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KØBENHAVN SOM
CYKELKULTURBY

TAG DIG TID 
– TAG MED BUSSEN

KRAG
MAGT OG VRAG

SOL OG SKYGGE 
PÅ ISLANDS BRYGGE

AMMEBØRS
I KONGENS HAVE

LEDER MOR I BYEN TÅRNFALKEN HISTORISK BØGER

BYENS BØGER   Otte år som kriminal- og 
retsreporter, 20 år som Nørrebro-bo og 
49 års levet liv er den ballast, der bærer 
Jesper Steins tre gedigne københav-
nerkrimier med vicepolitikommissær 
Axel Steen.                                                S:18

HOVEDLØST   Eurovision Song Contest skulle være den store københavnerbegivenhed, 
men da projektørerne slukkede, blev der blændet op for en millionskandale. Bud-
gettet var 34,6 mio kr., men endte på 112 mio kr. Ombygningen af B&W-hallen var 
sat til 18 mio. og løb op i 90 mio.                                                                                               S:12

KØBENHAVN
KRIMI & 
KÆRLIGHED

MELODI-SKANDALEN:
HOVEDERNE RULLER,
PENGENE FORSVINDER
PILEN PEGER NU PÅ DR

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
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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

 

KOLOFON

Alle er enige om cyklens fortræffeligheder 
og dens betydning for miljøet og folke-

sundheden. Cykelstier og broer, reserveret 
for de tohjulede, anlægges i stor målestok, 
og København nærmer sig selvfedme af bare 
stolthed. Foregangsmetropolen, som andre 
storbyers styre beundrer og misunder. Hurra, 
hvor er vi bare gode.

Alligevel er billedet ikke helt så perfekt, 
som vi kunne ønske. Nu er cyklisterne den 

gruppe, der fylder mest i statistikken over 
tilskadekomne. Halvdelen af alle trafikuheld 
rammer de tohjulede asfalthelte. Ikke mindst 
på denne årstid ser det grimt ud, og mange 
af ulykkerne er selvforskyldte.

Adfærdsproblemerne er tydelige. Der køres 
ukoncentreret, mange har hovedtelefoner 

på, de taler i telefon, drikker kaffe, spiser 
sandwich og is og er simpelt hen ukoncen-
trerede. Samtidig skyder de en fart, som vist 
ikke er helt i overensstemmelse med færd-
selslovens bud om, at farten skal afpasses 
efter forholdene.

Anser en majoritet af cyklisterne sig for at 
være hævet over loven? Kørsel på fortov 

og i fodgængerovergang, manglende respekt 
for rødt lys, ingen tegngivning og i tilgift et 
sjofelt tilråb præger gadebilledet. Her kom-
mer jeg, banen er min, andre må vige. Det 
er uopdragent, farligt og aggressionsfrem-
kaldende.

At cykling er sundt og sjovt er sikkert og 
vist, men måske har forholdene ændret 

sig så meget, at man burde overveje en 
form for førerbevis, der også skulle kunne 
frakendes. Engang blev der gennemført 
cyklistprøver på skolerne, og eleverne fik 
et fint diplom, når en uniformeret betjent 
havde bedømt deres evne til at vise hen-
syn. Ingen kunne drømme om at tillade 
bilkørsel, hvis køreprøven ikke var bestået. 
Hvorfor skal cyklister slippe for at vise, at de 
har forstået færdselsreglerne? Måske er det 
nødvendigt, hvis København skal fremstå 
som en by med cykelkultur, hvor antal-
let af skader og farlige episoder kan sæn-
kes. Dansk Cyklistforbund burde stille sig 
i spidsen for cyklistkørekortets indførelse, 
selv om det vil irritere nogle medlemmer. 

 
Københavneravisen

Seneste bidrag til byens bandeuvæsen er 
den gruppe af piger på 14-15 år, som efter 

behag går ind og ud af behandlingsstedet 
MultifunC. Opholdet koster 9.000 kr. om da-
gen pr. person, men der er ikke inkluderet 
aflåste døre og hegn. Det kunne traumatisere 
de utilpassede unger.

Skarnstøserne er totalt uhæmmede og 
fremsætter dødstrusler mod forældre til 

ofrene for deres røveriske overfald. Tyvegod-
set forsøger de at sælge på nettet. Indtil nu har 
deres kriminalitet ikke fået konsekvenser.

Stramninger er nødvendige. Byens borgere 
behøver ikke finde sig i møgungernes mod-

bydeligheder. Det kan godt være, at de har 
haft en svær barndom – i realiteten ved vi 
ikke noget om dem – men hensynet til be-
folkningen må veje tungere end omsorgen for 
bandepigerne. At behandlerne er bange for 
dem er forståeligt, men så må behandlingen 
udføres med fastere hånd.

