhjemme bliver tusindvis, især unge, 
stemplet som forbrydere med plettede 

straffeattester, fordi de har røget en joint. 
De idømmes store bøder, og hvis de har kørt 
bil otte dage efter at have inhaleret, fratages 
de kørekortet i tre år. Så mister de deres læ-
replads eller job. Der er intet videnskabeligt 
bevis for, at de har været utilregnelige i kør-
selsøjeblikket, men justitsen opererer med 
et fiktivt nultolerancebegreb. Danmark som 
retssamfund… på papiret.

Københavneravisen

UOPKLARET
DRABET I KØBMAGERGADE

FORBRYDERFRYD
FRANKS FEDE
FORSLAG ER FYRET

LEDER 1

LEDER 2

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

KØBENHAVNERAVISEN
PÅ WWW.KBHAVIS.DK

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



Ring efter 
 stolebussen
  45 87 54 04
  eller rekvirer
  brochure 

Møbler efter mål
Alle hvilestole tilpasses efter 
Deres ønske. Det giver Dem 
den optimale siddekomfort.
Træfarver og betræk vælger 
De selv.

Multi Plus

Multi Plus

København: Torvegade 55-57 Tlf.: 32 57 28 14 
Lyngby: Jernbanepladsen 19-23 Tlf.: 45 87 54 04
Nordsjælland: Tlf.: 45 87 54 04
Roskilde:  Tlf.: 45 87 54 04

Nova

V
æ

lg
 m

el
le

m
 1

0 
tr

æ
fa

ve
r

Den sunde måde at sidde på®

Multibord

Duet

Alpha

Plus

Lux

Altid 30-35 modeller

i udstillingen

Casa



4 KBH K	 JUNI	2014	ÅRGANG	9

MIN BY Københavneravisen vil lokke lidt hemme-
ligheder ud af den tilsyneladende farlige mand 
med de lange herlige hurtige replikker og de milde 
øjne. Han vælger at drikke dårlig kaffe i byens 
hjerteligste hjerte: Jule Tivoli. 

Hvad var den første bar, hvor 
du følte dig hjemme i København, 
hvorfor følte du dig hjemme? 

De første mange mange år gik 
jeg ud for netop ikke at føle mig 
hjemme. Så kommer der et sta-
die, hvor man begynder føle sig 
hjemme. Jeg var i længere tid kom-
met på Sabines Cafeteria med ty-
refægterplakater, billeder af gamle 
mennesker og tapasstemning. Da 
de skulle holde ti års fødselsdag, 
skulle jeg i forbindelse med mit 
arbejde for I Byen skrive noget 
om det, og så opdagede jeg, at 
det faktisk var mit stamværtshus. 
Det troede jeg ellers kun alkoholikere og dem fra 
”Huset fra Christianshavn” havde. 

Kommer du der stadig?
Ejeren og hans personale, der trak de fede gæster 

til er der ikke længere. Derfor føler jeg mig ekstra 
fremmed derinde nu. Interiøret er det samme, men 
det føles som at være med filmen ”Invasion Of the 
Body Scarchers”, det ligner sig selv, men sjælen er for-
svundet. Det er det samme, der er sket med Pussy Ga-
lore,  Krasnapolsky, Cafe Sommersko og Cafe Turéll.

Hvis du har en gæst fra udlandet, som du gerne 
vil give en københavneroplevelse, hvor skal I så spise 
aftensmad eller skal I bare drikke en øl?

Jeg vil ikke nøjes med at tage dem et enkelt 
sted hen. Det skal være en hel tur. Tivoli. Floss i 
Pisserenden, La Glace, Andy’s bar, Christiania. Og 
Kødbyen er en specielt københavnsk uundværlig 
kulisse. Men turen skulle ikke inkludere Nyhavn, 

Ricco’s Kaffebar eller Baresso. Til 
gengæld skulle den slutte på den 
helt unikke Rio Bravo i med wie-
nersnitsel eller pariserbøf midt om 
natten indtaget på cowboysadler. 

Hvis min ven er lidt økologisk 
orienteret, vil jeg tage ham med 
på en af de mellemfolkelige cafeer, 
Mellemrummet i Ravnsborggade 
eller Nutid i Pisserenden.

Hvor ville du drikke en cocktail?
Der er mange udmærkede ste-

der, men på Floss i Larsbjørns-
stræde kan jeg få folk til at lave 
den, som jeg vil have den, og hvis 
der for eksempel mangler piske-

fløde, så smutter jeg selv i kiosken og henter den. 
Hvor får man den bedste burger i byen?
Jeg spiser to burgere om ugen, desværre er det alt 

for tit på Burger King. Men Halifax, opkaldt efter 
en havneby i Canada, overfor Floss i Larsbjørns-
stræde, hvor burgerne har geografiske navne, man 
kan få en Burger Palermo eller en Nakskov, er en 
anbefalelsesværdigt kæde i byen. 

Den tarveligste?
Det kan man få alle steder. Også på McDonalds. 
Er der en gade, du går uden om? 
Da jeg fyldte 50 år i sommers, besluttede jeg, 

at jeg ikke længere havde traumer. Men før det, 

havde jeg, på grund af forskellige svigefulde 
kvindefolk, haft punkter og gader, hvor jeg ikke 
kunne komme. 

Det interessante er, at Københavns mest kendte 
gade, faktisk ikke er værd at gå på. Strøget, der i 
øvrigt netop er blevet 50 år som gågade, er kun er for 
gademusikanter, turister, bonderøve og børnehaver. 

Kvarteret omkring Kampmannsgade bag Ve-
sterport med de socialdemokratiske fagforenings-
betonklodser er så dødt og Kafkask, at man tror, at 
man har gjort noget, hvis man går derind. 

Findes der et sted, hvor du suger kulturen ind og 
siger til dig selv, at København er næsten New York?

Fordi jeg boede i provinsen de første 23 år, var 
alt i København nyt og spændende i mange år. 
Uanset hvad der er sket i forhold til uddannelse, 
kærlighed og religion, er den vigtigste begivenhed i 
mit liv at jeg er flyttet til København og har fundet 
mig så godt til rette. 

Byen bliver ved med at være ny for mig, hvis 
man kigger sig om. Måske er jeg let at imponere. 
Fortiden er jeg på opdagelse på Østerbro, hvor jeg 
fik kontor i sommers. Det er da fedt, at man kan 
stå af på Svanemøllen station, gå igennem noget 
der nærmest er en lille skov og sætte sig og få en 
drink og se på lækre kællinger fra Hellerup, der 
spiller tennis. 

Fortæl om en bænk eller en skraldespand i Kø-
benhavn, du aldrig glemmer.

Inde i en af de porte, der fører ind til Ridebanen 
er der en bænk, som jeg på grund af personlige 
følelsesmæssigt oplevelser aldrig glemmer.

HEMMELIGHEDER OM MIN BY

HENRIK 
VESTERBERG

TEKST CAMILLE BLOMST

Københaveravisen har fået lov at møde Politikens skarpe, altid aktuelle københavnerpen Henrik Vester-
berg, der i sin avis bidrager til kulturoverblikket med Københavneriet og driller og griller de kendte som Djæv-
lens Advokat. De sidste tre årtier har han med sit vågne blik fanget gaden, byen, kulturen og natten og 
delt sine observationer og oplevelser med os andre med provokerende, morsomme og velvalgte ord.

JEG VIL IKKE NØJES MED 
AT TAGE DEM ET ENKELT 
STED HEN. DET SKAL VÆRE 
EN HEL TUR. TIVOLI. FLOSS 
I PISSERENDEN, LA GLACE, 
ANDY’S BAR, CHRISTIA-
NIA. OG KØDBYEN ER EN 
SPECIELT KØBENHAVNSK 
UUNDVÆRLIG KULISSE.
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KØBENHAVNERAVISEN 
ER NU SOCIALØKONOMISK 

VIRKSOMHED
GENOPSTÅELSE Københav-
neravisen vender efter en 
pause, der skyldtes den ge-
nerelle økonomiske krise, 
tilbage med fornyet styrke. 

