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DREADFUL 
COPENHAGEN

»RET TIL VIND 
I HÅRET«

TO VÆRKER OM 
KRUDT OG KUGLER

NU MÅ I ALTSÅ
LIGE STYRE JER!

JULEMANDENS
KIRKE

LEDER LÆSERBREV IVÆRKSÆTTER MAGASIN MYLIUS BØGER

MIT KVARTER   Mads Holger har siden han 
blev student på Falkonergårdens Gymna-
sium forgyldt København med sin herre-
mandsfacon. En klassisk stil, som han har 
forfinet, så den med årene formåede at 
charmere fyrstesønner og papprinses-
ser i dele af (Øst)Europa.                      S:10

LUKNING   Engang summede København af aktivitet. Skibsværfter, maskinfabrikker, avis-
trykkerier og jernstøberier med mange arbejdspladser var i mere end hundrede år byens liv.
Nu er det helt slut. Nationalbankens seddelpresse på Holmens Kanal skal afvikles. Dan-
mark vil ikke længere være selvforsynende. Det kan bedre betale sig at importere de po-
pulære tryksager. S:4

København  Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14            Lyngby  Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04             Næstved  Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49             Holbæk  Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45

Vestergaard Møbler

NÅR HAN 
BLIVER 
KULTURMINISTER
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»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

SOCIALØKONOMISK 

VIRKSOMHED 
Ønsker du mere information om social-
økonomiske virksomheder kontakt da:

Plan & Handling
Att. Allan Nielsen
Skt. Gertruds Stræde 5
1129 København K 
Tlf.: 53 53 77 77

KOLOFON

For København er det afgørende med en vel-
smurt propagandamaskine, der til stadighed 
kan højne byens gennemslagskraft som mål 
for såvel turister som erhvervsfolk. Hoteller, 
handlende, seværdigheder og madtempler fra 
Noma til McDonald’s har brug for, at profes-
sionelle mennesker med indsigt i markeds-
føring og branding yder en indsats og – som 
det hedder med en lidt for slidt floskel – gør 
en forskel. I gamle dage kaldte man det en 
turistforening, i dag skal der engelske boller 
på suppen. Derfor den engelske overskrift.

Forfærdeligt er det at følge organisationens nedtur. 
Engagementet i European Song Contest førte til 
milliontab, og såvel formanden, flere bestyrel-
sesmedlemmer og en underdirektør har i hast 
forladt skuden. Dernæst har det vist sig, at Won-
derful Copenhagen leverede oppustede tal for 
effekten af melodikonkurrencen. Påstanden 
om antallet af hotelovernatninger og omsætnin-
gen i Københavns butikker og serveringssteder 
var baseret på et tvivlsomt rundspørge, og der 
er ikke belæg for, at de tilrejsende musikere, 
tv-folk og journalister tømte deres tegnebøger.

Fashionweek – på dansk modeugen – iklædte sig 
falske fjer ved at lade Wonderful Copenhagen 

pumpe besøgstallene vildt i vejret. Derved 
tegnedes et falsk billede af den kommunalt 
støttede begivenhed, som nu har måttet lide 
den tort, at den modemindede Mary, Dan-
marks Kronprinsesse, ikke længere vil lægge 
navn til arrangementet.

Frygteligt er det at tænke på, at Wonderful Co-
penhagen med direktør Lars Bernhard Jør-
gensen i spidsen må være helt eller delvis 
lammet af skandalerne. Man kan ikke tænke 
kreativt og lægge store planer, når atmosfæ-
ren er gennemsyret af frygt og mistillid. Ho-
vedstaden har ikke råd til, at det vedvarende 
arbejde smuldrer.

Fornuftigst vil det nok være at reorganisere hele 
butikken og investere penge i en helt ny tu-
ristforening med eller uden et smart engelsk 
navn. Det betyder også, at de politikere, der 
på nuværende tidspunkt er meget tæt på Won-
derful Copenhagen træder et skridt tilbage og 
overlader den betydningsfulde opgave til fri-
ske kræfter, der ikke har fingrene fedtet ind i 
talfusk, uanset om fifleriet skete i den bedste 
mening. Sæsonen 2015 er for længst begyndt.

Københavneravisen

DREADFUL 
COPENHAGEN

LEDER

MÅNEDENS CITAT

Særlig service for cykelsjuskere
Københavns Kommune har ansat et korps af såkaldte cykelbutlere, der skal rydde op 
i de henkastede jernheste. De flytter 3.000 styk i timen.               TEGNING: CLAUS SEIDEL

Den forhenværende københavnske forfatter Klaus Th. Rif-
bjerg har vakt opmærksomhed med et ræb i DR2: 

”Man kan være helt grov og sige, at der er 2.000 bega-
vede mennesker i Danmark – og resten er dumme. Po-
litisk dumme, menneskeligt dumme, Uformående. Nogle 
styrvolter”.

Undskyld, Store Klaus, at vi og vores ca. 50.000 læsere 
må se i øjnene, at vi er undermennesker. Vi skammer os.

Men hvad er en styrvolt? Ordbog over Det Danske Sprog 
foreslår en larmende person, klodrian, vildbasse, et vildt, 
tøjlesløst menneske og en person, der baner sig vej overalt. 
Så vi vil, småt begavede som vi er, ty til det nemme svar: 
Det kan du sgu selv være, Rifbjerg.

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?

VI, DE DUMME



Illustration: Lundgaard 
& Tranberg Arkitekter.

PARKERINGSOPLEVELSER 
UNDER VANDET

LYSERE OG MERE ÅBENT
Hvem siger, at det skal være mørkt og trangt, at bruge 
et underjordisk parkeringsanlæg? Det bliver i hvert fald 
ikke tilfældet under Kvæsthusmolen. 
Hovedattraktionen bliver det katedrallignende for-
bindelsesrum. Det ligger i hele parkeringsanlæggets 
længde og er tre etager højt. Øverst skinner dagsly-
set igennem glasfliserne på overfladen. Og for enden 
bringer rulletrapperne brugerne op og ned. Lige foran 
indgangen til Skuespilhuset. 

I det hele taget bliver der gjort et stort arbejde for, 
at det nye parkeringsanlæg bliver i verdensklasse. 
Den grønne nedkørsel kommer til at ligge mellem en 
nyplantet række af lindetræer – for enden af Sankt 
Annæ Plads. På de tre parkeringsdæk bliver der højere 
til loftet, ingen mørke kroge og masser af lys.

SPEKTAKULÆR BYGGEPLADS
Byggepladsen er en attraktion i sig selv. 12 meter under 
Kvæsthusmolen er der gravet ud, så der bliver plads til 
500 parkerede biler. Det er derfor ikke forkert at sige, at 
byggepladsen startede som et gigantisk hul i vandet. Ar-
bejdet med P-anlægget er nu så langt, at der er støbt gulv 
og vægge, rejst søjler, støbt trapper og lagt etagedæk ud. 
Lige nu bliver de sidste dele af loftet lagt på. Og så kan 
arbejdet med at anlægge pladsen ovenpå begynde.

PLADS TIL MODESHOW ELLER FILM
Det forpligter at ligge lige mellem Amalienborg, Nyhavn, 
Skuespilhuset og Operaen. Kvæsthuspladsen får plads 
til store oplevelser. Under jorden er der imidlertid også 
tænkt kreativt. Den tre etager høje væg i den ene side 
af parkeringsanlægget kan bruges til videoprojektioner. 
Og det enorme forbindelsesrum kan blive en anderledes 
ramme om fx modeshows, forestillinger og andre former 
for events. Det bliver en helt særlig oplevelse at bruge par-
keringsanlægget under molen – midt i havnen.

”Lige nu lægger vi låg på øverste 
parkeringsdæk. I udstillingspa-
villonen er det muligt at opleve, 

hvordan et parkeringsanlæg også 
kan være en oplevelse i sig selv.”

Realdania By bygger både på Kvæsthusmolen og Sankt Annæ Plads, og renoverer samtidig også Kvæsthusgade og den yder-
ste del af Nyhavn. Sankt Annæprojektet giver brede fortov, mere grønt og klimasikring. På Kvæsthusmolen kommer byens nye, 
flotte plads. Og nedenunder bliver der lige nu bygget et topmoderne parkeringsanlæg med plads til 500 biler. Vi startede i sidste 
avis med at sætte fokus på pladserne. I denne udgave går vi under jorden i parkeringsanlægget.  

Oplev skalamodellen af hele området og se ind i fremtiden.
Gratis adgang. Vi byder på kaffe og pebernødder. 
Åbent hver lørdag og søndag fra kl. 11-17. 

Den Gule Pavillon
Kvæsthusgade 10
1251 København K

BESØG 
UDSTILLINGEN
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Byggeriet er i fuld gang. Taget er næsten lagt 
på parkeringsanlæggets tre etager under 

Kvæsthusmolen, lige ved Skuespilhuset. Både 
anlæg og plads åbner i løbet af 2015.  

Foto: Dragør Luftfoto, september 2014.

www.kvæsthusprojektet.dk
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LUKNING Nationalbankdirektør Karsten Biltoft skri-
ver i en pressemeddelelse, at efterspørgslen på nye 
sedler og mønter er faldet i en årrække. De bruges 
mindre og kvaliteten er højere, så de holder længere. 
Derfor skønnes produktionen ikke ”økonomisk hen-
sigtsmæssig”, og frem til 2020 mener man at kunne 
spare 100 millioner.

500 medarbejdere
Seddeltrykkeriet har til huse i den af arkitekt Arne 
Jacobsen tegnede bygning på Holmens Kanal, hvor 

det er omgivet af massive sikkerhedsforanstaltnin-
ger, herunder et avanceret anlæg til makulering 
af kasserede sedler. Banken har 500 medarbejdere, 
hvoraf mindst 50 er beskæftiget i trykkeriet, som 
ventes udfaset i løbet af 2016.

Siden 1936 har Nationalbanken selv forvandlet 
papir til penge, indtil da var leverandøren Thieles 
Bogtrykkeri i Valkendorfsgade.

Det pengeløse samfund
For nylig solgte Nationalbanken og en række pen-
geinstitutter deres aktier i Nets, der nu ejes af ame-
rikanske kapitalfonde. Nets, der blandt andet står 
for Dankortet, udfolder intens lobbyvirksomhed for 
helt at afskaffe kontanter og gøre Danmark til et 
”foregangsland”, hvor man kun kan betale elektro-
nisk. En af begrundelserne er, at det vil mindske en 
påstået smittefare ved bakterier på pengesedlerne, 
en anden er kampen mod den sorte økonomi. 

Om nogle år vil det måske blive muligt at regi-
strere hver enkelt borgers forbrug krone for krone. 
Disse værdifulde oplysninger kan sælges til firmaer, 
der specialiserer sig i Big Data for at optimere re-
klameindsatsen på nettet, ligesom diverse myn-
digheder gerne vil have fingre i dem for at kunne 
samkøre registre. Overvågningsstaten er allerede 
indført, men kan perfektioneres yderligere.

SLUT MED DANSKE
PENGESEDLER MADE IN DENMARK

TEKST JACOB LUDVIGSEN    FOTO NATIONALBANKEN

Danmarks Nationalbank skrotter sit seddeltrykkeri. Dermed forsvinder den sidste industrielle produk-
tionsvirksomhed i det indre København. Fremstillingen vil blive udliciteret, og favorit som leverandør 
er det britiske værdipapirfirma De La Rue, verdens største leverandør af trykte penge til 150 landes 
nationalbanker.
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Nyhavn Rens

Herluf Trolles Gade 18    1552  København K   Tlf.  70 27 23 14* *

Vi renser alt, se efter renseanvisningen i tøjet  

P wFA
Vi klarer selvfølgelig også alt i vask

KULTUR Fredag den 10. oktober skød Kulturnat-
ten efterårsferien i gang for 22. gang. Der blev 
solgt flere end 75.000 Kulturpas, som er det stør-
ste antal nogensinde. Tættest på kommer 2011, 
hvor der blev solgt godt 71.000 Kulturpas. 

Kulturnatten var med til at slå rekord
Metro havde på Kulturnatten 231.656 passage-
rer. Det var godt 3.000 flere end på Kulturnatten 
sidste år. Kulturpasset – adgangsbilletten til Kul-
turnattens arrangementer – blev solgt i kultur-
institutioner og på biblioteker i København og 
på Frederiksberg samt i alle 7-Eleven-butikker i 
hovedstadsområdet. 7-Eleven på Hovedbanegår-
den, som er det største salgssted for Kulturpas, 
havde den 10. oktober den største omsætning 
for en skandinavisk 7-Eleven-butik nogensinde.

Om Kulturnatten
Kulturnatten har i de senere år solgt omkring 
70.000 Kulturpas årligt, og 2014 er med sine 
godt 75.000 solgte Kulturpas rekordår. Det er 
Foreningen Kulturnatten i København, der til-
rettelægger og gennemfører Kulturnatten hvert 
år på fredagen op til skolernes efterårsferie. Før-

ste Kulturnat var i 1993. Alle indtægter kommer 
fra salg af Kulturpas. Et eventuelt overskud kan 
kun bruges til at støtte kulturelle arrangementer 
på næste års Kulturnat. Kulturnatten får hver-
ken støtte fra stat eller kommune. Eneste spon-
sorer er Movia, S-tog og Metro, der sponsorerer 
transport på selve Kulturnatten. 

Se mere på www.kulturnatten.dk

KULTURNATTEN SLOG ALLE REKORDER
75.000 solgte Kulturpas gjorde Kulturnatten i København 2014 til rekordår. Årets publikumsmagnet 
blev Botanisk Have med 21.051 besøgende.