Københavneravisen

KØBENHAVN SOM
CYKELKULTURBY

MØGUNGER

LEDER 1

LEDER 2

MÅNEDENS CITAT

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

KØBENHAVNERAVISEN
PÅ WWW.KBHAVIS.DK

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

På grund af metrobyggeri og hvad man ellers har kunnet finde 
på, ligner København en mellemting mellem Berlin i 1945 
og Karachi. Det er survival of the fittest, og den pendlende 
befolkning er underkastet det samme bedrag, som herskede 
under de sovjetiske femårsplaner i 1930’erne: Den må lide, for 
at kommende generationer kan få det godt.

Kommentar af forfatteren Henrik Jensen i Morgenavisen Jyllands-Posten



Pedalatleten Nørreport 
Nørrevoldgade 11
1358 København K 

tlf 33112863

Pedalatleten Østerport 
(Østerport Cykler)

Oslo Plads 9
2100 København Ø 

tlf 33338513

Pedalatleten Gråbrødretorv 
Gråbrødretorv 16 

1154 København K 
tlf 33112865

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

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

Du kan lease
en cykel fra kun

80,- kr. 
om måneden

Vi leaser også Batavus cykler ud
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UDENFOR VOLDENE Københavns Kommune har stil-
let rummelige og lyse lokaler til rådighed for den 
socialøkonomiske virksomhed Bybi. Lige ud ad 
landevejen handler det om bier i byen.

Bybi modtog for 2013 (ud af 43 kandidater) 
Den Socialøkonomiske Årspris, indstiftet af Center 
for Socialøkonomi og Trygfonden. Formålet med 
prisen er at anerkende de mange mennesker, der 
hver dag arbejder benhårdt i virksomhederne på 
at drive forretning med et socialt 
sigte.

Denne søndag skal der slynges 
honning af Sundholms bistader og 
publikum inviteres med i bigården 
og senere til at skrabe voks af tav-
lerne, så honningen kan drives ud 
i centrifugen. Alle kan være med. 
Små og større børn færdes frygtløs 
mellem bistaderne ude i bigården. 
Lasse med visir som en ridder for-
tæller, at man bare skal være rolig 
og ikke komme for nær hullerne i 
staderne, hvor bierne flokkes på 
vej ind med honning. Lasse avler 
på de fredeligste dronninger, forsikrer han. Er der 
en særligt aggressiv bifamilie, bliver den fjernet.

Guldet
Inde ved skrabebordet skal alle prøve at løfte 
voksen af cellerne med en særlig gaffel. Voksen 
smeltes om og bruges til nye ny tavler. Med 
voksen fjernet sættes tavlerne med alle de små 
celler fyldte med honning i centrifugen, og så 
er der guld!

Lars er blandt dagens publikum. Han prøver at 
arbejde ved skrabebordet. Han bor på 4. sal med 
adgang til tagterrasse. Han overvejer nu at blive 
biavler. Så skal han igennem et seks måneders 
kursus i biavl hos Bybis professionelle biavlere. I 

juli 2015 vil han så kunne se frem til at få sit eget 
bistade på taget, hvor en bifamilie kan flytte ind. 
Arbejdsindsats og forpligtelser afvejes overfor det 
fristende og trendy projekt. 

Signe er en af de entusiastiske medarbejdere i 
Bybi. Hun fortæller, at vi endnu ikke har øje og 
smag for forskellene på honning. Nyd farvenuan-
cerne og smag forskellen på Vesterbro, Amager, 
Indre By, Østerbro og Valby! Det er ikke ligegyldigt, 

hvilke planter, bierne suger nek-
tar fra. Desuden, siger hun, siges 
bybier at give mere honning end 
dem på landet. Bybier har et meget 
varieret tilbud af blomster i byens 
parker og f. eks. staudebede er an-
lagt for at kunne blomstre længe. 
En rapsmark er hurtigt overstået! 
Vi repeterer Einstein, som sagde, 
at hvis bierne dør, dør vi alle in-
den for få år. Signe nævner i den 
forbindelse, at 1/3 af alle verdens 
afgrøder er afhængig af insekters 
bestøvning. 

Sponsorater
Bybi er organiseret som en forening med ca. 200 
medlemmer, og forretningsdelen hviler på ind-
tægterne fra salg af honning og biprodukter som 
vokslys og div. Merchandise, ca. 44 % af omsæt-
ningen. Bybis sponsorer, f. eks. Lundbeck, DR, 3F, 
Bella Center og Botanisk Have får til gengæld for 
faste sponsorater oprettet egne bigårde. De plejes 
af Bybis egne, tilknyttede professionelle biavlere, 
og honningen kommer tilbage til virksomhederne 
til glæde for personalet. De ansatte er stolte over 
at kunne købe honning fra deres egne bier, et 
levende personalegode. Sponsorater udgør 25 % af 
omsætningen og hertil kommer gaver og donatio-
ner, 23 % i 2013.