Den udgives nu af Social-
økonomisk Presseforening og 
er dermed det første initiativ 
af sin art indenfor mediever-
denen. Det smukke ord bety-
der, at Københavneravisens 
redaktion og distribution 
åbner sig og giver plads til 
mennesker, som af den ene 
eller anden grund har svært 
ved at bestride et fuldtidsjob. 
Jo flere medvirkende, desto 
bedre avis. 

Vi samarbejder med den 
private virksomhed Plan og 

Handling, der laver afkla-
ringsforløb for borgere, som 
er anvist af Københavns 
Kommune. Ved at skabe små-
jobs til udsatte mennesker 
kan vi bidrage til at skabe 
lidt mere livskvalitet – og 
vores læsere og annoncører 
er på den måde med til at 
yde et bidrag til større social 
balance.

Københavns borgere, bru-
gere og besøgende har brug 
for avisen, så vi er stolte af at 
kunne fortsætte under mot-
toet:  NYHEDER, NÆRHED 
OG NYTTE.

På gensyn i starten af sep-
tember.

kbh

Spar 15 - 20 % 
på dit tele forbrug (Kun til Erhverv)

Gratis analyse
Mail din telefon regning ind og få senest 7 dage efter en ufor-
pligtende gratis analyse, du kan tiltræde eller bruge til 
at presse prisen fra din nuværende tele udbyder.

Vi har bedste dækning på TDC platform

Vi har ingen binding
du kan stoppe når du vil

Hvorfor vi hele tiden er nød til at være billigst!

MAIL: pm@2tell.dk  ·  TELEFON: 30 990 990

Ortopædisk fodtøj
Fodindlæg

Skoreparation
Nørre Voldgade 20
1358 København K

Telefon 33 13 51 42
www.wurtzen.dk

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

Merrel Phoenix Mid
Vandtæt og Åndbar
Str. 41-46,5
Før 1000,- Nu 799,-

Merrel Phoenix Mid
Vandtæt og Åndbar
Str. 41-46,5
Før 1000,- Nu 799,-

Merrell Sandaler
Herre og Dame
Mange modeller
Fra 699,-

Seeland Gummistøvler
Countrylife CS 10¨
eller Field 17¨
Frit Valg 399,-

Geoff Anderson Zip-off
Sand,Grøn ell. Sort
Pr. par 799,- 2 par 1199,-

Alpina Metro
Utrolig let vandrestøvle som både er 
vandtæt og åndbar. 
Blød stødabsoberende sål med godt 
mønster, samt fuld ankel støtte.  
Ideel til vandreture, selv med dag-
tursrygsæk.
str. 36-47
Før 1.299,- nu 599,-

Härkila Backcountry Goretex
Let vandre støvle til herrer og damer
Str. 36-48
Før 1.699,- Nu 999,-
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TEKST JACOB LUDVIGSEN

CYKELHJELM 
SKAL MAN SELV 
MEDBRINGE, MEN 
DET ER JO IKKE 
LOVPLIGTIGT.

DE NYE BYCYKLER:
ET SPÆNDENDE EKSPERIMENT
MED SIKKERHED OG ØKONOMI

TRAFIK Elektriske cykler er en smart opfindelse, 
men har allerede kostet dødsofre. Alle krydser nu 
fingre for, at det ikke går så galt, og at pendlere og 
turister vil vide at værdsætte den nye opfindelse.

’Forsvundet sporløst’
I 1995 blev København udstyret 
med bycykler, der kunne tages i 
brug ved indkast af 20 kr. efter 
samme princip som en indkøbs-
vogn i et supermarked. ”Havelå-
gerne” pyntede på Københavns 
image som cykelby, og mange af 
dem forsvandt sporløst. Bekvemme 
var de ikke, og uden lys var de i 
virkeligheden på kant med færdselsloven.

Nu skal man registrere sig som bruger på den 
tablet, der er fastgjort til styret på den 20 kilo 

tunge cykel og fungerer som GPS, oplevelsesguide 
og betalingsmodul. Det koster 20 kr. i timen uden 
abonnement at jolle rundt, et årsabonnement fås 
for 600 kr. Foreløbig er der i København mulighed 

for at hente en cykel på Hovedbanegår-
den, Vesterport Station, Rådhusplad-
sen og Vartorv.

En dyr affære
Eksperimentet skal løbe over otte år, og 
de samlede omkostninger er beregnet 
til 100 millioner kroner, der skal dæk-
kes af Københavns og Frederiksberg 
Kommuner samt DSB. Hver cykel ko-
ster 20.000 kr. i indkøb, hvortil kommer 

administration og vedligeholdelse.
Visionen er storslået, verdens første intelligente 

cykler tænkes som en integreret del af hele trafik-

systemet, så pendlere kan køre det sidste stykke vej 
fra station til arbejdsplads, men det er lidt uklart, 
hvor cyklen skal stå, mens man er på jobbet. Så 
er den ikke til rådighed for andre, og firmaet skal 
anlægge en ladestation. Stor prestige knytter sig 
til denne ambitiøse satsning, men man kan frygte 
uforudsete omkostninger med krav om merbevil-
linger, da brugernes bidrag aldrig kan dække hele 
udgiften.

jalu@kbhavis.dk

250 intelligente bycykler med elmotor skal nu stå deres prøve i den københavnske trafik. De kan køre 25 
kilometer i timen og kræver ikke førerbevis i modsætning til små knallerter med en tophastighed på 30 km/t.
Rådet for Sikker Trafik har udtrykt betænkelighed for, at især ældre turister uden særlig erfaring med 
tohjulede køretøjer, kan komme galt afsted i storbyens færdsel.

HVAD MENER DU OM DE NYE BY-
CYKLER? SEND DIN MENING SOM 
E-POST TIL: KBH@KBHAVIS.DK
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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
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København er blevet 200 år ældre end vi hidtil har lært. Arkæologerne har været med boret nede i 
metrobyggeriet, og de kan fortælle en helt ny historie om, hvor gamle vi københavnere i virkeligheden er.

Absalon 
& 

Metroen

ARKÆOLOGI Københavns Museum satte foden i 
døren, da gravearbejdet til metro cityringen be-
gyndte. Særligt interessant er bl.a. Rådhuspladsen 
og Gammel Strand. 
Og under Nørre Port - ved det første metrobyggeri 
- fandt man de svære murstens bropiller fra den 
enevældige Frederik IIIs tid, piller som bar broen 
over voldgraven til byens nørre indgang.

København groede på skrald og byggeaffald ud 
fra strandengene ned til det nuværende Gammel 
Strand. Kystlinjen lå ved begyndelsen helt oppe 
langs Kompagnistræde. Byen har samlet sig om-
kring småholmene ud for kysten, og der var frit 
udsyn over havet mod øst og fjender kom også 
der ude fra.

Forsvars borgen
Absalon, biskop og korsridder fra Roskilde, fik 
Havn – senere København – som gave af kong 
Valdemar. År 1167 byggede Absalon sin forsvars 
borg på Slotsholmen. Og her fra har vi hidtil talt 
Københavns historie som organiseret by. Men selv-
følgelig boede her folk allerede inden da.

Rikke Simonsen, arkæolog og feltleder for Kø-
benhavns Museum fortæller, at Københavns be-
fæstning, forsvars volde og mure omkring byen, 
har været skabt over tre epoker. Yngst er jordvolde 
og voldgrave – rester ses i bl.a. Botanisk Have, i 
Tivoli og på Kastellet. Jordvolde kunne tage imod 
kanonkugler. Men i 1807 sigtede englænderne di-
rekte efter byens tårne og sendte brandbomber ind 
over Indre By. Voldene blev væltet og voldgravene 
opfyldt i 1867, da byen ekspanderede, landbruget 
fik maskiner og vandringen fra land til by for 
alvor tog fart.