ÅRETS TOP 10
 

• Botanisk Have 21.051

• Københavns Rådhus 18.395

• Metroselskabet - Rådhuspladsen 15.500

• Danmarks Radio 12.000

• Nordisk Kulturfond 10.995

• Den Kongelige Livgarde 10.982

• Folketinget 9.851

• Tøjhusmuseet 9.743

• Zoologisk Have 9.218

• Christiansborg Slotskirke 8.471

Besøgstallene er baseret på arrangørernes egne optællinger
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KULTUR Det Grand Prix, der skulle have været en 
pryd for København, udvikler sig til en skandale 
af betydeligt omfang. Erhvervsstyrelsen, Stats-
forvaltningen, Økonomi- og Indenrigsministe-
riet samt Rigsrevisionen er gået i gang med at 
granske økonomien i showet, der totalt kostede 
334 millioner og endte med et underskud på 77 
millioner.

Hvem vidste hvad, hvem afgav dækningsløse 
løfter, hvem stillede enorme krav til den ubruge-

lige værftshal? Det skal administrerende direk-
tør Lars Bernhard Sørensen fra Wonderful Co-
penhagen, Grand Prix General Pernille Gaardbo 
fra Danmarks Radio, overborgmester Frank Jen-
sen, regionsrådsformand Sophie Hæstorp An-
dersen og administrerende direktør Christian 
Herskind fra Refshaleøens Ejendomsselskab re-
degøre for.

Var det for eksempel lovligt, at Københavns 
Kommune og Region Hovedstaden pumpede 100 

millioner kroner i foretagendet? Brød Wonder-
ful Copenhagen loven om fonde ved at låne 32,1 
millioner i DR?

Sagen kan få alvorlige konsekvenser for flere 
af de involverede, og det er langt fra sikkert, at 
DR’s topdirektør Maria Rørbye Rønn kan skubbe 
hele ansvaret over på Pernille Gaardbo. Hidtil 
har DR prøvet at tilbageholde centrale dokumen-
ter med henvisning til, at de var konkurrentføl-
somme, men den gik ikke. Også Wonderful Co-
penhagen har måttet frigive deres papirer.

Om offentligheden skal vente en samlet rede-
gørelse, eller om der vil blive tale om fire rap-
porter, er endnu uvist, men der er lagt op til en 
helt anden form for underholdning end den fore-
stilling, hvor den sjove med skægget fra Østrig 
strøg ind på en førsteplads.

kbh

MISTER ALDRIG 
OVERBLIKKET
Mens alt endnu så lyserødt ud, gav 
Grand Prix general Gaardbo et inter-
view til Alt for Damerne:
”En anden ting, der er vigtig, er at uddele-
gere opgaverne. Man hverken kan eller skal 
selv have styr på det hele, for så dræber man 
al kreativitet, som hun siger. Men at styre 
verdens største musikkonkurrence med knap 
600 ansatte må kræve sin kvinde. Mister hun 
aldrig overblikket? 

– Nej, den oplevelse har jeg ikke. Når man 
er leder, har man jo det privilegium, at man 
kan beslutte, hvad man vil bruge sin tid til. 
Det er klart, at der er en masse ting, jeg ikke 
har dybt kendskab til i projektet. Det kan 
man i sagens natur ikke. Derfor er det vig-
tigt, at jeg stoler maks. på mit team og ved, 
at jeg har ansat de rigtige mennesker hele 
vejen rundt”. 

COPENHAGEN FASHION WEEK
FIFLER MED BESØGSTALLENE
KULTUR Har den københavnske modeuge 68.000 
besøgende, kommer der mellem 25.000 og 35.000, 
eller er tallet 22.000 – og kan det så passe? Di-
rektøren for Danish Fashion Institute, Eva Kruse, 
skal til kammeratlig samtale på Københavns Råd-
hus, efter det er konstateret, at der er stor usik-
kerhed omkring tilstrømningen til begivenheden. 
Beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev er 
sammen med de øvrige politikere blevet skepti-
ske, da kommunen bevilger 2,1 millioner kroner 
til begivenheden.

De misvisende tal er leveret af organisationen 
Wonderful Copenhagen.

Samtidig med, at der nu er stor usikkerhed om 
arrangementets betydning, har Copenhagen In-
ternational Fashion Week fået et kedeligt brev 
fra Amalienborg. Kronprinsesse Mary ønsker ikke 
længere at være protektor. Årsagen kan være, at 
hun ikke vil stå model til en modemesse, der pum-
per besøgstallene op.

kbh

MILLIONUNDERSKUD FØRER TIL FIRE UNDERSØGELSER 

AF EUROVISION SONG CONTEST
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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,-

Hej Københavneravis,
Undskyld hvis bogstaverne kludrer lidt, men jeg sidder i sadlen og taster, mens 
jeg suser gennem byen og drikker kaffe og hører The Headbangers nyeste hit.
Men her forleden viste en af veninderne mig, hvordan en gammel mand, der hed-
der Bredal eller Bredmås eller sådan noget, i Politiken kaldte os for ”tøser” i noget 
brokkeri om cyklerne, og det er altså bare så diskriminerende. Oldingen fatter 
ikke, at vi er multitaskere og simpelthen bare er suveræne til at klare det hele. 

Vi cykler for miljøets og sundhedens skyld, og så fortjener vi ikke at få svi-
neren. Det gælder også strisserne, som blander sig i, om vi lige finder en smart 
smutvej. Vi ødelægger jo ikke noget ved at tage den over fortovet, og rødt lys er 
jo mest noget for de dumme biler, som burde forbydes helt. Megabøderne æder 
jo et halvt tøjbudget!

Og så er der de lede, grimme og fedtede kassecykler, der spærrer for, at vi 
andre kan komme frem. Kan de ikke holde sig ude på Christiania, hvor de kom-
mer fra? De joller bare der og leger far, mor og børn, og ungerne med deres gen-
nemgnaskede rosinboller og økosaftevand er bare nederen. De er langsomme 
som en rullestol, og de må jo heller ikke ligge og fylde ude på cykelstierne. For 
os er cykelstierne en del af vores karrierevej, vi skal frem, og det skal gå hurtigt, 
hvis vi også skal kunne nå til yoga og møde veninderne og skrive rapporter og 
gå i byen torsdag, fredag og lørdag og have tid til at slappe af og fordybe os i 
et eller andet.

Jeg synes, at I skulle vælge mig som årets cyklist.

Kærlig hilsen
Sofie Alberte Habbergast-Olsen

SET FRA CYKELSTYRET

Nu må I altså
lige styre jer!
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TEKST OG FOTO LONE ØMANN

KULTUR Mange stenkast fra Jagtvej åbner vi imid-
lertid havelågen til en fredelig villa på Østerbro: 
KW3, ”K + W” står for sitet: www.kraftwerket.dk 
og ”3” for Krausesvej 3. www.kw3.dk . Huset ejes af 
Københavns Kommune og er åbent for alle byens 
unge og publikum i alle aldersgrupper.
Patriciavilla og ungdomskultur

Det er kærlighed ved første blik for en hver, 
som kommer til det nye ungdoms- og lokale kul-
turhus KW3. Vi træder ind i en patriciervilla fra 
1920’erne, og der er kulørt mosaik i ruderne, la-
kerede parketgulve, guldpaneler og stuk i loftet 
og kopier af romerske, antikke relieffer på væg-
gene. Sale på næste 100 kvadratmetre, mange min-
dre rum, opgange med fine trapper og gelænder 
leder op til tre etager og også et atelier på top-
pen. En svalegang fører os fra forhus til baghus. 
En palmehave danner nu rammen om bar og so-
ciale sammenkomster. Den rummelige have midt 
i København giver plads til containere motorcy-
kelværksted, kunstnergallerier og husets egne bi-
stader og honningproduktion.

Driftsledelse
Nøglerne til villaen blev i maj overgivet til pro-
jektledere Anna Rotzsky Permin, som står for ud-
lejning, og Kristoffer Thurøe, som leder aktivite-
terne. Nu ruller huset i gang med kunstneriske og 

kulturelle aktiviteter via selvorganiserede beslut-
ningsgrupper blandt de unge. Der skal renovereres 
og vedligeholdelse. Der skal søges fondsmidler og 
sættes virksomheder i gang.

Robin Hood metoden
Det er ’Robin Hood’, der styrer økonomien i det 
nye ungdomshus. Kristoffer fortæller:

-Vi har fundet en metode under sloganet ”mere 
for det samme”. Det er lykkedes os i Fritids-og Kul-
turforvaltningen på denne måde at holde liv i ung-
domshuset i Valby og samtidig at åbne dette nye 
værested i København Ø for de samme penge.

-Modellen har to ben: alle unge kan bruge huset 
her på Krusesvej til deres egne, kreative aktivite-
ter efter aftale med den fælles ledelse. Til gengæld 
skal de unge lægge et stykke frivillig arbejdskraft 
i KW3, og det er forpligtende! 

-Og så lejer vi attraktive kontorlokaler ud til 
kreative fag – bredt defineret fra it-områderne til 
grafisk design. Huslejen er særdeles rimelig, og 
virksomhederne deler til gengæld vilkårene med 
et rummeligt og aktivt hus. 

-Lige nu har fem virksomheder lejekontrakt, og 
huset skal være selvfinansierende, fortæller Kri-
stoffer.

Kristoffer arbejder desuden som konsulent for 
de unge, som har projekter i gang. Det handler 

om at definere projektet og om at guide til at søge 
penge i offentlige puljer og private fonde.

Et ungdomshus i et villakvarter?
Hvad siger naboerne til den nye aktivitetsbombe? 
Det går faktisk godt. Der er klager, naturligvis, når 
der har været synlig og hørlig aktivitet i villakvar-
teret. Naboer skal vænne sig til hinanden. Huset 
bliver som en del af indtægtsgrundlaget udlejet 
til teaterevents og private arrangementer. De kom-
mercielle udlejninger til professionelle firmaer tæl-
ler fornemt NOMAs Madfoodcamp og mange lo-
cation filmoptagelser til reklame og spillefilm, ny 
eksperimentel scenekunst bl.a. i samarbejde med 
Det Kongelige Teater – og dans! Her er højt til loftet.

Huset er oprindeligt opført af grosserer Carl 
Otto Henriques i 1920-erne. Familien måtte – som 
jøder - flygte op til besættelsen -40-45, og huset blev 
overtaget af Gestapo, den tyske besættelsesmagt. 
Fra freden efter 1945 blev villaen forvaltet af Kø-
benhavns Kommune.

En ”patriciervilla” er et hus opført i historisistisk 
stil: for at efterligne patricier, som er af gammel, for-
nem slægt især i gammel romersk fødselsadel, ca. år 0.

Ungdomshuset Jagtvej 69 blev overdraget til en 
fond og videreføres i lokalerne Doretheavej 61 i 
København Nord Vest.

loe@kbhavis.dk

BYDÆKKENDE UNGDOMS KULTURHUS 
I GROSSERERVILLA PÅ ØSTERBRO 

PÅ ROBIN HOOD METODEN
Siger man ungdomshus tænker man måske straks 

på det legendariske Ungdomshuset Jagtvej 69/”Ungeren”, 
som blev grundigt ryddet 2007 og har sin helt egen historie.
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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,-

Den 20. og 21. oktober afholdtes for fjerde 
gang det store 3GF arrangement - Global 
Green Growth Forum - med over 500 deltagere 
for at sælge grøn energi til hinanden og re-
sten af verden. Statsminister Helle Thorning-
Schmidt åbnede konferencen, der fandt sted 
i Eightvedspakhus. Også de øvrige deltager-
lande: Kina, Etiopien, Kenya, Korea, Mexico 
og Qatar holdt åbningstaler. Man kan undre 
sig over, at der ikke er flere lande med i 3GF. 
Tyskland for eksempel, der er lige så fokuseret 
på den grønne vej som Danmark, og sammen 
med os har de højeste forbrugerpriser på el, 
fordi vi over elregningen betaler for opstil-
ling og drift af vind- , sol- og biokraft anlæg. 
Mere naturligt er det, at Danfoss, Vestas og 
Novosymes er hovedpartnere. Siemens, ABB, 
Alstrom, Hyundai og Samsung er også blandt 
partnerne. Det er de selskaber, som 3GF pro-
moverer.  

Jeg overværede en session, der tog udgangs-
punkt i den erkendelse, at den grønne energi, 
sol- vind og biomasse betyder markant højere 
priser på el. Det gør det dyrt for de virksomhe-

der, der presses til at bruge den grønne energi. 
Og forbrugerne, der som i Danmark skal be-
tale rekordhøje priser på el, har færre penge 
til andet forbrug. Væksten bremses, som vi 
ser det i Danmark og i Tyskland, med arbejds-
løshed og svækkelse af forbrug, produktion 
og vækst. 

Hvad gør man så? De snilde grønne mænd 
og kvinder, bl.a. Connie Hedegaard som var 
en af talerne, har fundet en løsning. Man be-
slutter ganske enkelt at ændre på den måde, 
man hidtil har opgjort samfundsøkonomien 
på. Priser og nationalprodukt opgøres grønt. 
Svupti wupti og alt det, der ikke er produce-
ret og leveret på grøn energi skal tillægges 
en afgift, så det bliver endnu dyrere end den 
allerede dyre grønne energi.  