Rundvisninger og workshops for større grupper 
og kurserne i biavl, samt medlemskontingenter 
bidrager også til økonomien. Hertil lægges den helt 
uvurderlige frivillige indsats. På udgiftssiden er 
lønudgifter til beskedent 1½ ansatte og pr-udgifter 
mest synlig.

Uafhængighed
Den eneste offentlige støtte, Bybi får, er de gratis 
lokaler. Bybi påtager sig til gengæld et socialt an-
svar og knytter marginaliserede medborgere til sig 
som assistenter. Assistenterne inddrages i virksom-
hedens arbejdsdag og får også social rådgivning og 
hjælp med aftaler hos tandlægen osv.

Prisen som bedste socialøkonomiske virksom-
hed er bl.a. motiveret med, at Bybi arbejder på at 
sælge sine produkter til private og ikke lever af at 
sælge tilbage til det offentlige, men netop bryder 
med afhængigheden af offentlig støtte. 

Signe fortælle gerne og hurtigt og leder samtidig 
publikumsbesøget tværs gennem lokalerne, hun 
giver mig de fem bydeles honning i små glas i et 
fikst paprør med div. info og viser mig venligt ud. 
Hun har forinden også nået at amme sønnen på 
seks måneder. Og ja, han hedder altså Ib.

loe@kbhavis.dk

BYBI, ET SOCIALT ANSVAR

TEKST LONE ØMANN

Indre By var søndag 24.8. spærret af for at bane vejen for Ironman Copenhagen. 
Det lykkedes at stikke af på cykel til Amager og Aktivitetscentret Sundholm.

BYBI ER ORGANISERET 
SOM EN FORENING MED 
CA. 200 MEDLEMMER, 
OG FORRETNINGSDELEN 
HVILER PÅ INDTÆGTERNE 
FRA SALG AF HONNING OG 
BIPRODUKTER SOM VOKS-
LYS OG DIV. MERCHANDISE, 
CA. 44 % AF OMSÆTNINGEN.

Sundholm blev i 1908 bygget som tvangsar-
bejdsanstalt med hospital for 1000 ”lemmer” og 
var afløseren for Ladegården, fattiggården, som 
blev oprettet år 1620. Fra 1930-76 var Sundholm 
målrettet hjemløse oftest med misbrug. Centret 
drives i dag af Københavns Kommune og er et 
særligt tilbud til socialt udsatte borgere, som le-
ver i hjemløshed. Her tilbydes et pusterum fra det 
hårde liv på gaden. Her er også café og bibliotek, 
et bocenter og en sygepleklinik.
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NY CYKEL- 
OG GANGBRO 
VED LANGEBRO

KLIP UD OG GEM:

Om fire år får de københavnske cyklister og fodgængere et 
tiltrængt alternativ, når de skal passere Københavns Havn ved 
Langebro.

BROER Den nye cykel- og 
gangbro, der kommer til at 
forbinde Bryghusgrunden 
ved Vester Voldgade og Lan-
gebrogade på Amagersiden, 
forventes færdig samme år 
som Metroen efter planen 
skulle have været klar - 2018.

Broprojektet gennemføres 
i et samarbejde mellem byg-
gefonden Realdania og Kø-
benhavns Kommune. Broen 
gives af Realdania som en 
gave for at udvikle de rekrea-
tive kvaliteter og tilgængelig-
heden i den centrale del af 
Københavns Havn. 

Københavns Kommune 
har haft en ny cykelforbin-
delse ved Langebro i kom-
muneplanen siden 2001, og 
nu bliver broen en del af 
Det Grønne Cykelrutenet og 
Havneruten. Udviklingen 
bliver fremskyndet i områ-

det, fordi broen både skaber 
bedre vilkår for fodgængere 
og cyklister samt bringer 
byen og havnen tættere på 
hinanden, fastslår overborg-
mester Frank Jensen (S).

Broen ligger, hvor den op-
rindelige Langebro lå fra slut-
ningen af 1600-tallet og indtil 
begyndelsen af 1900-tallet. 
Det giver samtidig mulighed 
for en rekreativ, grøn og histo-
risk forbindelse, der strækker 
sig fra Ørstedsparken via Ve-
ster Voldgade til Christians-
havns Voldanlæg og videre 
ud til Holmen.

- Når cyklister i dag skal 
krydse havnen, må de en-
ten køre over den bilfyldte 
Langebro eller leve med 
trængslen på cykelstierne 
over Knippelsbro. Nu får cyk-
listerne endnu en cykelbro, 
der samtidig gør det muligt 

at skifte de mange biler på 
H.C. Andersens Boulevard ud 
med Vester Voldgade, hvor 
der summer af liv i stedet 
for motorstøj, siger teknik- og 
miljøborgmester Morten Ka-
bell (EL).

En ny bro vil være et reelt 
og ikke ubetydeligt alterna-
tiv for de ca. 25.000 cyklister, 
der hver dag benytter Lange-
bro. Vurderingen er, at den 
ny cykel- og gangbro vil få 
6-10.000 daglige brugere.