Jordvolde og palisader
På Absalons tid bestod befæstningen af jordvolde 
og palisader i en hestesko omkring byen. De tykke 
mure af brændte mursten, som Jarmers Tårn på 
hjørnet af H.C. Andersens Boulevard og Nørre 
Voldgade repræsenterer, er fra 1500-tallet. 

Nu beviser Rikke Simonsen og hendes kolleger, 
at der på Rådhuspladsen ligger en kirkegård med 
22 skelletter – lige der, hvor busserne holder nu. 
Der har hørt en kirke til under en stor mands gård 

tilbage i år ca. 1000. Og her findes også sporene af en 
halvkredsvold af jord og palisade. En befæstning, 
som er bygget hen over den meget ældre herregård, 
kirke og kirkegård, som var en vikings borg.

Tilbage til vikingetiden
Københavns Museum har herved rykket historien 
om København som organiseret by to århundreder 
tilbage til sen vikingetid.

For en økonomisk mastodont som metrobygge-
riet koster det, når borebisserne skal holde pause. 
Og ikke alt, hvad arkæologerne finder bliver be-
varet for os. Når fundene er registreret nede i 
undergrunden, fyldes hullet til igen. Broen ved 
Nørre Port måtte vige for Metroen. Der var hverken 
nærvær, fantasi eller penge til stede, da lejligheden 
bød sig. Muligheden for at inddrage fortidsmindet 
måske som et kunstnerisk monument i Metroen 
er dog faktisk stadig til stede. For arkæologerne 
pakkede en del af bygningsanlægget ned og be-
varede det.

loe@kbhavis.dk

Arkæolog Sam Keenan, Københavns Museum, er udforsker her jorden ved metrobyggeriet.

TEKST LONE ØMANN
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KRIMI OG GYS I
SOMMERVARMEN
GEDIGEN GENUDGIVELSE
RAYMOND CHANDLER
OG PHILIP MARLOWE

BYENS BØGER

KBH: Torvegade 55-57 •Tlf. 32 57 28 14 NÆSTVED: Merkurvej 3 • Tlf. 55 77 49 49 HOLBÆK: Tåstruphøj 46 • Tlf. 59 45 45 45

JULI 2012 - ÅRGANG 7 - www.kbhavis.dk OMDELES TIL SAMTLIGE BUTIKKER, RESTAURANTER & CAFÉER

04 11 14 1606

FEJREDE SIN 70 års dag 
i strålende solskin

distortion henter
ros FOR RENGøRING

hvalerne hvILER 
i Botanisk have

Æggeskaller
I ByENS GADER

store smagsoplevelser 
– OGSÅ DEM UDEN BEN
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MR. NyhAvN CyKELLIv FESTIvAL MADGLÆDE KULTUR

Fra SøMANDShOTEL 
TIL økologisk restaurant

   lÆs hele artiklen på side 8
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INTRO Tre udgivelser har inden for det sidste 
halve år vakt voldsom og berettiget postyr: 
Yahya Hassans digte, Den Hemmelige Socialde-
mokrat og Livet, det forbandede, der med sine 
afsløringer af Aller-koncernen, Nets og IBM har 
rystet nationen.

Det er rigtige bøger på 
papir med sorte bogstaver, 
og de er blevet solgt i mange 
tusinde eksemplarer. Spørgs-
målet er: Ville de have frem-
kaldt den samme debat, hvis 
de kun var blevet publiceret 
som e-bøger? 

Svaret er nej, alene af den 
grund at et flertal af læserne 
endnu ikke har bekvemmet 
sig til at tage dette medie 

i brug. Om fem år er situationen måske en 
anden, men lige nu er den fysiske papirbog 
den mest magtfulde måde til offentliggørelse 
af afsløringer. Uanset om det er poesi med 
indblik i ghettolivet, giftig politisk satire eller 
en nøgleroman med skandaløse følger. 

Trykte bøger, aviser og tids-
skrifter har stadig en frem-
tid, selv om digitaliseringens 
forkæmpere lidt overbærende 
betragter dem som et levn fra 
den gamle verden. 

Københavneravisen gør 
meget ud af bøger, de er nær-
mest en slags lokalstof, da 
hovedparten af forlagene har 
hjemsted i København. Og vi 
tror selv på papir. 

JACOB LUDVIGSEN
SENIOR EDITOR

TRYKTE BØGER, AVISER 
OG TIDSSKRIFTER HAR 
STADIG EN FREMTID, SELV 
OM DIGITALISERINGENS 
FORKÆMPERE LIDT OVER-
BÆRENDE BETRAGTER 
DEM SOM ET LEVN FRA DEN 
GAMLE VERDEN. 

NÅR SANDHEDEN
SKAL FREM 
– SÅ SKER DET 
I EN TRYKT BOG

    

















NYHED Elsebeth Egholm har nye gys på tapetet. En ung kvinde fra 
det århusianske studiemiljø bliver fundet død i en baggård i Mejlgade 
tæt ved freelancekontoret, hvor Dicte arbejder. Det er den anden uni-
versitetsstuderende, som bliver dræbt i byen, og noget tyder på, at 
gerningsmanden går efter sårbare unge kvinder i krise. Han voldtager, 
dræber og flår halsen op på dem, og han efterlader spor, der leder 
tanken hen på et rovdyr. 

Dicte er ikke længere journalist, men under researchen til en bog 
om tidligere voldsofre og deres gerningsmænd påpeger et voldtægts-
offer en mulig forbindelse til de nye drab. Dicte kaster sig ud i at finde 
pigernes drabsmand, men balancerer samtidig på kanten af sin egen 
afgrund. 

Samtidig, på Djursland, modtager en ung dyrepasserelev ved Skan-
dinavisk Dyrepark anonyme breve fra en mand, der kalder sig B., og 
Peter Boutrups hund, Kaj, bliver anklaget for at have dræbt et får. 

Da en mand i politiuniform kidnapper Kaj fra Grenå Politistation, må 
Peter selv finde gerningsmanden. Jagten kaster nyt lys på de to drab 
i Århus, for ulven er kommet til Danmark - og flokkens udsatte indivi-
der lever på lånt tid.

Elsebeth Egholm

Kød og blod

Politikens Forlag - 394 sider

Pris: kr. 300,-  

NY BOG I DICTE SERIEN
OND SOM EN ULV



K R I M I  F R A  L I N D H A R D T  O G  R I N G H O F

Uforudsigelig, rå spændingsroman om en brutal 
kidnapning af kvinden Alex. Bortset fra et enkelt usikkert 
øjenvidne har kriminalkommissær Camille Verhoeven 
ikke noget at gå efter.

Fabian Risk har dobbelt-
rollen som efterforsker 

og potentielt offer i denne 
hæsblæsende krimi, der 

udspiller sig i Helsingborg 
og på dansk jord.

Et skjult manuskript om Thuleselskabet. 
En mystisk runebesked fundet på en gold og øde 
ø langt oppe i Grønland. Hver for sig harmløse, 
men kædet sammen en dødelig cocktail.

Et skjult manuskript om Thuleselskabet. 

Uforudsigelig, rå spændingsroman om en brutal 
kidnapning af kvinden Alex. Bortset fra et enkelt usikkert 
øjenvidne har kriminalkommissær Camille Verhoeven 
ikke noget at gå efter.

F I L M -
R E T T I G H E D E R N E 
S O L G T  A L L E R E D E 

I N D E N 
U D G I V E L S E

V I N D E R  A F 
C R I M E  W R I T E R S 

A S S O C I AT I O N 
I N T E R N AT I O N A L 
D A G G E R  AWA R D 

2 0 1 3

S E LV S TÆ N D I G 
F O R T S Æ T T E L S E  T I L 

O D I N S  L A B Y R I N T
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Øv-ig

ANMELDELSE Politiet har frarådet 
ham at løbe en risiko for, at han og 
hans børn kan blive truet på livet af 
de gangstere, der har besat et område 
i Christiania for at kunne sælge hash 
for hundredevis af millioner kroner. 
En betændt tilstand, som i høj grad 
er følgen af et halvt århundredes 
forfejlede narko-
tikapolitik og det 
deraf følgende ma-
fiauvæsen.