En delegeret spurgte fra salen, om der ikke 
var vel megen varm luft i det projekt, der blev 
præsenteret. Han fik ikke noget svar. På vej 
ud var vi enige om, at det, vi havde oplevet, 
var en gigantisk grøn version af H.C. Andersen 
eventyr: ”Kejserens nye klæder.” 

jt@kbhavis.dk

STORE MÆNGDER 
VARM LUFT 
I KØBENHAVN

 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 Han fornemmer modernes skiften og 
skruer uret på midnat for at fremme festen. Han 
dyrker at finde nye tendenser for at forfølge dem 
først. Hele byen er på fornavn med ham og be-
kendt med hans politisk ukorrekte synspunkter. 
For nylig meddelte han på moderne maner over 
Facebook, at han stiller op til Folketinget for De 
Konservative i Københavns omegns storkreds ved 
det kommende valg. 

Mads Holger har siden han blev student på Fal-
konergårdens Gymnasium forgyldt København 
med sin herremandsfacon. En klassisk stil, som 
han har forfinet, så den med årene formåede at 
charmeret fyrstesønner og papprinsesser i dele 
af (Øst)Europa. Med sans for kvinder, sproget og 
champagne har han skabt samtale, kultur og pro-
vokationer.

Hans første medie for de lange velformulerede 
smånyheder var lokalavisen Rendestenen i Pis-
serenden. Mens han læste grundpakken i teologi 
spildte han ikke tiden, men udgav tre romaner ”Alle 
går rundt og forelsker sig”, ”Bladguld” og sammen 
med ekskonen Paula Larrain ”Uden for citat”. Han 
optimerede jetsetfesterne med Klub Jets forunder-
lige flyvende festrejser til uopdagede luksusbarer 
fjernt fra København K.

Meningsmaskinen gav sig
Gennem flere uger har jeg forsøgt at overtale me-
ningsmaskinen til en gåtur gennem byen. Men den 
kulturelle enmandshær har travlt og tilbyder til 
sidst en snak over telefonen. ”Det er folketingskan-
didat Mads Holger”, åbner han samtalen. Efter et 

par minutter om hans nyeste påfund lykkes det at 
klemme et banalt spørgsmål ind.

Du er kendt som en festbaron, hvor startede du 
egentlig med at gå i byen i København?

”Som du naturligvis husker, så gik man på U-
Matic i Vestergade og jeg var blandt de aller sidste, 
der festede på Montmartre. Derefter var det Jazz 
House og Boltens Gaard. Så blev det Nasa.” Mens 
Mads Holger remser natklubber op i byer som Da-
maskus og Dubai, kommer jeg i tanker om, at han 
i sin tid skrev et sofistikeret medlemsblad for Na-
sas vip-gæster.

”Her i byen har jeg altid haft en lille svaghed 
for de sobre brune beværtninger, så som Palæ Bar, 
Toga Bar, Bobibar og Andy ś. De barer er i under-
bukser, ikke i bar røv.” ruller talestrømmen videre.

Når du kommer hjem fra festlivet i storbyerne, 
hvordan oplever du så København K?

Vores egen begejstring for byen godt kunne mo-
dereres. Der trænger til en optimering. Jeg er træt af 
metrobyggeri. København skulle blive mere dansk 
og være stolt af det. Dansk kultur skal hvile på det 
danske udgangspunkt. Grundtvig, H.C. Andersen, 
Carl Nielsen, kristendom og Kim Larsen. Der er 
ikke noget pis med mig og Kim Larsen. Lad os 
vende tilbage til politik.”

Hvordan ser du selv forbindelsen mellem jetset-
festabe og en plads i Folketinget?

”Jetsetfestarrangør er ikke en glose, jeg selv har 
hæftet på min person. Der er desuden ikke jetset i 
Danmark. Jeg er heller ikke jetset. Men i perioder 
har jeg haft det som blommen i Madeira. Forbindel-
sen er oplagt, selvom at jeg er ikke en politiker med 

klassisk politisk baggrund og levebrødsarbejde bag 
mig. Min virkelighed er journalistikken, restaura-
tionsbranchen, teologien, litteraturen og erhvervs-
livet. Det virkelige liv og ikke en studiekreds.” 

Der er spekuleres allerede på, om du bliver den 
næste kulturminister? 

Selvtilliden koger ikke over, i stedet får jeg den 
retoriske kliché, som politikerskolen allerede har 
lært ham.

”Jeg tager telefonen når den ringer. Men nu skal 
jeg lige i folketinget først. Jeg interesserer mig me-
get for kultur og værdipolitik. Det er korrekt.”

Når du bliver kulturminister, skal København så 
flyde i champagne? 

Elegant undgår han at kommentere det første 
med et fornøjet suk, som han lader stå, før han 
rapt giver igen:

”Rygterne om mit liv er stærkt overdrevet, men 
der var fart på en overgang. Nattelivskongen er ble-
vet voksen, nu går jeg mere ud med fruen og spiser 
på Victor og får en enkelt øl bagefter. Jeg synes, at 
København mangler at blive pæn, ordenlig og ren 
igen. Jeg er som sagt træt af det Metrosvineri. Nør-
report har man smadret for sjov. Bare for at lave et 
kæmpe cykelskur med varme i gulvet til cyklister, 
de er så fine.” 

Hvad mangler byen nu?
København skal værne om sin egen identitet og 

vi skal holde op med at skæve til Berlin.” Et fnis 
undslipper skribenten.

”Berlin det er der, man kommer hen når man 
dør, hvis har været ond.” runder Mads Holger af 
og påstår, at nu ringer Marlene Dietrich.

MADS HOLGER MIT KØBENHAVN

KØBENHAVNS 
KONSERVATIVE 
KAMÆLEON

Vores egen begejstring for byen kunne godt 
modereres. Der trænges til en optimering. Jeg 
er træt af metrobyggeriet. København skulle 
blive mere dansk og være stolt af det. 
Dansk kultur skal hvile på det danske ud-
gangspunkt. Grundtvig, H.C. Andersen, Carl 
Nielsen, kristendom og Kim Larsen. Der er ikke 
noget pis med mig og Kim Larsen. 

TEKST CAMILLE BLOMST
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CAUSERI Det er stadig en betonklodskryptisk 
velkomst til indre København, man får når 
man tramper op af trappen nede fra Nørre-
ports løjerligt nok vindomsuste svagt uhygge-
lige perron. ”Det er utroligt at en hjemløs væl-
ger at få sig en hund, så har han to problemer.” 
undrer min ældste datter sig. ”Nu skriver du 
det ikke i avisen, vel?” hvæser hun, da hun ser, 
at jeg hiver telefonen op af tasken for at notere. 
I håb om at camouflere at jeg skriver, svarer 
jeg pr. refleks, at hunden beskytter manden. 
”Mod hvad? Lommetyve? Politiet? Er det ikke 
vigtigere at han selv får mad?”. 

Den hjemløse formår kortvarigt at frem-
kalde skam over, at børneflokken og jeg stiler 
mod Torvehallernes kostbare fristelser. Her-
inde holder man masken, når man ribbes for 
100 kroner for tørre boller at bide i. 

I glashusene findes en udsøgt udenlandsk, 
men dog dansk designet magi. På få skridt går 
man fra en østeuropæisk byggeplads ind i en 
ubekymret verden af ren luksus, fornemt sat 
i scene med dufte, der hiver i mundvandet. 
Oplevelsen krydres af synet af selvsikre men-
nesker, som synes en snert snobbede på den 
misundelsesværdige måde. 
De stryger omkring 
på markedet i ele-
gante jakker, faste 
kroppe og paryk-
perfekt hår. 

Typerne hand-
ler kaffe, middel-
havssalt til mad og 
bad og andre nød-
vendigheder og hu-
sker øvet at ønske eks-
pedienten ”En dejlig dag” 
med hele ansigtet, som var 
de ansatte syns- og hørehæm-
mede. Kager i klare farver, kold-
hævet brød og varme drikke får 
så smukt et liv her, sammenlignet 
med hos den lokale røvballebager 
i forstaden, hvor jeg ellers drikker 
kaffe med en veninde, hvis vi vil 
være i fred for børnene. 

”Hvornår skal vi op i Det 
Runde Tårn?” - min søn har 
spist sin passiviserings-
bolle og gider ikke at se 
på håndsæberoser, oli-
ventræskeer og mint-
grønne mandelkager, 
vi ikke skal købe. I dry-
pregnen gennem Køb-
magergade mellem de 

sorte paraplyer noterer jeg mig, at kaffekru-
sene alligevel ikke er groet fast i danskernes 
hænder. Måske har man opdaget, at det er 
dumt at betale 40 kroner for at gå rundt med 
en sjatkold papkaffe, når man kan sidde på 
en rar café og nyde den fra en kop og snakke 
afslappet med en ven. 

Vi vader op i Rundetårn, men historiens 
stolte vingesus, byens grønne tårne og røde 
tage gibber ikke i børnene. De vil på Post og 
Telemuseet lidt længere nede ad gaden. 

Her er min ungdom allerede på kommu-
nikationsstenaldermuseum. Børnene efter år 
2000 synes, at det er en vits med telefonhuse 
i gaderne. Selv skælver jeg af minder. Hvor 
har jeg tilbragt mange vigtige timer i tele-
fonbokse, der slugte min grillbarløn. Stærke 
livsvigtige samtaler om kærlighed fremkaldte 
dug på indersiden. Dengang jeg skrev mange 
postkort med dna-aftryk på frimærkerne, 
sms-tidsalderen er fantastisk for en kommu-
nikationskugle.

”Mor hvorfor sidder telefonen fast i en led-
ning?” afbryder min lille søn de minder et 
KTAS-logo giver mig.

Friske danske børn med overskudsfor-
ældre fræser rundt i frimærkekulissen. En 
bedstemor kommer i snak med en anden 

bedstemor på det faldvenlige gulv, hvor de 
holder grisevagt. ”Jeg synes, at det er vig-

tigt, at de får lidt kultur, de spiller alt for 
meget spil, sådan en efterårsferie.” Og 
den anden dame med de påfaldende 
glatte øjenomgivelser, sammenlignet 
med hendes udringede bryst, stem-
mer i: ”Deres far tager dem aldrig 
nogen steder og moren hiver dem 
med i indkøbscentre en halv lørdag, 
men det lærer de jo ikke noget for-
nuftigt af.”. 

Her er så københavnsk, en far 
leger med sine tre børn og en mor 
ammer på en omvendt robåd i mu-
seets legeområde. De resterende 
forældre sms’er, mens Tristan og 
Tornerose trækker lod om en rød 
postjakke. ”Når jeg bliver stor, vil 

jeg være postmand” erklærer en 
dreng ”...eller have en sand-

wichbar”. 
cb@kbhavis.dk

MED MOR I BYEN

HVORFOR SIDDER 
TELEFONEN FAST 
I EN LEDNING?

TEKST CAMILLE BLOMST
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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.

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

Ny konsulent 
i byen

Læs mere på  
vægtkonsulenterne.dk

INFO
Hvor: Østerbrohuset, Århusgade 103
Hvornår: Hver tordag kl. 18.30 
– beregn ca. 1,5 time. 
Kom og hør mere – ingen binding!

Jeg glæder mig til at se dig,

Lone Bødkerholm, 
Vægtkonsulent siden 2012

Telefon: 2023 0707 
Telefontid: mandag til torsdag
E-mail: lbm@vaegtkonsulenterne.dk

. Vil du også 

Ny konsulent 
TAB 1 KILO OM UGEN

Det får du, når du går på et hold: 
 Ugentlig vejning og undervisning

  Personlig rådgivning

  Vægtkonsulenternes kostprogram

  Vægtkonsulenternes kostdagbog

  Sammenhold blandt medlemmerne
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IVÆRKSÆTTER Det kunne være et citat fra den ly-
stige politiker og entertainer Jacob Haugaard, da 
han i valgkampen 1994 krævede mere medvind på 
cykelstierne. Haugaard blev mod alle odds stemt 
ind i Folketinget.

Ole Kassow mener det også seriøst at ville skabe 
livsglæde hos vores gamle medborgere, og giver os 
mulighed for at forblive en aktiv del af fællesskabet 
og nærmiljøet så længe livet varer. 

Ole og Foreningen cykling uden alder fik i maj 
blandt 700 kandidater Fællesskabsprisen* 2014. Så 
kom beskæftigelsesminister, nu justitis - Mette 
Frederiksen på uanmeldt besøg med blomster. Ole 
kom til orde på Kommunernes Landsforenings so-
ciale temamøde i Ålborg. Her deltog alle landets 
beslutningstagere inden for ældreforsorgen. Og så 
kom Oles tossede idé ud på landsplan og fængede 
an. 

Efter blot et halvt år har 25 kommuner købt 200 
taxa cykler, som produceres på højkraft – dels som 
indledende håndbyggeri af ’Annie og Lars’ på Born-
holm og senere i Smedien på Christiania. Mindst 
500 frivillige cyklister har indtil nu meldt sig til 
plejecentrene.

I Indre By København er det de kommunale 
plejehjem Nybodergården og Rosenborgcentret, 
der har de flotte taxa cykler stående i entreen. Og 
de er en oplagt inspiration for børnebørnene til 
at træde for i pedalerne; samtalen kan måske gå 
i stå ved sengehesten, når demens og træthed har 
ramt den gamle. 

Konceptet er enkelt: frivillige unge cykler med 
deres stærke ben gamle mennesker, som ikke læn-
gere kan cykle, en god, lang tur. Puttet under lune 
tæpper nyder kvinder og mænd udsynet, gadelivet 
siddende side om side i en dansk ”rickshaw”

Rosenborgcentret
Nyligt udnævnte leder for Rosenborgcentret Gitte 
Jeppesen fortæller:

- Jeg glæder mig meget over initiativet til dette 
positive projekt! Det er genialt.