Prisen for broen forventes 
at lande et sted mellem 90 
og 120 millioner kroner, som 
Realdania afholder, hvoref-
ter Københavns Kommune 
bliver ejer af broen og vil stå 
for den efterfølgende drift og 
vedligeholdelse.

lp@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN

Den forventede placering ud for Danisco og Langebrogade på Amagersiden.

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,-

 
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. 

METRORING FÆRDIG

I JULI 2019
Her er grundlag for et godt væddemål, men der er 
godt fem år, til det kan afgøres. Seneste melding fra 
Metroselskabet lyder, at Cityringen kan tages i brug 
i juli 2019 – og ikke, som lovet, i december 2018. Mon 
det holder stik?

Man kan også vædde om totalbeløbet, der foreløbig 
er steget til 23,7 mia kr. i 2013-priser. Hvad vil den 
endelige regning lyde på? Et godt bud er 25 mia 
kr. i 2019-priser.

Husk at gemme udklippet!
kbh
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KULTORVETS SLAGTER
HÅBER PÅ RETFÆRDIGHED
DOM Jens Slagter Pedersen, 
den økologiske kødspecialist 
med bowlerhatten, skal be-
tale 190.000 kr. i bøde. Ikke 
for svineri, skattesnyd el-
ler pølsefup, men fordi han 
havde ansat den 26-årige 
ingeniørstuderende Supash 
Dhungana fra Nepal som 
opvasker. Han var flittig og 
tog fat – og det må man ikke 
ifølge loven. Selv om opholds-
tilladelse, arbejdstilladelse 
og alle formaliteter var i 
orden var Jens Slagter ikke 
klar over, at en udlænding 
kun må arbejde 67,5 timer 
om måneden.

Københavns Byret idømte 
slagteren en bøde på 190.000 
kr., selv om anklageren måtte 
medgive, at Jens ikke havde 

tjent penge på ansættelsen – 
hvilket ville have givet den 
dobbelte bøde.

59 andre levnedsmid-
delvirksomheder er blevet 
knaldet for den samme for-
brydelse.

Dommen har vakt harme 
blandt Bowlerslagterens kun-
der, som mødte op i domhu-
set på Nytorv for at vise deres 
sympati med ham og deres 
foragt over for et uigennem-
skueligt regeltyranni.

Jens Slagter har anket den 
ruinerende dom til Østre 
Landsret, der har berammet 
sagen til januar 2015.

kbh

Nyhavn rens
Herluf Trolles Gade 18 Tlf. 70 27 23 14      Mail. info@NyhavnRens.dk

  Hvad 
forlanger
  du af
    dit
 renseri?

   Vi har
  33 års
 erfaring!
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KOMMENTAR Min familie og jeg går langs 
vandet på en ægte sommeraften på Islands 
Brygge. Rå piger og råbende fyre plumper 
kåde i havens dramatiske vand. Fnisende hej-
ser de sig op fra det kolde gys for at tørre på 
de lune planker. Dråberne triller fra håret hen 
over kroppenes tegninger af 
alt fra digte til djævle. Hver-
dagens ellers private situa-
tioner og hemmeligheder er 
rykket ud på det tørre græs.
Der tisses i buske, man æder, 
drikker, kysser og skændes 
enkelte sover sågar.

Kanalens lystige udelivs-
kultur er typisk dansk med 
solsmukke børn, der drikker 
hyldeblomstsaft i cykelvogne. 
Fyre der har anlagt årets bjør-
nede look bestående af 70 
procent skæg og hår og 20 
procent sorte briller. 

Piger med pestopizzaer 
zipper hvidvin direkte fra 
flasken. To ægte ægtepar med 
glinsende gråt hår tilbereder 
økopølser og stenalderbrød 
på en sprittet engangsgrill. 

Bongotrommer buldrer i 
det fjerne og fra de mange 
fødder hen over havnepro-
menaden kommer en melodi af tomme kaf-
fekrus og forladt pizzapap, som der sparkes 
til i forbifarten.

Familien og jeg skal samles op af min 
veninde med familie, der har en glimrende 
gummibåd. Men først har vi provianteret i 
den lokale Fakta ligesom 13.000 andre den 
dag. Klipklapperne klistrer til klinkegulvet 
og butikken er tilsvinet og tømt af sociale kø-
benhavnere, der dagen igennem har forsødet 

havnelivet med snold, snack og nok at skåle i.

Friheden i bare ben hele natten får det 
bedste op i folk. Vi smiler og snakker med 
velkendte og ukendte uden surmuleri over 
verden, vejret eller Danske bank. 

Nysgerrigt nyder jeg ny-
forelskede i nymånen, da min 
venindes datters stemme når 
mig nede fra kanalen: ”Halløj 
Camille. Du ligner en fra et 
tv-program ingen gider at se”. 
Jeg har aldrig haft fjernsyn, 
men forstår en forfriskende 
frækhed og springer barfodet 
i gummibåden. 