Det afslører 
han i ”Nakke-
skuddet”, hvor 
han fremlægger 
konflikterne med 
nulevende og af-
døde personer, 
som hans doku-
mentariske bøger 
om besættelses 
stikkerlikviderin-
ger, Blekingega-
debandens terro-
risme og de lyse 
og mørke sider af 

Thy-lejren og hippiebevægelsen har 
påført ham.

Danmarks absolut førende doku-
mentarisk beskriver problemerne, 
når folk enten ikke vil have sandhe-
den frem, eller når deres hukommelse 
fortrænger virkeligheden. Selv lægger 
han sine anfægtelser åbent frem og 

fortæller ærligt, 
hvordan han blev 
nødt til at opsøge 
en psykiater for 
at få ryddet op. 
Som selvportræt 
er sagsfremstil-
lingen ret enestå-
ende, og man gri-
bes af sympati og 
medfølelse, fordi 
man som begej-
stret læser af hans 
hovedværker næ-
sten føler sig som 
”medskyldig”; han 
har måttet sætte 
meget på spil for 
at leve op til vores 

høje forventninger til afsløringer og 
analyser, og på baggrund af de er-
faringer, han allerede har høstet, er 
det meget forståeligt, at han ikke har 
nerver til at udfordre den underver-
den, som styrer Pusher Street trods 
politiets systematiske indsats. Men 
derfor kan man jo godt sige øv, fordi 
det ville være blevet en fantastisk 
fortælling.

Nu overvejer Øvig situationen, 
”Nakkeskuddet” er et selvbiografisk 
og afklarende mellemspil, og han 
har sikkert flere planer på bedding, 
selv om det udefra er svært at få øje 
på sager af samme størrelsesorden 
som besættelsen og ungdomsoprøret. 
Statens Kunstfond har netop tildelt 
ham et treårigt arbejdslegat, og det 
har nogle fået ondt i røven over, 
fordi forfatteren tidligere har tjent 
gode penge. Hvor småligt og kortsy-
net! Netop ved at sikre Øvig en vis 
arbejdsro investerer samfundet i nye 
afdækninger af sager af betydning og 
yder ham dermed den anerkendelse, 
som han fortjener i bredfyldt mål, og 

som kan være med til at få ham op 
på hesten igen.

Bogens sidste sætninger opsumme-
rer han dilemma og rummer et løfte:

”Det sidste og afgørende spørgs-
mål er, om jeg efter alle mine over-
vejelser stoler nok på mig selv og min 
dømmekraft til at kunne forsvare at 
skrive endnu en bog med grusomme 
detaljer fra virkelige menneskers liv?

Svaret må blive et paradoks. Jeg 
har ingen intentioner om at krænke 
mine medmennesker, tværtimod. 
Men ikke desto mindre har jeg måt-
tet indse, at jeg ikke altid kan undgå 
krænkelserne, hvis jeg vil blive ved 
med at beskrive virkeligheden.

Og det vil jeg”.

Øv, øv og tre gange øv! Peter Øvig tør ikke løbe risikoen 
ved at give den dokumentariske skildring af Pusher Street. 

TEKST JACOB LUDVIGSEN

Peter Øvig Knudsen

Nakkeskuddet og andre 

historier om at beskrive 

virkeligheden

Gyldendal - 220 sider

250,- kr.

DANMARKS ABSOLUT FØ-
RENDE DOKUMENTARISK 
BESKRIVER PROBLEMERNE, 
NÅR FOLK ENTEN IKKE VIL 
HAVE SANDHEDEN FREM, 
ELLER NÅR DERES HUKOM-
MELSE FORTRÆNGER VIR-
KELIGHEDEN. SELV LÆGGER 
HAN SINE ANFÆGTELSER 
ÅBENT FREM OG FORTÆL-
LER ÆRLIGT, HVORDAN HAN 
BLEV NØDT TIL AT OPSØGE 
EN PSYKIATER FOR AT FÅ 
RYDDET OP. 



Peter Øvig Knudsen

Nakkeskuddet og andre 

historier om at beskrive 

virkeligheden

Gyldendal - 220 sider

250,- kr.
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SOM ET BLIK FRA HELVEDE
Frank Jensen var i fem år som operativ chef i 
PET centralt placeret i alle de alvorlige terrorsa-
ger i kølvandet på Muhammedtegningerne. Nu 
har han skrevet en terror-thriller, der ifølge ham 
selv gør det muligt at kigge både efterretnings-
tjenesten og terroristerne over skulderen.

              Berlingske

DU ER DET ONDE
Michele Balistreri er ledende politikommissær.
Uden passion holder han dagligt sine indre 
dæmoner på afstand. Da Elisa Sordis mor begår 
selvmord 24 år efter datterens død, genåbnes 
den gamle sag, og snart skal Balistreri få vished 
for, at han står over for en diabolsk kalkule-
rende morder.

“Et lidenskabeligt portræt af et korrupt 
og kriminelt Italien.”
 – THE TIMES

GERNINGSSTEDER
Forfatteren Peer Kaae guider dig i denne bog 
gennem mere end hundrede års Københavnske 
mord – med udgangspunkt i det sted, hvor 
gerningsmanden slog til. Historien om hvert 
enkelt mord, hovedpersonerne, mistænkte, spor 
og politiets arbejde fortælles.
Læseren kan med bogen i hånden gå seks for-
skellige kriminalhistoriske vandringer gennem 
hovedstaden. Bogen er rigt illustreret.

BABYALARM
Katrine forelsker sig i den karismatiske � omas. 
De venter deres første barn, alt virker så perfekt, 
men så går det galt. Hun føler sig overvåget, 
hun er fyldt af uro, og hun gør mærkelige ting. 

“Barselsorlov noir. Selv om selve historien 
er rystende, ryster debuterende forfatter 
ikke på hænderne i sin e� ektive thriller.”
 – weekendavisen

REJSEHOLDETS 
ERFARNE REBEL
I 27 år var Kurt Kragh en af Rejseholdets skarpe 
og kreative hjerner når forbryderjagten gik ind. 
I en ny bog løfter han sløret for mange af de 
forbrydelser han har været med til at opklare.

              ekstra bladet

SKÆBNESPIL
Eksbokseren Silver får dagene til at gå som 
assistent for sin søn Robertos fodboldhold i en 
stille provinsby. Snart tegner konturerne af et 
mareridt sig for far og søn. Fortiden indhenter 
dem, og de hvirvles ind i et uhyggeligt spil, hvor 
det mindste fejltrin kan blive skæbnesvangert.

“Det er intenst, smukt og spændende – og i øvrigt 
oversat med stor musikalitet og nerve.”
                ekstra bladet
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OMTALE Raymond Chandler giver ge-
vinst hver gang. Hvis man holder af 
drama og spænding og ikke går af 
vejen for komplicerede mordgåder, 
kan man ikke nøjes med nutidens 
udgivelser. Man er nødt til at inha-
lere de syv romaner om detektiven 
Philip Marlowe, som Chandler skrev 
i perioden 1939-58. 

Nå, for pokker, det lyder støvet, 
men slap af, vi er i det moderne 
USA med biler, radio og tv, selv om 
Marlowe ikke lige kan google den 
mistænkte eller gribe sin mobil. Til 
gengæld drikker han whisky og gin og 
ryger filterløse cigaretter i et omfang, 
så Sundhedsstyrelsen burde insistere 
på et advarselsmærkat på omslaget.

Raymond Chandler (1888-1959) 
er kritisk over-
for den moderne 
amerikanske ci-
vilisation, Philip 
Marlowe er hans 
talerør, men han 
er ikke agitator, 
snarere illusions-
løs og udstyret 
med analytisk 
psykologisk sans. 
Handlingerne hol-
der, hans plots er 
gedigne og gen-
nemtænkte, og 
personerne er 

autentiske. Dialogerne er gennemsy-
ret af tør humor. 