Ikke nok med, at beboerne i Rosenborgcentret 
gives mulighed for frisk luft og vind i håret og 
en kærkommen chance for at komme ud og gense 
det gamle lokalmiljø og mærke byens puls og års-
tidernes skift - 

-Medborgerne får også mulighed for at skabe 
nye relationer med frivillige på tværs af genera-
tioner. Og de gamle medborgere oplever noget nyt 
sammen med egen familie. Det gøder også forank-
ringen og den tætte relation mellem kontaktperso-
ner og den enkelte beboer. Det er sjovt og ander-
ledes end dagligdagen og rutinen indenfor dørene 
i plejecentret. Det er et aktivt liv sammen med 
andre mennesker.

-I Rosenborgcentret har vi netop ansat en fri-
villigkoordinator. Cykelprojektet kan være med-
virkende til, at lokalområdets potentielle frivillige 
kan få øjnene op for også de andre muligheder, der 
er for at glæde sig selv og de gamle på plejecentrene 
med en frivillig indsats.

Hvad driver Ole? Tossede idéer siger hans kone…
Det er Christiania Smedien og Cykling Uden 

Alder, som sammen har videreudviklet den klas-
siske Christianiacykel. Chaufføren sidder her bag 
gæsterne, og det fremmer kommunikationen. Ole 

fortæller gerne om sin privat begrundede motiva-
tion. 

Ud over det frivillige arbejde arbejder Ole som 
akademisk uddannet sproglig konsulent for er-
hvervsvirksomheder. 

- Fra jeg tre år lærte jeg at leve med, at min far 
sad i rullestol pga. sygdommen sklerose. Da jeg blev 
større, bad mor mig en dag om at hente far, som 
var til tandlæge. Jeg cyklede af sted for at hente 
far, og så blev det til, at jeg trak ham i rullestolen i 
roligt tempo, mens jeg cyklede. Det havde vi meget 
sjov af. Jeg tror inspirationen og min glæde ved at 
opmuntre ældre netop på den måde kommer her 
fra. Det er leg og glæde der driver værket.

Hele cykelprojektet førte også til endnu en 
af Oles tossede idéer, nemlig cykelturen Odense-
Hamburg, hvor 10 taxa cykler og 20 medborgere 
i alderen 70-90 år samt frivillige cyklister og tre 
plejehjemsassistenter i august gennemførte rej-
sen. Det foregik i et samarbejde mellem Køben-
havns og Odense kommuner og med selvbetaling 
fra borgerne, hvor flere ikke havde været på ferie 
i over 15 år. 

Fællesskabsprisen blev første gang uddelt 22. 
maj 2014. Prisen er stiftet af 3F, Dansk Metal, 

DFDS, Falck, HK, ISS, Professionshøjskolen Metro-
pol, Skanderborg Kommune og VIA University Col-
lege samt Beskæftigelsesministeriet. ”Fællesskabet 
er det særlige ved Danmark. Det fællesskab, som 
har lagt grunden til vores succes, er udfordret i 
en krisetid. Derfor indstifter vi Fællesskabspri-
sen, som er tilegnet de mennesker, der har gjort 
en ekstraordinær indsats for alle andre.” siger pres-
semeddelelsen, og uddyber: ” Fællesskabet er de 
tusindvis af vejarbejdere, skolelærere, jobcenter-
medarbejdere, rengøringsassistenter, foreningsle-
dere og mange andre, der ikke kun arbejder for 
deres egen skyld, men for os alle sammen. Det er 
resultatet af deres arbejde, som skaber muligheden 
for, at alle vi andre kan passe vores. Hvor de glit-
tede magasiner alene skriver om de få, der stikker 
ud - iværksætterne, sportsfolkene og de kreative, 
ønsker vi at sætte spot på det Danmark, der sjæl-
dent får opmærksomhed, men i den grad - også - 
fortjener det. Vi glemmer ofte, at samfundet ikke 
alene bliver bedre for os alle, når fællesskabet styr-
kes, men i tillæg får den enkelte bedre mulighed 
for at realisere sit helt eget potentiale.”

loe@kbhavis.dk

»RET TIL VIND I HÅRET« 
CYKLING UDEN ALDER, OLES PROJEKT
TEKST OG FOTO LONE ØMANN
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En 65-årig taxachauffør blev natten til fredag 
31. oktober udsat for et groft røveri i Brønshøj 
og døde et døgn senere af sine kvæstelser.

Hyrevognsselskabet Taxi Nord fik kort før 
hændelsen en telefonisk henvendelse med en 
bestilling af en taxa til Herbergsvej i Brønshøj.

Da taxachaufføren ankom til gerningsste-
det, blev han mødt af de formodede gernings-
mænd, der stod med en mindre cykel - for-
mentlig under påskud af at de ville have cyklen 
med i taxaen.

Taxachaufføren steg ud af vognen og be-
gyndte at tage cykelstativet frem. Udenfor ta-
xaen blev han ifølge sigtelsen overfaldet og 
slået brutalt ned. Angiveligt fik den værgeløse 
65-årige kølleslag under overfaldet. Gernings-
mændene fjernede flere af taxachaufførens 
personlige ejendele fra vognen, hvorefter de 
flygtede fra gerningsstedet.

Københavns Politi anholdt fredag aften tre 
personer i forbindelse med sagen. Det drejer sig 
om tre mænd på 17, 19 og 26 år. De tre unge 
mænd nægtede sig skyldige i lørdagens grund-
lovsforhør i dommervagten i København.

Københavns Politi efterlyser imidlertid 
flere andre, ukendte personer, der menes at 
have deltaget i overfaldet på den 65-årige ta-
xachauffør.

Ukendte gerningsmænd har vandaliseret Tor-
denskjoldsgade 9 i København, som huser flere 
folketingspolitikere, der har deres københavner-
boliger i ejendommen.

Der er smadret ruder, smidt med maling 
og skrevet graffiti med blandt andre følgende 
budskaber: ”Korrupte svin”, ”Boliger til alle” 
og ”No peace”.

Københavns Politi tager sagen meget al-
vorligt, oplyser de, da der er tale om politisk 
hærværk. Sagen er under efterforskning, og 
politiet kan på nuværende tidspunkt ikke give 
nærmere oplysninger.

To mænd på 26 og 27 år er blevet varetægts-
fængslet sigtet for et groft overfald på en taxi-
chauffør i Kompagnistræde i det centrale Kø-
benhavn.

- Begge er fængslet i 25 dage for lukkede døre, 
oplyser central efterforskningsleder Dan Aaker-
hjelm Sørensen.

Ifølge politiet blev den 39-årige taxachauffør 
natten til lørdag 1. november stukket med en 
kniv flere steder på kroppen og udsat for både 
slag og spark.

Chaufføren blev behandlet på hospitalet og 
er uden for livsfare.

lp@kbhavis.dk

Taxachauffør død 
efter groft overfald

Politikerejendom 
udsat for hærværk

Taxachauffør over-
lever knivoverfald

FLISEN Det er Farum Beton som leverer Københav-
nerflisen til hovedstaden. Dir. Dennis Christensen 
fortæller illustrativt, at der i forbindelse med Ve-
sterbro Kvarterløft og metrobyggeriet på Enghave 
Plads lige nu skal lægges ikke mindre end 12 kilo-
meter københavnerfliser i Istedgade. En ægte kø-
benhavnerflise måler 62,5 x 80 cm. = ½ m2 Den 
er 7 cm. høj og vejer 80 kg. 

I 1980’erne blev arbejdsmiljøet langt om læn-
geprioriteret højt, og flisen var i fare. De 80 kg. 
gange mange løft på en dag er klart usundt for en 
brolæggers ryg. Men så kom fliseløftvogne til, og 
flisen bliver fortsat lagt. 

Hvad er historien
Den flise vi træder på til daglig her i hovedstaden 
har en helt særlig historie. Vi tænker ikke over det, 
men kig ned på dit fortov, når du går. Nyd den en-
kelte flise, det er ikke tilfældigt, at den ser ud, som 
den gør. Og det er ikke tilfældigt eller uovervejet, 
at fliserne ligger, som de gør. 

Og netop lægningen af fliser har været til dis-
kussion i højere, kunstneriske kredse, når f.eks. ar-
kitekt Steen Eiler Rasmussen fnyser over belæg-
ningen og mixet af brosten og betonfliser: ”Beton 
og granit harmonerer ikke godt, og når fortovet så 
tilmed er flankeret af asfalt eller grusafgrænset af 
en kantsten, så bliver fortovet en veritabel samling 
af materialer”* 

Som et kuriosum er fliserne i Bredgade lagt ”a 
la London” som Rasmussen roser i sin bog. Nu 
sniger sig nye formater ind bl.a. på Nørreport og 
allerede på Frue Plads lå allerede alternative sand-
stensfliser. 

Hygiejne og den Store Nordiske
Lektor, landskabsarkitekt Torben Dam er gået i 
dybden med flisen. Torben Dam søgte emner for 
sine studerende på Københavns Universitet, Skov & 
Landskab. Han sagde: undersøg den flise, skriv om 
den. Men ingen bed rigtigt på. Han blev selv bidt.

- Det begyndte med hygiejne, fortæller Torben 
Dam**. Flisen blev blandt alternativer præsenteret 
på den store udstilling: ”Den Nordiske Industri-, 
landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn 1888”, 
som blev afviklet fra en kulisseby, meget storladent 
bygget der, hvor Rådhuspladsen nu ligger og halvt 
inde på TIVOLIs område i det gamle voldanlæg.

Her var flisen udstillet i montren i den danske 
sektion under titlen ”hygiejne”. Situationen var den 
i slutningen af 1800-tallet, at København ekspan-
derede voldsomt – industrialiseringen af landbru-
get drev bønderne til byen, og de blev arbejdere. 

Den gamle by inden for voldene var siden 
middelalderen dårligt organiseret hygiejnisk. Og 
mange debatter er ført om rendestene og afløb 
for spildvand. Tønderne fra dasserne i baggårdene 
kørte natmændene ud på ”lorteøen” Amager. Men 
ellers lå affaldet i gaderne og blev skruppet ned ad 
til kanalerne, hvor det lå og rådnede i det snævre 
havneanlæg.

Indvandring og hygiejne
Men tanken var nu at forsyne de nye – spekulant 
opførte – etageejendomme på broerne Øster – 
Nørre- og Vester- med toiletter og dermed faldstam-
mer og kloarker. Og så skulle de slibrige brosten 
afløses af nye, systematiserede fliser. Det handlede 
om hygiejne og begyndte for ca. 125 år siden. 

Hilsen fra Bornholm
Blandt flere alternativer valgte bystyret københav-
nerflisen, som nu kendetegner København. Beto-
nen blandes med en særlig, knust granit fra et sten-
brud i Svaneke på Bornholm. Det er en porøs, rødlig 
granit, som præger de støbte fliser. I en periode 
søgte man at støbe og indfarve fliserne, så de blev 
ens at se på. Men et andet gode ved granitten fra 
Svaneke er, at den lægger sig øverst i støbningen 
og gør flisen skridsikker. Nu er det atter svanne-
kegranit, der støbes ind i beton, og vi kan nyde 
nuancerne. Ikke to fliser er ens. 

Syng med!
Når elementerne ”Istedgade” og ”fliser” kombine-
res i læserens hjerner, kan man hæmningsløst bry-
der ud i sangen: ”Ud på flisen Karoline!”. Rolig nu. 
Gør det i fællessang med madammen og vennerne 
og i selskab med Elga Olga, Blue Boys, og Buster 
Larsen. Visen om flisen fra 1950’erne fører atter 
direkte tilbage til solskinsøen Bornholm, nærmere 
bestemt Christiansø og et flisebal på kroen der. 

Visen er skrevet af boheme, maler, digter og 
trubadur Henning Køie fra Christians Ø. Karoline 
var konen til en malerkollega og en så vidt vides 
ærbar kone.

*  Steen Eiler Rasmussen: Om at opleve arkitektur, 1957

** Læs også: Torben Dam, artikel: ”Betonfliser mellem 
 brosten”, Grønt Miljø 6/2008

loe@kbhavis.dk

TEKST OG FOTO LONE ØMANN

UD PÅ 
KØBENHAVNERFLISEN
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DEBAT ”Sol, måne og stjerne taler for, at kanalrund-
fartsbådene ikke har holdeplads i Nyhavn indenfor 
en kort årrække” siger Sammy Eisinger, formand 
for Nyhavnsforeningen. En forening, som de sidste 
40 år har varetaget blandt andet skipperlauget og 
deres træskibes interesser i Nyhavn. I mellemti-
den er trafikken i kanalerne blevet intensiveret så 
meget, at de mange kanalrundfartsbåde ødelæg-
ger Nyhavn og dets historiske skibe, mener Sammy 
Eisinger:

”Vores træskibe bliver påsejlet og ødelagt af ka-
nalrundfartsbådene. Vi kan dokumentere 20 påsej-
linger sidste år, det reelle antal er givetvis meget 
højere” .

De har længe argumenteret for at rykke kanal-
rundfartens stop fra Nyhavn til Kvæsthusmolen 
, og med Københavns Kommunes nye lokalplan, 
er de muligvis kommet en sømil tættere på må-
let. Et punkt, som Nyhavnsforeningen særligt er 
glad for, er, at man skal kunne se direkte fra sø-
mandsankeret i Nyhavn til Christianshavn,  hvil-
ket kan ende med at betyde, at kanalrundfarts-

selskaberne skal fjerne deres reklamebannere og 
billetskure. 