I tusmørket på den sorte 
kanal sejler vi under byens 
broer og synger så det gjal-
der. Fra vandvinklen bliver 
den nuttede by rå og skyg-
geblå. Perler som Den Sorte 
Diamant og økokuben foran, 
giver København format. 

Båden bumper over hav-
nens skvulpebølger på vej ud 
mod Papirøen, hvor DJmusik 
og latter lokker. Byboere i alle 
aldre og farver slapper af helt 
ude på kanten af kajen.

Solen er gået ned, vi med 
børn pakker smilende sammen. Min søn på 
fire år står i kø til det selvrensende toilet med 
byvåbnet over døren: ”Bor Dronningen her?” 
spørger han med sin Lille Per-stemme og lin-
jen af ventende morer sig over uoplystheden. 
Jeg noterer mig, at han skal se vagtskifte på 
Amalienborg næste gang vi skal opleve kø-
benhavnerkultur.

cb@kbhavis.dk

MED MOR I BYEN

SOL OG SKYGGE 
PÅ ISLANDS BRYGGE

TEKST CAMILLE BLOMST

KANALENS LYSTIGE UDE-
LIVSKULTUR ER TYPISK 
DANSK MED SOLSMUKKE 
BØRN, DER DRIKKER 
HYLDEBLOMSTSAFT I CY-
KELVOGNE. FYRE DER HAR 
ANLAGT ÅRETS BJØRNEDE 
LOOK BESTÅENDE AF 70 
PROCENT SKÆG OG HÅR OG 
20 PROCENT SORTE BRIL-
LER. PIGER MED PESTO-
PIZZAER ZIPPER HVIDVIN 
DIREKTE FRA FLASKEN. 
TO ÆGTE ÆGTEPAR MED 
GLINSENDE GRÅT HÅR TIL-
BEREDER ØKOPØLSER OG 
STENALDERBRØD PÅ EN 
SPRITTET ENGANGSGRILL. 
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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

SOL & SOMMER Den ekceptio-
nelt varme sommer og udvi-
dede åbningstider bevirkede, 
at Havnebadet på Islands 
Brygge i juli kunne sætte 
ny besøgsrekord med 90.000 
badende gæster. Det er ikke 
alene de høje temperaturer 
i juli, der har udløst denne 
rekord, men også den tilta-
gende popularitet, som de 
tre havnebade i København 
– Islands Brygge, Fisketorvet 
og Sluseholmen – generelt op-
lever år for år.

Populariteten får kultur- 
og fritidsborgmester Carl 
Christian Ebbesen (DF) til at 
efterlyse udvidede bademu-
ligheder. Han mener, at som-
merens gode resultater kan 
bruges som anledning til at 
undersøge mulighederne for 
at udvide de eksisterende ba-
demuligheder i Københavns 
Havn.

- Besøgstallene for Hav-
nebadet Islands Brygge fra 
juli taler et klart sprog. Kø-
benhavnerne er vilde med at 
hoppe i havnen, siger Carl 
Christian Ebbesen. 

En udvidelse af de eksiste-

rende badefaciliteter i havne-
områderne vil ikke alene give 
mere plads til de badeglade 
borgere, men vil også være 
med til at afhjælpe proble-
met med folk, som på ulov-
lig vis hopper i havnen uden 
for de etablerede havnebade, 
mener kultur- og fritidsborg-
mesteren.

Udover de høje temperatu-
rer i juli blev det rekordhøje 
besøgstal hjulpet godt på vej 
af en sæson, hvor Københavns 
Kommunes Team Bade valgte 
at udvide åbningstiderne på 
Havnebadet Islands Brygge.

Endvidere har det også 
været en måned fri for røde 
flag, som indikerer, at bad-
ning frarådes på grund af 
dårlig badevandskvalitet. 
Set i det perspektiv har der 
dermed været lige så mange 
besøgende på Islands Brygge 
i juli alene, som der var på 
alle tre havnebade tilsam-
men sidste sommer i perio-
den juni-august. Eller det 
samme antal besøgende som 
en middelstor københavnsk 
svømmehal har på et helt år.

lp@kbhavis.dk

POPULÆRT AT DYPPE 
KROPPEN I HAVNEBADET
PÅ ISLANDS BRYGGE

TEKST LARS PETER LORENZEN
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I en travl hverdag har vi brug for hvile-
punkter, hvor vi kan stå i vores egne tanker 
og betragte Københavns pulserende liv. Til 
denne hverdagsmeditation er busstoppeste-
derne velegnede. De er forsynet med en slags 
informationsstandere, hvor en lille skærm 
angiver ventetiden. Minuttallene er mere 
vild- end vejledende. Man bliver glad, når der 
står 1, for det må betyde, at der er 1 minut til 
næste afgang, men det 
skal man ikke tage for 
givet. Et øjeblik efter er 
det 9 minutter, og sådan 
veksler det, mens man 
undrer sig og søger til-
flugt i sin tankeverden.