Chandler blev et forbillede for Dan 
Turèll (1946-93), der i 1980’erne skrev 
12 storbykrimier og vedkendte sig 
inspirationen til den navnløse jour-
nalist og kriminalkommissær Ehlers. 
Jeg har for nylig genlæst hele striben, 
og det tåler de absolut, men Raymond 
Chandler er den store mester, der 
sammen med Georges Simenon og 
hans gennemgående helt, kriminal-
kommissær Jules Maigret, definerer 
genren.

Forlaget People’s Press har pris-
værdigt genudgivet Chandler kom-
plet og forsynet dem med essays af 
Dan Turèll og Haruki Murakami, 
den japanske bestsellerforfatter, der 

har oversat flere af 
Chandlers værker. 
Ganske vist kan 
man købe mere 
eller mindre slidte 
paperbacks fra før 
årtusindskiftet 
antikvarisk, men 
her er muligheden 
for at få Chandler 
komplet, og når 
man har læst dem, 
kan man gøre som 
Murakami – man 
kan slå op tilfæl-
dige steder og 

nyde detaljerne, før eksempel hans 
ondskabsfulde beskrivelse af junk-
food eller karakteristikken af en kor-
rupt strømer.

Køb hele striben, prisen er attrak-

tiv og udstyret fornemt: 149 kr. pr. 
bind. Så er der brød i læseskabet til 
hele sommeren. 

ANMELDELSE AF JACOB LUDVIGSEN

LÆSEGODS TIL HELE SOMMEREN:

RAYMOND CHANDLER
KRIMIENS KRONEDE KONGE

Den lange søvn (1939) Farvel min elskede (1940) Det høje vindue (1942) Kvinden i søen (1943) Lille søster (1949) Det lange farvel (1954) Blindebuk (1958)

Det er med kriminalromaner som med enarmede tyveknægte. Man kaster en femmer ned i sprækken, ser 
figurerne snurre rundt og er måske heldig, at der klinger mønter ned i skuffen. Eller også bliver man skuf-
fet og må ofre en mønt mere i håb om at vinde. 

HVIS MAN HOLDER AF 
DRAMA OG SPÆNDING OG 
IKKE GÅR AF VEJEN FOR 
KOMPLICEREDE MORDGÅ-
DER, KAN MAN IKKE NØJES 
MED NUTIDENS UDGIVELSER. 
MAN ER NØDT TIL AT IN-
HALERE DE SYV ROMANER 
OM DETEKTIVEN PHILIP 
MARLOWE, SOM CHANDLER 
SKREV I PERIODEN 1939-58.

TITLERNE ER:
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ANMELDELSE AF JACOB LUDVIGSEN

RAYMOND CHANDLER
KRIMIENS KRONEDE KONGE

FRANSKE FRUSTRATIONER 

OFFER & 
BØDDEL
OMTALE Camille Verhoeven er 1,45 meter 
høj, og det er selvfølgelig ikke praktisk 
for en parisisk vicekriminalkommissær. 
Værre er det, at hans kone Irène for nogle 
få år siden i højgravid tilstand faldt om 
på gaden, blev kørt på hospitalet, bortført 
og formentlig myrdet. Det kunne der i 
sig selv komme en kriminalroman ud af, 
men nu drejer det sig om Alex, en smart 
sygeplejerske på 30 år. 

Hun bliver proppet ind i en varevogn, 
kørt til en forladt lagerhal og nøgen an-
bragt i en kasse, der sømmes til og hejses op 
i loftet. Man får virkelig ondt af den stak-
kels pige og hendes kamp mod rotterne. 
Et øjenvidne har set kidnapningen, poli-
tiet sætter en efterforskning i gang, men 
kender ikke ofrets identitet. Har Camille 
overhovedet nerver til en sag, der minder 
så meget om hans eget livs tragedie?

Bortførerens bil indkredses, han er klar 
over, at slaget er tabt og kaster sig ud fra 
en motorvejsbro. Nu har politiet sit at se 
til. Hvem er hvem? Da de endelig finder 
lagerhallen, er kassen tom.

Nu følger en række modbydelige mord, 
hvor ofrene i levende live har fået hældt 

svovlsyre i kæften. Hvem kan dog være så 
sadistisk anlagt? 

At fortælle meget mere vil ødelægge spæn-
dingen ved denne raffineret komponerede 
psykologiske gådes opklaring. Forfatterens 
sans for at pirre og tirre læserne, så de for 
hvert kapitel tvinges til at se hele affæren i 
et nyt lys, er virkelig original. Begrebet hævn 
får en ekstra grufuld dimension, og menne-
skeskildringen af politi, ofre og bødler i det 
moderne Frankrig opfylder kravene til en gy-
ser, hvor forholdet mellem underholdning og 
eftertanke er passende nok til, at man husker 
bogen så godt, at den vil blegne ved at blive 
læst igen. Men så kan man give den videre 
til en anden, der sætter pris på intelligent og 
sikkert komponeret thriller.

Pierre Lemaitre

På dansk ved Elisabeth Ellekjær

Alex 

Lindhardt og Ringhof - 349 sider

Pris: kr. 249,95

OMTALE Det er svært at forestille sig og er nærmest ukendt for 
mange, at Bornholm fra maj 1945 til april 1946 blev bombet og besat 
af Sovjetunionen. Hvis sommerferien går til Bornholm, er det nærlig-
gende at medbringe Pjotr Kotovs roman Øen og Landet, der udkom på 
dansk for nogle uger siden og straks blev dekoreret med fire hjerter i 
Politiken. 

Pavel og Sergej er to af de russiske soldater, som udstationeres på 
Bornholm, der for dem er et fredfyldt paradis, sammenlignet med den 
beskidte frontkrig. Deres samtaler er farlige, fordi de handler om livet 
for den russiske revolution og dens blodige fejltagelser.

Detektiven er den modbydelige oberstløjtnant Merinov fra den 
interne efterretningstjeneste SMERSJ, som skal afsløre kontrarevo-
lutionære tendenser i hæren. Følgerne af hans spionage får skæbne-
svangre følger for den sandhedskærlige og derfor suspekte Pavel og 
hans kærlighedsforhold til en dansk-russisk bornholmer.

Romanen giver indsigt i stalinismens undertrykkelse af Sovjetunio-
nens folk og fjender, set fra en for os sjælden russisk vinkel. Blandin-
gen af fiktion og fakta er helt rigtig og føjer ukendte facetter til bille-
det af 2. verdenskrig. Det er helt usædvanligt og en litterær lykke, at 
bogen har fundet vej fra Sankt Petersborg til Bornholm og Danmark. 
Havde Kotov skrevet den for 30-35 år siden, var det gået ham ilde, og 
der skal nok være nogle af hans landsmænd, der misbilliger hans min-
dre flatterende billede af Stalins Store Fædrelandskrig. Men ved præ-
sentationen erklærede Kotov, at han ikke havde haft vanskeligheder, 
for der er ytringsfrihed i det nuværende Rusland.

Pjotr Kotov

Øen og Landet

Forord af professor Bent Jensen 

Oversat af Tatjana Vojtjúk Jensen

Forlaget Hovedland - 407 sider

Pris: 269 kr.

OPLAGT TIL FERIEN PÅ KLIPPEØEN:

RUSSISK 
MILITÆRKRIMI
FOREGÅR PÅ BORNHOLM

Pjotr Kotov og Tatjana Vojtjúk Jensen signerer Øen og Landet i Dams 
Boghandel i Rønne 5. maj 2014.
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Hvis seriemord var lige så udbredt i virkeligheden som i 
kriminalromanerne, ville det godt nok se perforeret ud. 