Kanalrundfartsselskab er indstillet på kompromis
”Jeg er af den overbevisning, at der sagtens kan 
være plads til både kanalrundfart og træskibe i 
Nyhavn. Vi er kompromissøgende, og har allerede 
sænket farten i kanalerne til fire knob, hvor vi 
før sejlede seks” siger Haakon Bertelsen, operations 
manager i Canal Tours. 
Han er uenig i Nyhavnforeningens udlægning af 
kanalrundfartens hærgen. 

”Vores videoovervågning af trafikken i Nyhavn 
viser, at der sidste år kun var en  enkelt regulær på-
sejling med skade til følge.” siger Haakon Bertelsen.

Vil turismen lide et knæk?
Hos Canal Tours er man nervøse for, hvilke kon-
sekvenser ændringen vil få for forretningen og tu-
rismen. 
 ”Omkring 25 procent af vores kunder kommer til-
fældigvis forbi efter en gåtur på strøget. Hvis vi 
rykker vores terminal ud af Nyhavn, vil vi og ca-

feerne miste disse kunder” siger Haakon Bertelsen.
Wonderful Copenhagen tror dog ikke, at turismen i 

Nyhavn vil lide et knæk, hvis kanalrundfartstermina-
lerne flyttes 400 meter længere ned af havnen              

”Nyhavn vil altid tiltrække turister, som er interes-
serede i husene, maden og stemningen. Derfor er jeg 
overbevist om, at restauranterne ikke vil opleve en 
dramatisk ændring” siger Emil Stangenberg, Head of 
market communication hos Wonderful Copenhagen.

Restaurant Havfruen i Nyhavn frygter heller 
ikke,  at fejden mellem Nyhavnsforeningen og ka-
nalrundfartsbådene vil have betydning for hans 
forretning:  

” Turisterne vil alligevel komme til Nyhavn. De 
kommer for at se de flotte huse, træskibene og spise 
god mad” siger indehaveren.

Hos Canal Tours er de allerede ved at vænne sig 
til tanken om, at de skal flytte ud af Nyhavn. ”Jeg 
kan desværre godt se skriften på væggen. Jeg tror, 
at vi indenfor de næste par år er blevet flyttet ud 
af Nyhavn” siger Haakon Bertelsen.

rgs@kbhavis.dk

TEKST RASMUS GRÆSBØLL SVANEBORG

KANALRUNDFART 
UD AF NYHAVN?
Nyhavns erhvervsforening hævder, at kanalrundfarten ødelægger Nyhavn, og vil derfor flytte driften 
væk fra turistmagnetens kaj. Vil de manglende kanalrundfartsbåde  dræne Nyhavn for turister?



I gennem de sidste 10 år har vores fokus været udlejning  
af lejemål i den centrale del af København. Lad os blive  
din foretrukne samarbejdspartner.
 
Kontakt Henning Kraaer på telefonnummer 23 46 56 16 for  
en uforpligtende samtale. Vi glæder os til at høre fra dig.
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Kraer erhvervsmægler.
Din professionelle og personlige mægler med mere end  
ti års erfaring med salg og leje af erhvervsejendomme.

Vi søger nye 
lejemål til udlejning.  

Det går stærkt  
i øjeblikket.

Se vores nye  
hjemmeside på
www.kraer.dk

Hvorfor Kraer erhvervsmægler?
Er du stadig i tvivl, så er der her yderligere seks gode 
grunde til at vælge os som din erhvervsmægler ...

Kraer erhvervsmægler startede tilbage i 2004 og siden firmaets opstart,  
har vi repræsenteret en bred og stabil kreds af både større og mindre  
ejendomsselskaber. 

Vores grundlæggende vision er, at yde et højt serviceniveau og i øvrigt  
yde en kompetent rådgivning. Kun på denne måde, kan vi skabe lang-
varige relationer med vores lejere og udlejere, fordi vores kunder altid  
kan forvente et ukompliceret forløb. 

Som erhvervsmægler er det altafgørende, at have et stort udvalg af  
lejemål. Det skaber trafik på hjemmesiden og gør os til en interessant  
formidler, når der skal findes nye lokaler.

• Vi kender byen og vores fokus er små og mindre lejemål i City  
– og vi prioriterer dem højt! 

• Vi er en lille organisation med masser af erfaring, kendt for et  
højt serviceniveau, ihærdighed og stor fleksibilitet.

• Startomkostninger og tvungen reklame – kun efter aftale.

• Vil du have din sag på vort site og selv arbejde med på sagen  
– så aftaler vi bare vilkårene sammen.

• Vores kunder er loyale og kommer igen – vi holder nemlig af  
langvarige relationer og gode samarbejdspartnere.

• Vi repræsenterer en stabil kreds af større og mindre solide  
ejendomsselskaber.

Vi har samarbejdet med Kraer Erhverv i mange år. Deres  
professionelle tilgang til opgaverne og deres utrættelige virke 

for at løse dem, gør samarbejdet til en fornøjelse og har været 
en væsentlig årsag til fastholdelsen af vores lave tomgang.

Kraer har været vores foretrukne mægler i de 10 år som 
firmaet har eksisteret. De har fingeren på pulsen i det indre 

København, er nærværende, professio nelle og gode til at  
se muligheder – vi kan varmt anbefale brugen af Kraer.

Christian Ewald Hansen, direktør Pitzner Ejendommen A/S

Ole Danielsen, direktør Jorcks Ejendomsselskab
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Bymaleren Fattig-Holm har ca. 1840 malet Nikolaj Tårn, med hovedbrandvagt og de bagved liggende slagterbo-
der. Disse træboder blev i 1846 afløst af de smedejernsboder der blev kaldt ”maven”. Københavns Museum.

Julemandens 

kirke
MAGASIN I minefeltet, midt det gamle Køben-
havn, rejser Nikolaj Kirke knejsende sit tårn. 
Mange forundres, når de hører, at der aldrig 
har været kirke i den nuværende bygning.

Kirken var oprindeligt de søfarenes kirke. 
Sankt Nikolaj, eller Sankt Nicolaus, var bi-
skop i Myrra, nuværende Tyrkiet, ca. år 300. 
Han blev helgen for flere område, bl.a. for 
de uskyldige børn, og blev på grund af sin 
gavmildhed også anset som gavehelgen. Det 
forvandlede ham siden vore dages kommer-
cielle julemand.

Men i ”dagligdagen” var han de søfarenes 
skytshelgen, bl.a. fordi han skal have frelst 
tre sømænd i nød. Derfor var det naturligt, 
at kystbyer fik kirker tilegnet ham.

Nikolaj Kirke i Købehavn omtales første 
gang i 1261. Den lå ved den daværende hoved-
havn ved Højbro, og var en ydmyg rytterkirke, 
med kirkeskib og et ”rytterspir” på taget. I 
1517 blev kirken ombygget, blev trefløjet, og 
fik en afrundet koromgang.

Det var i denne kirke at den lutherske lære 
første gang lød i København i 1520. Efter re-
formationen forblev kirken borgerskabets ho-
vedkirke i København.

Det blev Københavns statholder Christof-

fer Valkendorf der sørgede for at, at kirken 
fik tårn med et højtstræbende spir i 1591. I 
det spejdede ”tårnvægteren” efter mulige il-
debrande, og kunne alamere brandkorpsen 
med bl.a. stormklokken.

Ironisk nok nedbrændte kirken ved by-
branden i 1795, kun tårnet, uden spir, over-
levede. Kirken nedlægges og nedrives, og på 
kirkegården får byens slagtere lov at opføre 
træskure, hvorfra de har udsalg. Dette udsalg 
blev kaldt ”maven”. Kirketårnet omdannes i 
1822 til hovedbrandvagt.

I 1892 flytter brandvæsnet til den nye ho-
vedbrandsation, og i 1909 betaler brygger Carl 
Jacobsen for optsættelsen af det nuværende 
spir.

I 1917 nedrives slagtterboderne, og P.N. 
Rentzmanns fond financierer opførelsen af 
en mindre og kortere kirkebygning. Der har 
dog aldrig været kirke i den nuværende byg-
ning. Fra 1917 til 1957 rummede den Køben-
havns Hovedbibliotek. Herefter har den været 
kommunal udstillingsbygning.

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.

 
Unikke kjoler, tunikaer, 
sjaler til fest og hverdag. 
 

Enkle designs, 
lækre natur materialer. 
 

Kun få af hver. 
 

Sys også efter mål. 
 

Velkommen hos 

Gråbrødretorv 5, st. Kbh.K.     Alle tøjdesigns fremstilles i atelieret. 
Åben man 13-17, tirs 13-18, tors- og fredag 12-18, lørdag 11-15 i september 
www.papillondesign.dk      .com/papillondesign.dk.  mobil 29 865 865    

Silke/ hamp 1365 kr. 
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Næste gang vor kære gamle og dog så unge 
by får besøg af et internationalt livsstilsma-
gasin, må korrespondenten absolut føres til 
Nybrogade, forlængelsen af den for tiden me-
trobyggerihærgede Gammel Strand. Her vil 
der møde hende et lille mesterværk, udført i 
skinnende stål. 

Skulpturen synes ud-
formet med hilsen til det 
gamle fiskemarked, dens 
form er inspireret af en 
opadstigende flyvefisk 
med finner. Kunstne-
ren er ukendt, men kon-
struktionen er genial – 
figuren er nemlig også 
et street pissoir, hvilket 
markeres med et diskret 
piktogram.

Konstruktionen er 
rørformet og boltet til 
et firkantet kloakdæksel, således at urinen 
uhindret kan løbe ned og væk. Finnerne af 
sortlakeret metal med diskrete huller yder 
den urinerende mand en så diskret beskyt-
telse, at han ikke fremtræder som blotter. 

Installationen er skærmet af tre betongrise 
af den type, som byen er så rig på, således at 
parkerende motorkøretøjer ikke kan kollidere 
med opsatsen.

Dette unikke stykke city design lider kun 
af den skavank, at det udelukkende kan an-
vendes af herrer. Hvilket kan synes at være så 
diskriminerende, at Statens Ligestillingsråd 
muligvis vil tage affære og forlange, at der 
i nærheden opsættes et nødtørftsanlæg, der 

imødekommer den kvin-
delige anatomi.

Man må antage, at 
servicefaciliteten er per-
manent og snart vil blive 
kopieret og opsat andre 
steder i byen, således at 
portpisseriet kan redu-
ceres.

Endnu et eksempel 
på, at København er un-
der konstant fornyelse 
og imødekommer de 
udfordringer, som par-
tykulturen giver.

Livsstilsmagasinet vil herefter kunne op-
gradere Copenhagen til world famous pee 
city.

 Lurifax

NÅR DESIGN OG
FUNKTIONALITET
FORSKØNNER BYEN

Tårnfalken 

INSTALLATIONEN ER SKÆRMET 
AF TRE BETONGRISE AF DEN 
TYPE, SOM BYEN ER SÅ RIG 
PÅ, SÅLEDES AT PARKERENDE 
MOTORKØRETØJER IKKE KAN 
KOLLIDERE MED OPSATSEN.
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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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FROKOST

NOTE Seks år efter, at Tivoli 
præsenterede planer om et 
nyt storstilet byggeprojekt 
på hjørnet af Vesterbrogade 
og Bernstorffsgade, har for-
lystelsesparken omsider fået 
et enstemmigt grønt lys fra 
Københavns Rådhus.

Planerne er siden frem-
læggelsen i 2008 revideret 
adskillige gange og har væ-

ret udsat for mange tovtræk-
kerier. Nu er der sagt ja til 
den såkaldte startredegørelse 
for byggeplanerne, der blandt 
andet indeholder 17 nye ho-
telværelser til Nimb Hotel 
og flere butikker, cafeer og 
restauranter i Tivolis nord-
østlige hjørne.

lp

NOTE Adgangen mellem Chri-
stianshavn og Holmen bliver 
hurtigere for cyklister og fod-
gængere i det nye år. De to nye 
kanalbroer, Tanggravsbroen 
og Proviantbroen, kan omsi-
der tages i brug i begyndelsen 
af 2015, oplyser centerchef i 
Københavns Kommune, Jens 
Christian Zøfting-Larsen.

Inderhavnsbroen fra Ny-
havn til Grønlandske Han-

delsplads bliver derimod 
yderligere forsinket og for-
ventes først klar til marts.

lp

TIVOLI BYGGER UD

CYKELBROER SNART KLAR
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To værker om krudt og kugler:
Historien om søslaget i 1864
og dansk krigsindsats i 1000 år
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JACOB LUDVIGSEN
SENIOR EDITOR

MAN KAN LET KOMME 
TIL AT BETALE 500 KR. 
OM MÅNEDEN FOR AT FÅ 
ADGANG TIL FLERE TV-
KANALER, OG FOR 6.000 
KR. OM ÅRET KAN MAN 
FAKTISK KØBE GANSKE 
MANGE BØGER, NYE SOM 
ANTIKVARISKE. 

IKKE EN DAG
UDEN EN BOG

INDLEDNING Det blev midnat, før 
jeg var færdig. Ikke særlig hygge-
lig læsning, men spændende som 
bare pokker, og jeg måtte have slut-
ningen med og holde øjnene åbne. 
Min kone siger, at jeg ikke burde 
læse gysere, fordi hun frygter, at 
jeg omsætter vold, blod og modby-
deligheder til dårlige drømme; den 
risiko er jeg nødt til at løbe, for jeg 
må vide, hvordan historien ender.