Busserne binder byen 
sammen og skal sikre, 
at passagererne når fra 
A til B på den tid, de 
i henhold til kørepla-
nerne har afsat, men 
det lykkes langt fra al-
tid. Stoppesteder sløjfes, 
ruter omlægges, og løftet 
om faste kørselsinterval-
ler kan ikke overholdes. 
Man venter og venter, og 
pludselig ruller der tre 
busser frem i kortege. 
Endelig kan man stige 
ombord, og nu er der 
igen mulighed for at gruble over tilværelsens 
tildragelser. Over lange strækninger snegler 
de sig afsted med en hastighed, der næppe 
overstiger 5 kilometer i timen. 

Hvis man har en stram tidsplan, tvinges 
man til at ringe til dem, der sidder og venter, 

og det burde være muligt for en trafikøkonom 
at beregne, hvad disse afbræk egentlig koster. 
På den anden side – børn og pensionister har 
jo tid nok.

I busserne er der set undskyldningsskilte 
på skærmene, hvor de beklager, at de mange 
vejarbejder volder forsinkelser, og det er jo 
synligt for enhver. Når en afspærring er 
fjernet, opstilles der to nye, og mængden 
af reparationer og omlægninger synes uden 
ende. Man kan faktisk ikke forestille sig et 
tidspunkt, hvor alt er på plads og i orden, 
og det ville også være uheldigt for alle de 
embedsmænd og entreprenører, der lever af 

at blokere byen. 
Før biler, sporvogne 

og cykler forandrede 
gadebilledet færdedes 
man til fods, kun de 
fine lod sig befordre i 
hestetrukne kareter. Vi 
er ved at vende tilbage 
til en tilstand, hvor det 
bedre kan betale sig at 
spadsere frem for at 
nære tillid til, at der 
snart kommer en bus. 
Det er sikkert også sun-
dere, og man behøver 
ikke være i besiddelse 
af gyldig rejsehjemmel. 
Kun metroen er til at 
stole på, men den dæk-
ker ikke alle behov; vi 
skal frem til omkring 
2020, før den nye me-
troring viser sit værd. 

Et lille raffinement er, at passagerer med 
rejsekort risikerer at betale for ekstra zoner, 
hvis bussen er forsinket. Så skal man selv 
melde fejlen til Rejsekortet, hvis man ellers 
opdager den. Tjek ind, tjek ud, tjek væk.

 Lurifax

TAG DIG TID 
– TAG MED BUSSEN

af Tårnfalken 

NÅR EN AFSPÆRRING ER 
FJERNET, OPSTILLES DER TO 
NYE, OG MÆNGDEN AF REPA-
RATIONER OG OMLÆGNINGER 
SYNES UDEN ENDE. MAN KAN 
FAKTISK IKKE FORESTILLE SIG 
ET TIDSPUNKT, HVOR ALT ER 
PÅ PLADS OG I ORDEN, OG DET 
VILLE OGSÅ VÆRE UHELDIGT 
FOR ALLE DE EMBEDSMÆND 
OG ENTREPRENØRER, DER LE-
VER AF AT BLOKERE BYEN. 

VIND KRIMIPAKKER
TIL SOMMERLÆSNING

Besvar dette spørgsmål:

I hvilket land bliver den 
smukke Alex bortført?

Send svaret på mail og deltag i 
lodtrækningen om tre stærke 

romaner fra Lindhardt og 
Ringhof. Sidste frist er 1. oktober.

Stefan Ahnheim
Offer uden ansigt

Pierre Lemaitre
Alex

Mads Peder Nordbo
Thuleselskabet

Hver gevinst har en værdi 
af 850,- kr.

Vinderne får direkte besked.

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

eller pr. post til
Københavneravisen

Købmagergade 62, 2. sal
1150 København K.

bog2517-Lindhardt-og-Ringhof.indd   1 17-08-2011   15:22:35
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Hovedvagten på hjørnet af Ny Adelgade med sit tårnur afbilledet på en akvarel af C.W. Eckersberg i 1807.

Københavns 
Hovedvagt

MAGASIN Mellem Kongens Nytorv og Ny 
Østergade løber Hovedvagtsgade. Det er en 
ret ”ny” gade, der opstod, da Københavns 
gamle militære hovedvagt blev nedrevet i 
1874. I 1647 rettes byens Østre Vold til ud 
til Kastellet.

Den oprindelige Øster Port havde stået for 
enden af Østergade. I 1671 projekteres Kon-
gens Nytorv, og Nyhavn. På torvets nordside 
opfører arkitekt Häusser i 1680 en militær 
hovedvagt, hvor byens vagtkompagni havde 
deres base. Selve torvet var først og fremmest 
tænkt som mønstringsplads for militæret. 
Hovedvagten stod frit, med et stræde bag 
sig, på hjørnet af den nyanlagte Ny Adelgade. 
Foran Hovedvagten stod tre kanoner, som 
københavnerne kaldte Abraham, Isak og 
Jacob. Herfra udgik den daglige vagtparade.