ANMELDELSE AF JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE AF JACOB LUDVIGSEN

Stefan Ahnhem

Offer uden ansigt

Oversat af Anders Juel Michelsen

Lindhardt og Ringhof - 540 sider

Pris299,95 kr.

Palle Bøgelund Petterson

Doxfather

En Theodor Christensen biografi

Forlaget Politisk Revy - 384 sider

Pris 328,- kr.

EN FILMMAGERS
STORHED 
& FALD

MORD & 
MOBNING

OMTALE I 1966 var dokumen-
tarfilminstruktøren Theodor 
Christensen, født 1914, med 
til at starte Statens Film-
skole. Året efter døde han 
af druk og pillemisbrug. Her 
i 2014 ville han være blevet 
100 år, og Palle Bøgelund 
Petterson, magister i filmvi-
denskab, har nu skrevet hans 
biografi. Det er tænkeligt, at 
navnet Theodor Christensen 
er gået i glemsel, men han 
er en af dokumentarfilmens 
foregangsmænd, næsten den 
godfather, som er indbygget 
i bogtitlens opfindsomme 
sproglige nydannelse.

Doxfather Christensen 
voksede op i 1930’erne, hvor 
tonefilm var det nye medie og 
blev vist i biograferne. Både 
staten og de store virksom-
heder bestilte kortfilm til 
propaganda og havde brug 
for en håndværker af hans 
kaliber. Flere hundrede film 
og manuskripter bærer hans 
signatur, og under den ty-
ske besættelse var han en 
drivende kraft i det illegale 
arbejde og den filmiske do-
kumentation af dette.

Han var også rebel og re-
volutionær, og måske er han 
mere kendt på Cuba end her-
hjemme, fordi han hjalp Fidel 
Castro og hans folk med at 

opbygge et nationalt film-
miljø. En eventyrer var han, 
og selv om hans tid på den 
danske filmskole blev kort, 
blev han en uforglemmelig 
inspirationskilde for en lang 
række talenter.

Personligt gennemgik 
han mange kriser, en søn 
druknede, en anden blev kørt 
over af en sporvogn, og han 
mistede sin kone. Vi kommer 
usædvanlig tæt ind på livet af 
manden og hans private liv.

Palle Bøgelund Petterson 
har udført et meget grundigt 
arbejde og fundet breve, fo-
tografier og dokumenter, der 
sammen med snesevis af in-
terviews med dem, der har 
arbejdet sammen med Theo-
dor, tegner et billede af en 
kreativ dynamo og hans tid.

Bogen vil især gribe profes-
sionelle, der lever af levende 
billeder, men har også et bre-
dere almenmenneskeligt per-
spektiv. Forfatteren, der ikke 
selv har kendt Theodor, da 
han blev født samtidig med, 
at denne døde, har udført et 
gedigent opklaringsarbejde 
med historikerens omhu, 
filmentusiastens begejstring 
og fortællerens evne til at 
underholde og engagere læ-
seren.

ANMELDELSE Umiddelbart stejler man da også 
over tanken om, at en skoleelev kan føle sig så 
mobbet, at han mange år efter sætter sig for 
at udrydde hele klassen og lærerne med. Men 
i betragtning af de skolemassakrer, som fra 
tid til anden finder sted i især USA, er tanken 
ikke helt usandsynlig. Desuden er det jo ikke 
en dokumentar, men ren og skær fiktion, og 
her kan alt ske. Og det gør der.

Igen lærer vi en kriminalbetjent at kende, 
der ikke har det helt let. Fabian Risk er flyttet 
med familien fra Stockholm til Helsingborg 
for at redde sit ægteskab, men knap er fa-
milien nået frem, før hans kommende chef 
Astrid Tuvesson står i døren: der er begået et 
mord, og Risk gik i klasse med den døde, som 
har fået skåret hænderne af.

På sådan et klassebillede er der jo en hel 
stribe kandidater til en seriemorders udspe-
kulerede grusomheder, og hans evne til at 
variere dødsmetoderne og opfinde højtekno-
logiske aflivningsmaskiner er imponerende. 
Men vi røber ikke noget.

Opklaringsarbejdet tegner portrætter af 
politifolk og deres menneskelige svagheder, 
og turen går via Helsingør til København, 
hvor Risk og en dansk betjent, Dunja Hou-
gård, sidder på Café Diamanten på Gammel 
Strand. Fælles for dem begge er, at de går et 

skridt videre i opklaringen, end deres respek-
tive chefer bryder sig om. Et lokalkoloristisk 
pusterum i en hæsblæsende pageturner med 
et stærkt drive og nærbilleder af folk i Skåne 
– selv ikke i italienske kriminalromaner bli-
ver der velsagtens spist så meget pizza som 
her, men der er heller ikke tid til finere 
madlavning; selv et grillparty, der skal ryste 
politifamilierne sammen, rystes og spoleres 
af et nyt mord.

En forfriskende fræk variation af den sven-
ske krimigenre, men en trussel mod ens nat-
tesøvn: man kan ikke bekvemme sig til at 
lægge bogen til side og slukke lyset, og man 
løber en risiko for, at dramaet sniger sig ind 
i ens drømme. Hvem bryder sig for eksempel 
om at få trukket tungen ud?
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Vicepolitikommissær Axel Steen er på sit livs nedtur, da hans chef, 
Jens Jessen, får et yderst penibelt tip om, at det er lykkedes den 
russiske ma� a at placere en muldvarp centralt i den danske politietat. 
Axel Steen er blandt de mistænkte. Mens han nærmer sig bunden 
med faretruende hast, overskrider han alle sine personlige grænser 
i kampen for at rense sit navn og redde sit skrøbelige omdømme. 
Først alt for sent går det op for ham, at hans ekskone,  Cecilie, spiller 
en afgørende rolle i sagen. Udk. 20/6.

sommerens bestseller!

Akrash 
[a’krasj] 
ghettoslang 

for politi

(vejl. 50,-)
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I en fjern fortid var sporvejsfunk-
tionærer iført reglementeret uni-
form med kasket, hvilket forlenede 
dem med en for embedet passende 
autoritet. Sådan er det ikke læn-
gere. Formløsheden har også holdt 
sit indtog i den offentlige trafik. 
Selv fængselsbetjente bærer efter 
sigende ikke længere uniform, men 
de stribede fangedragter er jo også 
afskaffet.

Selv om vi er mange, der savner 
sporvognene, fortjener busruterne i 
Storkøbenhavn en vis ros – bortset 
fra, at der på trafikreguleringskon-
toret sidder embedsmænd, som er 
sysselsat med at 
oprette og ned-
lægge og ændre 
ruter. Måske er 
det de samme 
personer, der 
anser det for en 
miljøvelgerning 
at begrænse 
fremkommelig-
heden ved hjælp 
af betonklodser 
og udgravnin-
ger, der er ube-
mandede i lange 
perioder. Øster-
port Station har 
været under om-
bygning siden 1990’erne. Ved det 
seneste kommunalvalg var det bræn-
dende spørgsmål på Frederiksberg et 
råb om at bevare linje 14, der delvis 
er erstattet af 9A, men aldrig bliver 
lige så logisk som den kære 14’er.

For nogle uger siden ville jeg fra 

Østerport til Stormbroen med 1A. 
Selv om vi var mange, var der en 
siddeplads, og fra den blev jeg op-
mærksom på, at der lød en helt an-
den lyd i kabinen. Normalt må man 
finde sig i, at chaufførerne skruer 
op for diverse musikbærende radio-
kanaler, hvilket var utænkeligt for 
blot få år siden. Medmindre man vil 
risikere at blive bortvist og pådrage 
sig medpassagerernes vrede må 
man finde sig i rutinestøjen; man 
kunne selvfølgelig også medbringe 
sin egen musik på smarttelefonen 
og montere hørepropperne.