Fjernsynet interesserer mig ikke 
særlig meget. Der er langt mellem 
de seværdige film, nogle gange fan-
ger jeg et væsentligt dokumentar-

program på DR2 eller DRK, men jeg 
foretrækker at bruge aftentimerne 
på at læse, og jeg er endnu ikke 
trådt ind i e-bøger-
nes verden. Her slår 
det mig, at jeg hel-
ler ikke ejer en X-
box og aldrig bru-
ger mine forskellige 
computere til dra-
matiske spil. Jeg vil 
ikke fordømme det 
interaktive drama, 
men nærer ikke 
voldsom trang til 
at skyde rumvæse-
ner eller køre racer-
løb. Lidt kedelig har 
man vel lov at være.

Biblioteket er et skatkammer, 
her kan man virkelig tale om pub-

lic service. Skam få de sparepoli-
tikere og digitalgalninge, der vil 
fjerne bøgerne fra hylderne og 

lukke de fysiske 
biblioteker.

Man kan let 
komme til at betale 
500 kr. om måne-
den for at få adgang 
til flere tv-kanaler, 
og for 6.000 kr. om 
året kan man fak-
tisk købe ganske 
mange bøger, nye 
som antikvariske. 

Bogforum i Bella 
Center er en kilde 
til inspiration og 

et uvurderligt mødested for lige-
sindede. Den brovtende kultureli-
tære kritik af messen bliver sva-

gere år for år. Ikke alt er lige godt, 
men hvis der er et publikum til en 
bog, har den også sin berettigelse. 
Succeshistorien om de to piger, der 
oprettede en service for fletninger 
på Instagram og har transformeret 
den til en bog, der topper bestsel-
lerlisterne uge efter uge, er et bevis 
på det trykte medies overlegenhed 
og livskraft, det må selv skaldepan-
der kunne forstå.
Man skal læse hver dag. Ikke af 
pligt, men lyst.
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OMTALE I løbet af sommeren 2014 gik sosu-hjælpere 
og forfattere på job sammen . Ti forfattere fulgte 
i de ansattes hæle på en helt almindelig arbejds-
dag, og de indtryk og oplevelser, som forfatterne 
fik,  danner baggrund for novellesamlingen ”  Så 
længe jeg skal ind ad din dør”.

Danmark skal læse
40 pct. af danskerne læser aldrig eller kun sjældent 
skønlitteratur, og for at ændre den tendens, har 
kulturminister Marianne Jelved søsat kampagnen 
”Danmark Læser”. 12 kommuner konkurrerer om 
at skabe de mest kreative initiativer og opdrætte 
flest nye læseheste. Københavns Kommunes bidrag 
til konkurrencen er projektet ”Stemmer til et stumt 
fag”, hvor novellesamlingen ”Så længe jeg skal ind 
ad din dør” forsøger at  knytte bånd mellem sosu-
hjælperne og resten af befolkningen.  Kulturmini-
steren bifalder novellesamlingen.

     ”Når vi læser en novelle om en sosu-hjæl-
pernes arbejdsliv og de glæder og sorger, der følger 
med, så rykker vi tættere på deres verden og kan 
nemmere forstå den. Litteraturen styrker vores fæl-

lesskab og derfor er ønsket med Danmark Læser 
også at få flere til at læse”, udtaler Marianne Jelved 
i en pressemeddelelse.

Medforfatter sår tvivl om projektet
”Jeg tror ikke, at blot fordi vi skriver om sosu-hjæl-
pernes job, at sosu’erne nødvendigvis vil læse flere 
bøger. Læsning er en luksuriøs hobby forbeholdt de 
mest ressourcestærke i samfundet” siger forfatter 
Jacob Skyggebjerg, som i en periode arbejdede på 
en småkagefabrik. 

 ”Da jeg selv var arbejder, ville en bog om små-
kagepakkere ikke ændre det mindste på min læ-
selyst” siger Jacob Skyggebjerg.

Han håber dog, at den læsende overklasse vil 
få øjnene op for de udfordringer, som sosu-medar-
bejderne står over for.

    ”At følge en sosu-hjælperne var en chokerende 
oplevelse. De ældre patienter lever under kummer-
lige forhold” siger Jacob Skyggebjerg. 

Tovholder vil kreere fremtidens model
”Jeg er udmærket klar over, at dette projekt ikke 

er den ultimative løsning på at udbrede læsning. 
Men jeg ser det dog som et vigtigt forsøg, og hvis 
projektet med sosu-hjælperne lykkes, har vi må-
ske fundet fremtidens model” siger tovholder på 
”Stemmer til et stumt fag” Dorte Hammerich Ras-
mussen, der også understreger, at sosu-hjælperne i 
København glæder sig meget til at læse novellerne. 

rgs@kbhavis.dk

• Novellesamlingen udkom den 21. Oktober 2014, 

 og flere prominente forfattere som Anne-Cathrine 

 Riebnitzsky, Jesper Wung-Sung og Jacob Skyggebjerg 

 er repræsenteret.

• Kampagnen Danmark Læser har fået bevilget 

 20 millioner kroner, og løber for fire år.

• København er en af de 12 kommuner som deltager 

 i kampagnen.

SOSU-HJÆLPERE TOG 
FORFATTERE MED PÅ JOB

Forfatter Jacob Skyggebjerg: 

Jeg har skrevet en novelle 
til den læsende overklasse

TEKST RASMUS GRÆSBØLL SVANEBORG
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OMTALE Siden året, hvor 1. verdenskrig udbrød, 
har Svikmøllen snurret som den årlige kavalkade 
med tekst og tegninger i skarp sauce. Selv om den 
beskæftiger sig med politikere og personager, der 
kendes over det ganske land, er den forankret i 
hovedstaden. 

Nu er 100 års udgaven klar til julebordet, hvis 
man kan vente så længe, den udgives af Lindhardt 
& Ringhof i Vognmagergade. Derimod må man 
kigge langt efter Blæksprutten (grundlagt 1888) 
fra Gyldendal i Klareboderne, den er nemlig slået 
ihjel til stor fortrydelse og undren for såvel publi-
kum som de involverede forfattere og illustratorer, 
hvoraf flere har søgt asyl hos Svikmøllen. Dermed 
har Svikmøllen en særlig forpligtelse til at sørge 
for, at pingers, politikeres og platuglers dårskab og 
dumhed i det forløbne år ikke går upåagtet hen.

Jubilæumsudgaven er i topform. Byens bed-
ste tegnere - Bob Katzenelson, Peder Bundgaard, 
Jens Hage, Morten Ingemann, Lars Andersen, Pe-
ter Heydenreich, Peter M. Jensen, Pernille Mühl-
bach, Lars Ole Nejstgaard, Sune Watts, Ole Fick og 
Annette Carlsen - spidder pennene efter at have 
dyppet dem i vitriol. De nedrige tekster skyldes 
de verbale vaneforbrydere Solveig Gervin, Søren 
Anker Madsen, Karsten Hansen, Jan Monrad, Tho-
mas Wivel og Jacob Ludvigsen, Københavneravi-
sens senior editor, der oplyser, at han startede på 
Svikmøllen i 1978. Hæftet redigeres af Paul Schiøtt.

I lyset af den omfattende Se & Hør-skandale er 
den fhv. chefredaktør Henrik Qvortrup kåret som 
årets yndlingsoffer. Et giftigt portræt af ham slut-
ter således: ”For tiden behandler Zoologisk Haves 
bestyrelse en ansøgning fra Henrik Helvede om at 
blive hørt og set fra eget bur ved siden af hyænen, 
stinkdyret og ådselgribben. Honorarkravet på 1,8 

mio kr. om året (sort) har vakt bestyrtelse blandt 
havens øvrige rovdyr”.

Svikmøllen er i øvrigt det sidste blad i Køben-
havn, hvor der må drikkes ved redaktionsmøderne. 
De foregår på Café Gammel Torv, også kendt som 

Huset ved det Grønne Træ, der har indrettet en 
særlig Svikmøllestue, dekoreret med forsider fra 
de forgangne 100 år. Her er andre også velkomne 
udenfor svikmøllernes arbejdstid.

Lurifax

Mit Livs Øjeblik

50 kendte danskere fortæller

Kristeligt Dagblads Forlag

207 sider, 249,95 kroner

SVIKMØLLEN 
– KØBENHAVNSK SATIREHÆFTE GENNEM 100 ÅR

OMTALE En lille tilfældighed kan tegne en ny rute i 
livet, og mødet med et bestemt menneske kan æn-
dre alt. Den nye udgivelse Mit Livs Øjeblik rummer 
livsbekræftende historier om fatale fejltagelser og 
verbale lussinger, om guddommelige åbenbaringer 
og uventede omfavnelser – og om pludselig at finde 
sig selv på en ny måde.

Alle mennesker rummer kernescener, en slags 
små grundfortællinger, der har formet livet på en 
særlig måde. Det er sådanne tildragelser fra virkelig-
hedens verden, de medvirkende i denne bog modigt 
lægger frem, så vi andre kan lære af deres erfaringer.

Mød blandt andre Lisbeth Zornig, Kasper Hol-

ten, Mette Frederiksen, Ole Hartling, Knud Romer, 
Henrik Dahl, Jacob Ludvigsen, Poul Friis, Lone 
Kühlmann, Anders Lund Madsen, Jens Christian 
Grøndahl, Pia Kjærsgaard, Ib Michael, Sara Blædel, 
Knud Foldschack, Sørine Gotfredsen, Lise Nørga-
ard, Søs Fenger, Povl Dissing, Renée Toft Simonsen, 
Peter Høeg, Sigurd Barrett, Michael Falch, Huxi 
Bach, Kathrine Lilleør og Pia Olsen Dyhr.

Historierne er fortalt til Lars Henriksen og Da-
niel Øhrstrøm, der er journalister på Kristeligt Dag-
blad (hjemmehørende i Vimmelskaftet) og forfat-
tere til flere bøger.

kbh

LIVET BESTÅR AF ØJEBLIKKE –
NOGLE FÅR SÆRLIG BETYDNING
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BØGER PÅ MIT BORD Helle Helle er ble-
vet dansk litteraturs hvedeknop. Det 
er en tradition, når en ny lille sprog-
ligt nøgen roman født af Helle Helle 
udkommer, så klapper anmelderne 
synkront. Bifaldet giver knæfald hos 
de kulturelt velorienterede. 

Når Helle Helles kernekunder, 
dem for hvem en Primadonna er en 
ost, har brugt en aften på at læse vær-
ket, må de mødes i grupper. Samlet 
ved ostebordet må de flette bogens 
åbne historier sammen og ved fælles 
hjælp danne dramaet.

”Hvis det er” er en forlænget no-
velle om en it-mand, der har det held 
for en gangs skyld at komme tæt på en 
kvinde og kunne vise hende en smule 
omsorg og ømhed ved at kæmpe med 
at lune et rundstykke. Og den mo-
derne mand er endda så ynkelig, at 
selv ikke det kan han finde ud af. Ho-
vedpersonen Roar løber en tur i en 
jysk skov for at slippe for at kede sig 
under en arbejdsrelateret konference. 
Han har lige købt sig et par tilfældige 
sko og løber for første gang i sit liv. 
Det skulle være så sundt. Skoven er 
ukendt og han farer vild. Den skæbne 
deler han med en kvinde på samme 
alder. De udholder en november af-
ten og nat i et shelter. Øvelsen i at 
holde den gående i mørket to frem-
mede singler af modsat køn med kun 
en flaske plumret vand, en pakke tyg-
gegummi og tre uldne tæpper er mest 
interessant for forfatteren. 

Efter første tredjedel af de 143 si-
der, der kan kaldes ensformige, bry-

der Helle Helle sit eget varemærke og 
fortæller flydende og farverigt. 

”Hvis det er” gemmer på en kærlig-
hedshistorie leveret med små ømme 
greb, der mørner mørke hjerter. Helle 
Helle leger med tanken, hvad sker der, 
hvis man tyve år efter møder den, 
man var så forgabt i. Det er en ro-
manceklassiker, særligt i film, for det 
er forjættende at få lov til at forføre 
hinanden for sent eller forfra. 

En drøm udleves, en drøm, de 
fleste bærer rundt på: Tænk hvis jeg 
mødte dig igen, du det aldrig blev. 
Måske var der en grund til, at det 
netop aldrig blev.

Romanen har den fortælletekni-
ske torn i øjet, at det meste af histo-
rien handler om udviklingen i den 
kvindelige løbers kærlighedsfortid. 
Men den maskuline jeg-fortæller ken-
der ikke hendes livshistorie. Og trods 
det at de to motionsløbere tilbringer 
to døgn sammen, er det ikke reali-
stisk med den fortrolighed og de få 
dialoger, der refereres mellem dem, at 
hun fortæller ham sin eneste historie.

Læsehestene savner nok Helle Hel-
les oprindelige varemærke, den fi-
nurlige venden sproget, og alle dag-
ligdags floskler på hovedet, det var 
originalt. 

Omvendt kan man godt unde 
hende at komme videre og folde sig ud 
som fortæller i stedet for at begrænse 
sig til ufarvede sætninger.