Som nabo til Hovedvagten opførte Frede-
rik Ahlefeldt sit palæ, der efter bybranden 
i 1795 blev overtaget og ombygget til Hotel 
d’Angleterre.

I 1800 fik Hovedvagten påsat en kvist 
med et stort ur. Det var her københavnerne 
mødtes ”under uret”. Men kvarteret bag 
Hovedvagten var meget forslummet med 
bl.a. Peder Madsens Gang, Pistolstræde og 
Fælleds Gang, med utroligt uhumske bo-
ligforhold.

Det kjøbenhavnske Boligselskab foretog 
fra 1873 en større sanering i området, og 
anlagde bl.a. Ny Østergade. Hovedvagten 
nedrives, og dens funktion overflyttes til 
Kastellet. Over dens grund anlægges Hoved-
vagtsgade, og arkitekt H.C. Stilling står for 
den nye bygning på hjørnet af Ny Adelgade 
og Hovedvagtsgade.

Men begrebet ”at mødes under uret” var 
så indarbejdet, at hjørneejendommen fik et 
tårn med ur på, som sidder der den dag i dag.

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

60.000 
I P-BØDER

AFGIFT Den københavnske lå-
sesmed Hans Mejlshede, som 
har 60 medarbejdere og 35 
biler, har gennem de sene-
ste fire-fem år betalt 60.000 
i parkeringsbøder – om året. 
Ingen gåde, når vagtkorpset 
patruljerer. En af årsagerne 
til manglende P-pladser er de 
meningsløse ti meter zoner 
ved gadekryds. En virkelig 
turistfælde, da man skal være 

specialist for at forstå, hvad 
de diskrete gule markerings-
trekanter betyder.

Til Berlingske forklarer 
han, at han ikke bare kan 
skifte til cykler, da hver værk-
stedsbil rummer ca. 700 kilo 
grej.

Den ekstra omkostning 
lægges på regningerne, der 
er ikke andre til at betale.

kbh
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TEKST OG FOTO LONE ØMANN

AMMEBØRSEN
BØRN I BYEN En gruppe københavner-
mødre med fødselstermin november 
sidste år mødtes en lun sommerdag -14 i 
Kongens Have. De har fundet hinanden 
på nettet via et af de større sites for 
småbørnsfamilier. Mødrene og deres 
jævnaldrende rollinger havde slået sig 
ned under skyggefulde træer mellem 
Damegangen og Svanedammen. 

Historisk træfsted
I dammen rider en velernæret amorin 
på en svane med kongekrone som hals-
bånd. Fuglen kan lave springvand med 
næbbet. Rundt om bassinet står lin-
detræer med bænke under i en kreds. 
Mødrene synes det var sjovt at få at 
vide, at der netop her har været træfsted 
for barnevogne også længe før digteren 
J. L. Heiberg i år 1837 skrev ”Et Eventyr 
i Rosenborg Have”. 

I vaudevillen nævnes ”Ammebør-
sen” - i folkemunde kaldet - og ikke for 
det gode. Her mødtes borgerskabs am-
mer, altså barnepiger. Datidens twitter 
foregik analogt, og videndelingen var 
optimal mund til mund. Kongens Have 
var inden for byens mure hovedstadens 
eneste åndehul, og haven var ofte fyldt 
med ammer, barnevogne og - børn. 

Skrækkeligt opfyldt
I 1833 blev barnevogne i haven for-
budt. Nu skulle der passertegn til. Men 
mødre med lovlige barnevogne den-
gang sad pænt på bænkene og lå ikke 
i græsset og nød sol og kølig vin og lod 
ungerne kravle i det fri! Så havde hr. 
Heiberg yderligere måttet dyppe pen-
nen i blækhuset. Han havde allerede 
skrevet: ”Det eneste jeg har imod denne 
Have, det er, at den er så skrækkeligt 
opfyldt af Ammer og Børn”.

loe@kbhavis.dk

TORVEHALLERNES CHEF VENDER TILBAGE
POSTER Niels Lønborg Brandt, der stod 
i spidsen for Torvehallerne ved åb-
ningen i 2011 og siden arbejdede i 
et isfirma, vender tilbage som kon-
ceptdirektør. Han afløser Jeppe Ulrich. 
Torvehallerne skal lægge mere vægt 
på at være et udviklingssted for de 
nyeste idéer indenfor fødevare- og de-
tailkoncepter. Det københavnske deli-
katessemarked indleder et samarbejde 
med franske Groupe Geraud, der er 
specialist i at drive torvehandel og sty-
rer over 1.300 ugentlige markedsdage 
i Europa. De skal være med til at få 
flere franske producenter til at gæste 
Torvehallerne.

kbh
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METRO Mens den årelange 
ombygningen af Nørreport 
station ventes afsluttet ved 
årsskiftet – og optimist skal 
man jo være – varer det til 
”forsommeren 2015”, før ar-
bejdet i Frederiksborggade 
med trappe og elevator til 
de underjordiske perroner er 
fuldendt.