Men lige netop denne dag indtraf 
miraklet. Mozart-miraklet. Manden 
bag rattet, der var iført en sort 
hue, havde fundet en klassisk ka-
nal, og en klar og klingende kla-

versonate væl-
dede ud over 
højttalerne. 
Kun trængslen 
hindrede mig 
i at gå fremad 
i vognen og 
takke for 
denne auditive 
eliksir, som 
fremkaldte en 
rolig og rar at-
mosfære. Jeg 
fandt aldrig 
ud af sonatens 
nummer og 
solistens navn, 
men det betød 

heller ikke noget; velklangen gjorde 
den korte rejse til noget specielt, og 
jeg overvejede at tage nogle flere 
stoppesteder for at nyde alternativet 
til rytmeboks og wua-wau.

En enkelt gang tidligere har jeg 
oplevet noget lignende, en kvindelig 

chauffør begunstigede de rejsende 
med en klaverkoncert af Liszt. Et 
særligt smil forgyldte hendes kønne 
ansigt. Det er flere år siden, og 
måske skal vi helt frem til 2020 – 
politikernes foretrukne årstal – før 
et lignende lykketræf rammer mig.

Jeg skal ikke gøre mig til tals-
mand for utopiske forestillinger 
om, at København ville blive et 
bedre sted, hvis alle offentlige be-
fordringsmidler inkluderede klas-
sisk musik i billetprisen. Mindet 

om den halve snes minutter gennem 
den travle hovedstad er mig nok. Jeg 
stiller ikke urimelige krav.

Forskere ville sikkert kunne kon-
statere, at det fremmer trafiksik-
kerheden med harmoniske toner 
frem for boing-schratch-ding-ding. 
Hvis det passer, at netop Mozart i 
kostaldene øger mælkeydelsen, vil 
også menneskekvæg have godt af 
den daglige dosis Wolfgang på vej 
til eller fra dagens dont.

 Lurifax

MOZART 
I MYLDRETIDEN

af Tårnfalken 

JEG SKAL IKKE GØRE MIG 
TIL TALSMAND FOR UTOPI-
SKE FORESTILLINGER OM, AT 
KØBENHAVN VILLE BLIVE ET 
BEDRE STED, HVIS ALLE OF-
FENTLIGE BEFORDRINGSMID-
LER INKLUDEREDE KLASSISK 
MUSIK I BILLETPRISEN.

Forretningsplan
2014-2017

FOTO MOVIA
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VIND KRIMIPAKKER
TIL SOMMERLÆSNING

Besvar dette spørgsmål:

I hvilket land bliver den 
smukke Alex bortført?

Send svaret på mail og deltag i 
lodtrækningen om tre stærke 

romaner fra Lindhardt og 
Ringhof. Sidste frist er 28. juni.

Stefan Ahnheim
Offer uden ansigt

Pierre Lemaitre
Alex

Mads Peder Nordbo
Thuleselskabet

Hver gevinst har en værdi 
af 850,- kr.

Vinderne får direkte besked.

Skriv svaret pr. e-post til:
kbh@kbavis.dk
eller pr. post til

Københavneravisen
Købmagergade 62, 2. sal

1150 København K.

bog2517-Lindhardt-og-Ringhof.indd   1 17-08-2011   15:22:35

Kejsergården fotograferet ca. 1895, få år før den blev revet ned i 1902, og afløst af den ”hasselbalchske 
gård”. Foto Københavns Museum

KEJSERGADE

MAGASIN Mellem Gråbrødre Torv og Skin-
dergade løber en ganske kort gade med 
det pompøse navn Kejsergade. Det er 
minderne om et aldrig gennemført byfor-
nyelsesprojekt fra slutningen af 1800-tal-
let. Der skulle føres en moderne gen-
nemfartsgade fra Amagertorv igennem til 
Kultorvet. På grunden mellem torvet og 
Skindergade løb et smalt stræde. Ud til 
det stod den gamle købmandsgård ”Kej-
sergården”, der var opført efter bybran-
den i 1728. Derfor kaldte københavnerne 
strædet for Kejsergade.

Men den centrale beliggenhed blev køb-
mandsgårdens skæbne. Da byggefeberen 
ramte København, blev der udtænkt flere 
projekter på grunden. I 1902 faldt Kejser-
gården, da grosserer Christian Hasselbalch 
lod arkitekterne Valdemar og Bernhard 

Ingemann opføre den imposante kontore-
jendom, der stod færdig i 1904.

Bygningen blev trukket tilbage på grun-
den, for at give plads til den store nye 
gennemfartsgade Kejsergade. Det blev til 
denne ene bygning i barokpastiche, der har 
adressen Kejsergade 2.

Den blev nok mest berømt for, at For-
svarets Efterretningstjeneste i Københavns 
Universitets enemærker havde en hemme-
lig lyttecentral, der tjekkede alle udlands-
samtaler via et kabel til Købmagergades 
Postkontor. Studenterne demonstrerede, 
agenterne flygtede. Nu er der café i stue-
etagen.

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

 TEKST  
 ALLAN MYLIUS THOMSEN, BYHISTORIKER

MAGASIN MYLIUS
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Roger
Ånden fra Pisserenden –

går igen i verdens mindste storby

UDFLYTTERE Indtil 2002 drev Jørn 
Grønbechs og Per Avsum forretnin-
gen Roger i Pisserenden på hjørnet 
af Studiestræde og Larsbjørnstræde, 
hvor khakigrønne bukser og camou-
flagefarvede jakker fra militære 
overskudslagre blev højeste mode. 

Nu har de genskabt atmosfæren i 
Det Blå Hus på hjørnet af Nansens-
gade og Borgergade i Svaneke, som 

de kalder verdens mindste storby. 
Interessen for råt og robust gen-
brugstøj varer ved.  

Jørn og Per havde solgt Roger og 
købt hus i Postgade i Svaneke. Selv 
om de nu var pensionister, havde 
de stadig et lager af aflagte solda-
terdragter plus gode forbindelser, 
der kunne skaffe flere. 

Jørn og Per har altid været vant 

til at have travlt og gider ikke kede 
sig. Men hvordan skulle de gen-
skabe Roger? Internetbutik var en 
mulighed. Det er bare besværligt 
for kunderne at finde den rigtige 
størrelse og irriterende for sælgeren 
at skulle bytte pr. post.

Løsningen lå lige for. Jørn og Per 
erhvervede Det Blå Hus og indret-
tede et galleri i den store sal, der 
også blev udlejet til selskabelighed. 
Her skulle Roger genopstå. En køb-
mandsdisk placeredes i midten, et 
hængeskilt med billede af Marilyn 
Monroe, Rogers logo, kom op at 
hænge, og et rigt udvalg af jakker, 
frakker, bukser, skjorter, bluser, 
støvler, uldtæpper, huer, bælter og 
tasker til rimelige priser arrangere-
des på bøjler og stativer. Det glade 
budskab spredtes på Facebook, og 
sidste forår slog Jørn og Per dørene 
op, assisteret af en anden kending 

fra Pisserenden, Trine Saabye, nu 
bosat i Nexø.

- Der er ligheder mellem Pisse-
renden og Svaneke. Det er små og 
overskuelige samfund uden genera-
tionskløft, hvor man kender hinan-
den og med plads til at prøve noget 
nyt. Tænk på, hvor mange butikker, 
der er startet i Svaneke, det er svært 
at finde et tomt lokale. Sådan er det 
også i den københavnske landsby, 
vi forlod, siger de to modne mænd. 

Bornholmere med sans for brugt 
tøj fra Sverige, Belgien, Italien og 
sågar det nedlagte DDR har fundet 
vej til Roger, og sommergæsterne vil 
også blive grebet af nostalgien. Hvor 
skaffer man ellers en jakke med en 
fortid i Belgisk Congo i 1958?

jalu@kbhavis.dk

Jørn Grønbechs og Per Avsum drev indtil 2002 forretningen Roger i Pisserenden på hjørnet 
af Studiestræde og Larsbjørnstræde.