Bogens største gåde er måske forsi-
den, som prydes af et grafisk elegant 
bregneblad, den eneste reference, der 

faldt mig, ind var skovens toiletpapir.  
Bindslev er et forholdsvis nyt for-

lag, der har gjort et kæmpe arbejde 
og tror på ”Eremitten”, den er solgt 
til udgivelse i 14 lande, hvilket er en 
drøm for mange forfattere. Så det håb, 
denne udgivelse spreder blandt kom-
mende forfattere skal ikke underken-
des. Som debutanten Thomas Rydahl 
skriver i sit efterord kræver det en til-
givende familie at forfatte en tyk bog.

Forfatterens arbejde er fyldt med 
uvisheder. Måske bliver det faktisk 
en bog, måske vil det sælge, måske 
vil det ikke en gang blive anmeldt. 

Fortælleren kaldes Eremitten af 
de lokale. Han er en ensom ældre 
mand fra Danmark, der er flygtet fra 
sin fortid og bosat sig i et kummer-
ligt hjem på en lun ferieø, hvor han 
kører taxa. Omkring ham sker der en 
lavine af blodigheder, som han langt 
hen ad vejen er skyld i. Eremitten, 
der er krimiens nifingrede opdager, 
tegnes sympatisk fra starten for at få 
læseren til at acceptere, at han læg-
ger ud som ligrøver. Han stjæler en 
finger fra et trafikuheldsoffer, som de 
vilde hunde er i gang med at spise 
sig mætte i. 

Han går rundt med fingeren, der 
tilhørte en rigmand med hang til små 
drenge. Allerede her kræver bogen 
meget af sin læser. Det bliver ved, for 
at læse videre må man gå med til at en 
kvinde dør og en anden kvinde hjer-
neskades og ligger i coma og Eremit-
ten bytter om på de to kvinder uden 
at der tages så meget som et billede 

eller en dna. Ligesom at man skal gå 
med på, at man bare kan ringe efter 
en læge, der giver en gammel taxasut 
et iltapparat så han i al hemmelig-
hed kan tage den comaramte nøgne 
kvinde med hjem og lade hende ligge 
der uden overvågning. Her bygger 
han en hems uden først at skaffe ma-
terialer og gang på gang banker poli-
tiet på uden at læseren bliver nervøs. 
Den stadigt stigende kurve af blodige 
forviklinger og myndighedssvigt, der 
giver hovedpersonen held, bliver ved. 

Rydahl serverer en bog, der er så 
tyk, at den er svær at gabe over (ikke 
af) og det har den også været for for-
fatteren, men hans sprog er godt.

 

  

Thomas Rydahl 

Eremitten

517 sider 

Forlaget Bindslev

Helle Helle

Hvis det er

143 sider 

Forlaget Samleren 

TEKST CAMILLE BLOMST

ORDFATTIG 
OG SPROGLIGT OVERFLOD
ORDFATTIG 
OG SPROGLIGT OVERFLOD



Thomas Rydahl 

Eremitten

517 sider 

Forlaget Bindslev

Helle Helle

Hvis det er

143 sider 

Forlaget Samleren 

W W W.T I D E R N E S K I F T E R . D K 

g å  EF T ER  K va l I T E T,  DE T  gøR  v I
T IDERNE  SK IF T ER

Peter englund
Kampens sKønhed 
og gru
Første verdenskrig i 
212 korte kapitler
630 sider. rigt illustreret. 175 kr.

Svensk og international bestseller

Nitten virkelige, nu ukendte menne-
skers historie over fire år fortalt på bag-
grund af breve, dagbøger og memoirer. 
De oplevede hver især krigen forskellige 
steder og på forskellige måder. Men 
de forenes af, at den ændrede livet for 
dem alle.

”Et højst læseværdigt værk, der bør 
appellere til alle med en interesse for 
Europas historie.”

 – Weekendavisen

Klaus rothstein
soldatens år
afghanistan-Krigen i 
dansK litteratur og Kultur
273 sider. 299 kr.

Danmark var i 12 år en del af den 
internationale militæroperation i 
Afghanistan. 43 danskere mistede livet 
og flere hundrede er kommet hjem med 
fysiske og psykiske skader. Som altid har 
krigen kaldt på kunstnerne, og selvom 
mange tror, at den kun har sat sig få 
spor i det danske kulturliv, er virkelig-
heden ganske anderledes. 

Men har de danske kunstnere stort set 
ignoreret krigen som politisk fænomen 
og i stedet begrænset sig til den enkelte 
soldats private historie?

eriK sigsgaard
om børn og 
unges nej
farvel til lydighedsKulturen
184 sider. 250 kr.

”Når barnet siger nej, så skal man 
acceptere det, og Sigsgaard er radikal nok 
til at insistere på, at det gælder stort set alt, 
lige fra amning til sengetider. ...  Sigsgaard 
udfordrer og stiller sig som en anden Klods 
Hans et hundrede procent på børnenes 
side. Det gør han godt og engageret.”

– Weekendavisen

“Erik Sigsgaard minder os om noget 
afgørende: nemlig, at vi til enhver tid skal 
se det som en kritik af vores samfund, hvis 
børnene ikke passer ind. Voksne skal ikke 
tage børns nej og protester bogstaveligt. 
Men vi skal tage dem alvorligt.”

♥♥♥♥♥– Politiken 

Poul aarøe 
Pedersen
tænK på et tal
dansK uddannelsespolitiK 
på afveje
184 sider. 249 kr.

Politikere og presse er helt vilde med 
tal – i undersøgelser, rapporter og i 
PISA-test – men er talrytteriet i gang 
med at ødelægge den fornemme 
danske tradition for undervisning?

Dette er en kritisk bog, der skyder 
med skarpt mod siddende og tidligere 
regeringer – mod skole, gymnasie- og 
fremdriftsreform – mod politikere fra 
hele det politiske spektrum. Men det 
er også en konstruktiv bog, der viser, 
at tingene er nødt til at ændre sig, og 
forsøger at finde vejen videre mod den 
skole, det danske demokrati fortjener.

thomas ubbesen
udsendt
Historierne bag 
22 reportager
294 sider. 299 kr.

En meget personlig rejse-
beskrivelse fra mere end to årtiers 
reportagerejser til en lang række 
krigs- og katastrofezoner over hele 
kloden – Balkan, Irak, Afgha-
nistan, Haiti, Pakistan, Burma, 
Libanon, Mali og Ukraine. 

Hvordan kommer man derhen? 
Hvordan klarer man sig rent prak-
tisk, når der hverken er vand, mad 
eller elektricitet? Hvordan overlever 
man i miljøer, hvor alle normale 
spilleregler for omgang mellem 
mennesker er brudt sammen?

W.g. sebald
luftKrig og 
litteratur
156 sider. 225 kr.

”W.G. Sebalds perfekte essays om luftkrigen, 
der blev væk i tysk litteratur, nu ude på 
fornemt dansk.”

♥♥♥♥♥♥– Politiken 

”Hvis man måtte have glemt det, minder Se-
balds fortræffelige essays om, at krig ikke er for 
sarte sjæle. … Hans bøger er svære at ryste af 
sig med deres stædige undersøgelse af skyld og 
medansvar for Tysklands mest mørke periode.

– Weekendavisen

”Det er lige så tankevækkende, som det er for-
stemmende. Og bogen er eminent essayistik.”

✶✶✶✶✶✶ – Berlingske

✶✶✶✶✶ – Jyllands-Posten
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Moderne 
dannelsesroman 

fra 70’ernes 
Kystbanedanmark 
TEKST JACOB LUDVIGSEN

OMTALE Romanen Espegare er skrevet af Jan 
Thielke, der bor i København K. Det er hans de-
butroman, men han er ingenlunde en nybegynder. 
Han er 51 år, formand for Danske Skønlitterære 
Forfattere, ekstern lektor ved Københavns Univer-
sitet og har et længere forfatterskab bag sig med 
en stribe digtsamlinger bl.a. ”Faderskabsdigte” og 
”Jeg er familie”. Familietemaet ligger Jan på sinde. 
”Espegare” handler også om familie og generatio-
nernes indbyrdes forhold – set i historisk perspek-
tiv. Tiden er skuet tilbage til 1975-1982, stedet er en 
provinsby – Espergærde – og vi er i middelklassen, 
der er ved at orientere sig med de nye værdier op-
stået i kølvandet på ungdomsoprøret. Men denne 
gang er det ikke ungdomsoprøret fortalt fra kollek-
tiverne og basisgrupperne, men fra en kystbaneby 
og det ”almindelige” Danmark. 

Jan Thielke undersøger via hovedpersonen, 
teenagedrengen Kim, en historisk tid i Danmark, 
hvor ungdomsoprøret forplantede sig til hele lan-
det, velfærdsstaten svulmede op, alt kom til diskus-
sion i en hidtil ukendt grad, man opdagede verden 
via charterferier og med Fremskridtpartiet tog ”fol-
ket” det antiautoritære til sig. Desuden åbenbarede 
der sig et stort gab mellem generationerne – mens 
forældrene realiserede sig selv, søgte børnene deres 
egen identitet via musik og tidens grupperinger: 
flippere, diskere, punkere og konservative. 

Hovedpersonen Kim ligner Jan ret meget, og ro-
manen er i høj grad baseret på Jans hukommelse, 
og fiktionen lægger sig op af hans faktiske historie. 
For at skrive bogen har Jan Thielke været ude på 
en længere researchtour og har besøgt de gamle 
steder, siddet på Det Kongelige Bibliotek og læst alt 
fra Vi Unge til Ugens Rapport, men især genhørt 
musikken fra dengang. 

Jan Thielke afsøger minutiøst det brunbejdsede 
middelklassedanmark med hessian i vinkelstuen 
og gildesal i kælderen, hvor der drikkes kolde øl-
ler og Præstetanker, mens man drømmer om at 
rejse ud med Tjæreborg. Kims forældre, Lene og 
Humphrey, ejer byens legetøjsbutik, men deres liv 
og verden er ikke hans. Ligeledes distancerer Kim 
sig fra klassens hierarkier og de fascinerende piger, 
der dog bliver levendegjort i fantasierne hjemme 
på skibsbriksen. Kim er den hypersensitive regi-
strator, der på én gang spejler sig i og tager afstand 
fra sine omgivelser. 

I stedet forskanser han sig bag en tegnemani og 
en voksende interesse for musik, der fungerer som 
stødpude mod det snærende Espergærde med dens 
flippere, diskere, punkere og ungkonservative. 
Samtidig giver musikken og tegneriet også glimt-
vis adgang til en anden og mere poetisk verden.  

Espegare er et fintfølende portræt af Kim som en 
prototypisk tavs og hormonforstyrret dreng. Sam-

tidig er bogen et myldrende, indimellem næsten 
satirisk, fikserbillede fra de 70’ere og start-80’ere, 
der stadig kaster sine fascinerende slagskygger på 
de politiske diskussioner, vi fører, og på de liv, vi 
lever her og nu. 

Her er hverken afhuggede hoveder eller dyna-
mitattentater, men bedstemors død og et anfald af 
mononukleose. Man skal heller ikke vente ironi-
ske angreb på overklassen. Tværtimod handler den 
også om de to forældres kamp som selvstændige for 
at få pengene til at række. Den skal læses, selv om 
den er lige lovlig lang, fordi den rummer selvop-
levede præcisionsoptagelser fra vores nære fortid. 

Jan Thielke

Espegare

Lindhardt & Ringhof

489 sider, 349,95 kroner
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TEKST JACOB LUDVIGSEN

Jeanette Øbro Gjerlow og Ole Tornbjerg

Det Norske Job

344 sider – 250 kr.

Politikens Forlag

OMTALE Nye læsere kan begynde her – men denne 
nye læser føler et ubændigt begær efter de tre før-
ste titler i serien om kriminalpsykologen Katrine 
Wraa: Skrig Under Vand (2010), Djævlens Ansigt 
(2011) og Evas Sidste Nat (2012). Forfatterparret Jea-
nette Øbro Gjerlow og Ole Tornbjerg, der er gift og 
har tre børn, har fundet en formel med internatio-
nalt potentiale; de foregående romaner er da også 
solgt til Tyskland, Holland, Norge, Polen og Island.

Katrine Wraa venter sit første barn sammen 
med efterforskeren Jens Høgh. Hun er lige vendt 
tilbage fra sin suspendering, og allerede her besæt-
tes læseren af en ubændig trang til at vide, hvad 
der egentlig skete.

Nu indløber der efterretninger om, at en und-
sluppen dansk drabsmand og smugler, Jim Hell-
berg, er blevet set i Caribien. For Katrine er Jim 
Hellberg ikke en hvilken som helst gangster. Han 
er skyld i, at hun måtte slå en mand ihjel i selvfor-
svar, da hun var med til at afsløre den kriminelle 
organisation, som Hellberg stod i spidsen for. 

Jim Hellberg er flygtet til paradis: Seagrape 
Island, en lille ø i De Britiske Jomfruøer i Cari-
bien. Men han savner sin seksårige søn, Lukas, og 
han ved ikke, om han nogensinde vil få ham at se 
igen. Katrine gør sig til veninde med Stine, Lukas’ 
mor, der lever på kanten, men de forsvinder, da mor 
og søn tages som gidsler af det gangstersyndikat, 

som Jim arbejder for. Colombianernes motto: ”til-
lid er godt, men et gidsel er bedre”. 

Jorden brænder under ham, fordi en orkan har 
ødelagt det strandhotel, han har bygget, og poli-
tiet har beslaglagt hans pengereserver. En dag an-
kommer en forførende norsk skibsrederdatter, og 
en ide, der involverer en brutal colombiansk nar-
kohandler, tager form i Jim Hellbergs hoved. Men 
intet går som planlagt.