TEKST JACOB LUDVIGSEN
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MAD Nogle nyder en kop kaffe og en fransk kage, 
andre sværger til sushi eller tapas. Torvehallerne 
fører flere forskellige former for fast food, som i 
kvalitet og såmænd også i pris kan konkurrere 
med de traditionelle former for hurtig mad.

Fruen og jeg føler en fælles forkærlighed 
for fiskehandler Havs forførende fristelse: 10 
østers og en halv flaske cava for 200 kr. Ja, det 
er da luksus, og vi skal heller ikke have det 
hver gang, vi handler. Man skal, gerne over 
flere dage, oparbejde en længsel efter østers 
og øjeblikket, hvor den første rammer ganen 
og forsigtigt bearbejdes med tænderne.

I stenalderen var vi lykkeligere
Mogens Lykketoft, folketingets formand, sagde 
engang noget morsomt: I stenalderen var dan-
skerne lykkelige. De havde havudsigt, gik med 
pels og spiste østers hver dag.

De lækre skaldyr er afgjort et tempera-
mentsspørgsmål. Nogle har aldrig turdet spise 
det lille levende væsen, andre frygter forgift-
ninger eller synes, at det smager for meget 
af hav.

I Torvehallerne er det nemt og bekvemt at 
få åbnet sine østers. Det tager ti minutter, og 
det gælder om at sikre sig en stol og et bord. 
De serveres på en bund af is med citronbåde, 
saften er i skallerne og kan drikkes. Med et 
glas boblende spansk vin føler man sig lyk-
kelig. Intet mindre. 

Man kan være tavs som en østers, men det 
lille måltid er en rar pause, hvor man giver sig 
tid og snakker sammen. For eksempel om det 
faktum, at østers med forskellige variationer 
hedder det samme på de fleste sprog, det være 
sig oldengelsk eller latin.

 Gourmanden
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TYVERI Hovedbanegården, 
Tivoli, Nyhavn, Strøget – de 
er alle vegne, og på Twit-
ter advarer Købehavns Politi 
igen og igen folk om at passe 
godt på tasker, rygsække og 
lommernes indhold. Gadekri-
minaliteten stiger, når vejret 
er godt og turisterne indtager 
byen, og det er næsten umu-
ligt at opklare disse forbry-
delser. Man må gå ud fra, 

at nogle af lommetyvene er 
uddannet på særlige skoler i 
deres hjemland, hvor de træ-
ner i at aflede folks opmærk-
somhed. Vær især forsigtig 
ved pengeautomater og tro 
ham ikke, når han siger, at 
du har tabt 50 kr. og rækker 
dig en seddel. På et sekund 
er tegnebogen og Dankortet 
forsvundet for altid.

kbh

TRANSPORT Efter af Bus 14 
endnu engang er blevet om-
lagt til ærgrelse og besvær 
for passagererne, så der ikke 
længere køres på stræknin-
gen Stormbroen-Nørreport, 
har den lille elektriske bus 
11A fået nok at bestille. Nu 
triller den gennem Nørre-
gade med god passagertil-
strømning, hvor den tidli-
gere blev brugt af alt for få. 

I 1915 er det 100 år siden, 
at den stadig bevarede he-
stesporvogn med tilnavnet 
”Hønen” kørte for sidste 
gang gennem Nørregade. 
Men man kan stadig være 
heldig at se hestekøretøjer i 
området, når den kongelige 
køreskole uddanner kuske.

kbh

POLITIET ADVARER 
MOD LOMMETYVENE

HESTE, HØNEN 
OG NØRREGADE

ØSTERS OG CAVA 
I TORVEHALLERNE

MAD FOR EN HUND



Kvinde 
kend din 
krop

Den nye udgave
— også til konfirmanden

Tiderne Skifter · 528 sider · 299 kr.
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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.
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sTella polaris 
DRUKNER i suCCes

folk ER I fare 
MIDT pÅ gaden
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ALTERNATIVE 
KUNSTNERE
EROBRER 
RUNDETÅRN
Kunstskolen for voksne udviklingshæmmede forener flere 
end 250 fascinerende og tankevækkende værker, der væk-
ker forundring og undren.

KUNST Udstillingen Connect Outsider Art, der 
vises i Rundetaarn 21. juni – 17. august, af-
spejler ligheder og forskelligheder ved værker 
skabt af udviklingshæmmede.  

De er udført af skolens 10 elever og fem 
inviterede ligestillede kunstnere fra Holland, 
Sverige, Spanien og Randers. Udstillingen 
giver et indblik i hvad der optager disse 15 
kolorister. Værkerne skildrer oplevelser og 
forestillinger inspireret af de enkeltes liv. Her 
er byskildringer af København, underfundige 
linoleumssnit med stærke tekster om b.la. 
”fri sex til udviklingshæmmede”, erindrin-
ger om et livs forskellige hjem, portrætter 
af musikere, skuespiller og kongefamilien. 
Endvidere kan man opleve skulpturer i en 
bred variationer af materiale. 

Kunstskolen holder til i Københavns Nord-
vest kvarter, er kendt for sine pædagogiske 

metoder og har udviklet talrige talenter. Det 
daglige arbejde med de kunstneriske proces-
ser har haft betydning for elevernes per-
sonlige udvikling. Kunstskolen for voksne 
udviklingshæmmede blev oprettet i 1994 og 
optager 10 elever hvert år. 

 
Maleren Martin Bigum skriver i kataloget:
”Inde i et ethvert kunstnerisk menneske er der 
noget vedkommende kan på sin helt egen måde. 
Det tror jeg. Jeg tror at alle har et personligt 
kendetegn, et ”greb”, som er deres. En måde at 
tegne på som ikke ligner nogen andres, en måde at 
male på, som altid lige ender i den form for strøg, 
en måde at modellere på, som er genkendelig for 
vedkommende.”

Christian Carlsen, Nørre Port.

TRAFIK Mange hundrede 
passagerer tager hver dag 
med S-toget fra stationerne 
Dyssegård, Skovbrynet og 
Kildedal for at komme ind 
til København K. Men står 
det til Trafikstyrelsen, der er 
hjemmehørende i Gammel 
Mønt, må disse mennesker 
bøje sig for ”samfundsøkono-
miske hensyn” og acceptere, 
at stationerne er for små. Sty-
relsens regnegenier hævder, 
at der kan spares 13 millioner 
i samfundsøkonomien og 24 
millioner i driftsøkonomien 
ved at springe disse stoppe-
steder over. 

Transportministeren har 
udtalt, at det ikke er en fa-
citliste for fremtidens tog, 
men han tager heller ikke 
afstand fra skrivebordsge-
neralernes teoretiske regne-
stykke – de 37 millioner er 
jo fiktive og kan kun findes 
på et regneark. Derimod ville 
man konkret kunne spare et 
betydeligt millionbeløb ved 
at skille sig af med de over-
flødige embedsmænd, der 
forskønner deres karrierer 
ved at forsure livet for andre 
mennesker.
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TRAFIKSTYRELSEN
PLAGER PENDLERE



Pedalatleten Nørreport 
Nørrevoldgade 11
1358 København K 

tlf 33112863

Pedalatleten Østerport 
(Østerport Cykler)

Oslo Plads 9
2100 København Ø 

tlf 33338513

Pedalatleten Gråbrødretorv 
Gråbrødretorv 16 

1154 København K 
tlf 33112865

Hos Pedalatleten tilbyder vi nu en fast leasing- 
og reparationsaftale til en lav månedlig ydelse
Med en fast leasing- og serviceaftale er du sikret, hvis uheldet er ude. Når du laver en afta-
le hos os, kan du undgå ubehagelige overraskelser, når du kommer ind med din cykel på et 
af vores værksteder. 

Med en aftale hos os betaler du et fast beløb om måneden,  og alt afhængigt af hvilken aftale 
du måtte vælge, kan den dække alle service- og reparationsudgifter, du kan komme ud for.

Du kan lease
en cykel fra kun

80,- kr. 
om måneden

Vi leaser også Batavus cykler ud