Det amerikanske narkopoliti jagter colombia-
neren, Jens Høgh jagter Hellberg, Katrine leder de-
sperat efter Lukas, og britisk politi ønsker dem alle 
hen, hvor kokabladene gror. 

En international magtkamp i krigen mod narko, 
og en ondskab, der synes at være af en anden ver-
den, tørner sammen med jagten efter en forsvun-
den lille dreng og en gangster, der (måske) ønsker 
at blive et bedre menneske.  

De to forfattere fortæller: ”Det Norske Job er 
en historie om personlighedsforstyrrelser, mani-
pulation og meditation. Vi har ladet os inspirere 
af kriminelle og ex-kriminelle fra virkelighedens 
verden, der arbejder på at styre deres liv i en positiv 
retning ved at skabe kontakt og ro i deres krop og 
nervesystem ved hjælp af åndedrættet og medita-
tion. Vi fik lyst til at se, hvad der ville ske, hvis vi 
satte en hårdkogt gangster som Jim i en situation, 
hvor han for at kunne udføre et smuglerjob er nødt 

til at deltage i et yoga- og meditationskursus. Ville 
det kunne forandre ham?”

Intrigen kulminerer i en voldsom politiaktion 
mod gangsterne, der får fatale følger og rammer 
den gravide Katrine hårdt. Forvent ikke happy end 
og vær indstillet på, at historien slutter med en 
cliffhanger, der gør det nervenødvendigt at gribe 
næste bind i serien. Og det er ganske givet på vej, 
forfatterparret kan deres kram og ved, hvordan 
læserne kan holdes fast i et jerngreb.

En imponerende liste over læger, psykologer, 
sejlsportskyndige og internationale politifolk op-
træder på en takkeliste bagerst i bogen og vidner 
om, at Øbro/Tornbjerg baserer deres fiktion på vel-
dokumenterede facts. I den forstand er handlingen 
ikke kun fri fantasi.

DET NORSKE JOB:
NO HAPPY END
OGSTÆRK CLIFFHANGER



30 	 NOVEMBER	2014	ÅRGANG	9NYHEDER		|		OMTALE 	|		PRESSEBYENS BØGER



31

TO VÆRKER 
OM KRUDT 

OG KUGLER:
HISTORIEN OM SØSLAGET I 1864

OG DANSK KRIGSINDSATS I 1000 ÅR

OMTALE Mens nationen deler sig i opfattelsen af Ole 
Bornedals frie fortolkning af landkrigen i 1864, 
er der god grund til at se nærmere på slaget ved 
Helgoland samme år, hvor fregatten Jylland, byg-
get på Holmens værft i København, fik sin ilddåb.

Efter 1864 blev Danmark forvandlet til en små-
stat. Nederlaget i krigen mod Preussen og Østrig 
var imidlertid knyttet til landjorden, bl.a. til Dyb-
bøl og Als. På havet var billedet et ganske andet. 
Her var Danmarks sømilitære overmagt slående, 
og det havde været nærliggende for landets ledelse 
dengang at drage fordel af Danmarks overmagt på 
havet. Det skete ikke.

De danske søfolk mødte ikke stor opbakning fra 
politikerne, som i stedet for at følge op på sejrene 
på havet, udsendte dekreter om, hvordan suppe-
fedt fra skibskokkenes gryder skulle fordeles mel-
lem matroserne.  

Krigen på havet -1864 - omkring Jylland er en 
beretning om de barske vilkår, søens folk måtte 
udholde ombord på datidens træskibe, når kano-
nerne tordnede og kanonkuglerne pløjede sig gen-
nem skibssidernes egetræ.

I bogen kan man blandt andet læse, at den 
østrigske søløjtnant Karl Seemann von Treuen-
wart på fregatten Schwarzenberg om aftenen den 
9. maj 1864 umiddelbart efter søslaget ved Helgo-
land skrev til sine forældre: ”Jeg har lige været nede 
hos lægerne. En slagtebænk er som en kunstsalon i 
forhold til officersmessen og banjerdækket.”  

Benno Blæsild er direktør for fregatten Jylland, 
Ebeltofts store turistattraktion, som den nuvæ-
rende regering ved sin tiltrædelse ville ødelægge 
ved at fratage den et driftstilskud. En kulturpoli-
tisk manifestation af forestillingen om, at historie 
er uvæsentlig, og at nationalstaten er et levn fra 
fortiden.

Blæsild giver for første gang – efter 150 år - en 
samlet beskrivelse af krigen, og det er samtidig før-
ste gang, at krigen belyses fra søfolkenes synspunkt 

og ikke fra politikernes. Bogens illustrationer er 
foruden rekonstruktioner i vid udstrækning doku-
mentariske: malerier og stik udført af øjenvidner, 
kunstnere og søfolk, desuden en række bemærkel-
sesværdige fotos af besætningerne på henholdsvis 
Schwarzenberg og Jylland. 

Blæsilds mesterstykke er ikke for folk med sarte 
nerver, som har svært ved at tåle, at søfolk får skudt 
hovedet af eller uden bedøvelse må lade arme og 
ben amputere. Det er rå virkelighed med tapre of-
ficerer og besætningsmedlemmer, som kender ri-
sikoen og sætter fædrelandet højere end deres liv. 
 
Fra slaget ved Svold til Afghanistan 
Fra herre i Norden til en forslået små-stat med 
ondt i selvfølelsen. Sådan kan Danmarks historie 
i en meget kort form opsummeres, når flådens hi-
storiker, Hans Chr. Bjerg og hærens historiker Ole 
L.Frantzen gør regnestykket op.

Det gør de sammen i den farverige udgivelse, 
der kort og kompetent redegør for Danmarkshisto-
rien afgørende salg. Fra slaget ved Svold omkring 
år 1000 og til Danmarks besættelse under 2. Ver-
denskrig og selvfølgelig til allersidst en redegørelse 
for den nyeste tid, hvor Danmark igen er blevet en 
krigsførende nation i: Fra Balkan, Irak og Afghani-
stan til deltagelsen i Libyen.

Men udover krigshandlinger, tabte landskaber 
og lande, voldsomhed og dramatik, understreger 
bogen, at ord og forhandlinger sjældent har været 
i stand til at rokke afgørende ved de konflikter og 
interessemodsætninger, som landet har befundet 
sig i. Og som har haft den største indflydelse på 
landets skæbne.

I fortællingen om bogens mange slag er der ikke 
kun lagt vægt på at beskrive selve begivenheden og 
dens dramatik. Det har også været ambitionen at 
redegøre for baggrunden for hændelserne.

Som introduktion til fortællingerne om de 
enkelte slag er krigenes årsager og konsekvenser 

derfor beskrevet i en udenrigs- og forsvarspolitisk 
sammenhæng. Desuden redegøres der for de mere 
teknisk, aspekter ved krigen: krigsførelse, taktik, 
organisation og våben, således at den militærtek-
niske udvikling sættes i perspektiv. Og ja, folke-
viddet har haft ret. Svenskerne har altid været ho-
vedfjenden!

Storslået Danmarkshistorie, med vægten på de 
krige og slag, staten, kongerne, generalerne og po-
litikerne har kastet os ud i. Skildret af Flådens og 
hærens historiker. Pragtfuldt illustreret.

Benno Blæsild

Krigen på havet: 1864 

omkring Jylland

Forlaget Hovedland

202 sider 249 kr. 

Hans Chr. Bjerg - Ole L. Franzen

Vi kæmpede til lands 

og til vands

Forlaget Hovedland

196 sider 229 kr.

TEKST JACOB LUDVIGSEN



Tlf. 43 33 81 00

Vi dækker hele værdikæden fra ingeniør-/arkitektbistand, vedligeholdelse, fast kontakt-
person til personlig administrator og vicevært

Vestergade 16, 1456 København K
208 m² kontor

Bo midt i det pulveriserende byliv, blandt små 
restauranter og hyggelige butikker.  Pænt og 
lyst lejemål, holdt i gammel stil med stuklofter 
og flotte planeler.

• Beliggende i stuen
• Gåafstand til Hovedbanegården
• Kontorer i forskellige størrelser

Vestergade 16, 1456 København K
208 m² kontor

Bo midt i det pulveriserende byliv, blandt små 
restauranter og hyggelige butikker.  Pænt og 
lyst lejemål, holdt i gammel stil med stuklofter 
og flotte planeler.

•
•
•

Larsbjørnsstræde 1, 1454 København K
252 m² kontor

Lækkert lejemål holdt i gammel stil med 
stuklofter og fine trægulve. Lyse og rumme-
lige lokaler. 

• Bo midt i byen
• Beliggenhed i stuen
• Tæt på offentlige transportmidler

Larsbjørnsstræde 1, 1454 København K
252 m² kontor

Lækkert lejemål holdt i gammel stil med 
stuklofter og fine trægulve. Lyse og rumme-
lige lokaler. 

•
•
•

Kgs. Nytorv 28, 1050 København K
309 m² kontor

I hjertet af København på det gamle Kon-
gens Nytorv ligger dette fantastiske kontor-
lejemål med udsigt til en verden af elegance 
som det Kongelige Teater og Nyhavn.

• Lejemålet er beliggende på 1. sal
• Kontorer i varierende størrelser
• Tæt på offentlige transportmidler

Kgs. Nytorv 28, 1050 København K
309 m² kontor

I hjertet af København på det gamle Kon-
gens Nytorv ligger dette fantastiske kontor-
lejemål med udsigt til en verden af elegance 
som det Kongelige Teater og Nyhavn.

•
•
•

Skindergade 38, 1159 København K
551 m² kontor

Fantastisk beliggenhed lige i smørhullet af 
København. Et dejligt lyst og indbydende
lejemål. Der er elevator.
 

• Beliggende på 1. sal
• Kontorer i varierende størrelser

Skindergade 38, 1159 København K
551 m² kontor

Fantastisk beliggenhed lige i smørhullet af 
København. Et dejligt lyst og indbydende
lejemål. Der er elevator.

•
•

Vermundsgade 38, 2100 København Ø
537 – 10.991 m² kontor

Kontorerne ligger i en markant ejendom med 
gode parkeringsforhold, flot indgangsparti og 
skøn gårdhave.

•  Beliggende fra stuen til 6. sal
• Kontorer i forskellige størrelser
• Tæt på offentlige transportmidler

Vermundsgade 38, 2100 København Ø
537 – 10.991 m² kontor

Kontorerne ligger i en markant ejendom med 
gode parkeringsforhold, flot indgangsparti og 
skøn gårdhave.

•  
•
•

Bredgade 45C, 1260 København K
136 m² kontor

Kontorlejemål i charmerende ejendom, lidt 
tilbage trukket fra Bredgade. Lyse og flotte 
lokaler med godt lysindfald.

• Beliggende på 1. sal
• Tæt på Kgs. Nytorv
• Tæt på offentlige transportmidler 

Vermundsgade 38, 2100 København Ø Bredgade 45C, 1260 København K
136 m² kontor

Kontorlejemål i charmerende ejendom, lidt 
tilbage trukket fra Bredgade. Lyse og flotte 
lokaler med godt lysindfald.

•
•
•

Bredgade 45C, 1260 København K
123 m² kontor

Rigtig flot lejemål, lyst, charmerende, flotte 
gulve og så midt i byen. Lige ved Marmorkir-
ken og Amalienborg.

• Beliggende på 3. sal
• I baggården til Bredgade 45
• Tæt på Kgs. Nytorv og metroen

Bredgade 45C, 1260 København K
123 m² kontor

Rigtig flot lejemål, lyst, charmerende, flotte 
gulve og så midt i byen. Lige ved Marmorkir-
ken og Amalienborg.

•
•
•

Roskildevej 41, 2000 Frederiksberg 
251 m² kontor

Kontor på Roskildevej tæt på byen og Zoo-
logisk Have. Kontorer i forskellige størrelser, 
der alle fremstår lyse og i pæn stand.

• Gode parkeringsmuligheder
• Tæt på Valby Station

Roskildevej 41, 2000 Frederiksberg 
251 m² kontor

Kontor på Roskildevej tæt på byen og Zoo-
logisk Have. Kontorer i forskellige størrelser, 
der alle fremstår lyse og i pæn stand.

•
•

Islands Brygge 57, 2300 København S
376 m² kontor

Havnestaden er en helt ny bydel, der sum-
mer af liv og aktivitet, og også har en perfekt 
beliggenhed i forhold til København City, 
Amager Fælled og Ørestaden.

• Lejemålet er beliggende i stuen
• Fælles kantineordning
• Tæt på offentlige transportmidler

Islands Brygge 57, 2300 København S
376 m² kontor

Havnestaden er en helt ny bydel, der sum-
mer af liv og aktivitet, og også har en perfekt 
beliggenhed i forhold til København City, 
Amager Fælled og Ørestaden.

•
•
•

Toldbodgade 33, 1253 København K
97 m² kontor

Flot ejendom i den charmerende del af Kø-
benhavn, direkte overfor Copenhagen Admi-
ral Hotel.

• Beliggende på mezzaninen
• Bestående af 3 gode lokaler
• Tæt på Nyhavn og Kgs. Nytorv

Islands Brygge 57, 2300 København S Toldbodgade 33, 1253 København K
97 m² kontor

Flot ejendom i den charmerende del af Kø-
benhavn, direkte overfor Copenhagen Admi-
ral Hotel.

•
•
•

Vi udlejer domicil - kontorer - butikker - lager - kontorfællesskaber 

Glostrup: 4333 8100  I  Ejby Industrivej 38  I  leje@nordeaejendomme.dk   I  nordeaejendomme.dk
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