Den trafikale betydning 
af dette anlæg, der vil koste 
157 mio kr. plus det løse, er 
tvivlsom, da der ikke læn-
gere er gennemkørende tra-
fik på arealet fra Nørregade 

til Gothersgade, men Bane-
danmark og Metroselskabet 
fandt projektet betydnings-
fuldt. Afspærringen af byg-
gepladsen er til stor gene for 
handlende og fodgængere.

Da man var begyndt at 
grave, gav lerlaget og presset 
fra grundvandet problemer, 
og derfor har entreprenøren 
Zublin fundet på at nedkøle 
undergrunden til minus 21 
grader for at stabilisere jord-
laget.

kbh

SPORT For nogle uger siden 
var København omdannet 
til en gigantisk idrætspark 
til glæde for jernmænd og –
kvinder. Ikke færre end 3.200 
personer svømmede, cyklede 
og løb og kan nu sætte en 
Ironman på deres CV.

Hver især betalte delta-
gerne 3.360 kr., i alt 10,7 mio 
kr., hvortil kan lægges gebyr 
fra de 6.000 mennesker, der 
deltog i en mini-triathlon. 
Yderligere var KMD, der 
engang hed Kommunedata, 
sponsor for arrangementet. 
Få dage senere nedlagde 
KMD 109 arbejdspladser.

Den egentlige bagmand 
var World Triathlon Corpo-
ration, der ejer brandet Iron-
man og forbyder, at andre 
anvender varemærket. Direk-
tøren for Ironman Danmark, 
Thomas Veje Olsen, oplyser 

til Morgenavisen Jyllands-Po-
sten, at afviklingsbudgettet 
var 6,5 mio kr., og at alene cy-
kelruten kostede mellem en 
og halvanden million, hvor-
til kommer et såkaldt læge 
set-up. Ingen døde dog af at 
svømme 3,8 km. cykle 180 
km. og løbe 42,195 km.

DGI, Danske Gymnastik- 
og Idrætsforeninger, kritise-
rer sammen med en række 
lokale triathlon-klubber, at 
det er så dyrt at deltage i den 
prestigefyldte udholdenheds-
konkurrence, og at overskud-
det ryger i WTC’s kasse.

Næste år stiger deltager-
gebyret til 3.950 kr. Mindre-
bemidlede kan godt begynde 
at spare sammen med det 
samme.
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OVERFLØDIG TOGTRAPPE
TIL 157 MIO. FORSINKES

IRONMAN IS 
BIG BUSINESS

Falske betjente hærger København
København har i mindst 39 tilfælde i 2014 oplevet, at falske betjente har svindlet 
og bedraget sagesløse borgere og turister. Tre rumænske statsborgere blev fredag 
22. august idømt hårde straffe for i april og juni 2014 at have udgivet sig for at være 
politibetjente og for tricktyveri, hvor de stjal pinkoder og kreditkort fra turister. 
Efterfølgende hævede de kontanter, ligesom de forsøgte at hæve yderligere, efter at 
kortene dog var blevet spærret. To af de dømte fik fem måneders fængsel for forhol-
dene. Begge var ustraffede og blev begge udvist. Den tredje blev dømt for ét forhold 
og fik tre måneders fængsel.

Københavns Politi arbejder målrettet mod de omrejsende, udenlandske krimi-
nelle, som forøver trick- og lommetyverier fra borgere og turister i København. De 
omrejsende kriminelle er i København i kort tid, hvorefter de rejser videre til andre 
storbyer i Europa, hvor de ligeledes forøver lomme- og tricktyverier.

Særdeles samfundsskadelig virksomhed
- Anklagemyndigheden er tilfreds med, at retten skærpede straffen i denne sag. Nor-
malt giver disse forhold 60 dages fængsel, men dommeren lagde vægt på de mange 
forsøgte hævninger. Desuden lagde jeg i min procedure vægt på, at det at udgive sig 
for at være politibetjent er særdeles skærpende, samfundsskadelig virksomhed på 
linje med dokumentfalsk og lignende. Vi skal kunne stole på vores dokumenter og på 
vores myndigheder, siger anklager Tomas Hugger, Advokatur City, Københavns Politi.

Dagen før, torsdag 21. august, blev tre andre rumænske mænd i alderen 40-47 år 
varetægtsfængslet, sigtet for tricktyveri og for at udgive sig for at være danske poli-
tifolk. Det gik ud over to amerikanske turister, som anmeldte episoden kort efter at 
være blevet afkrævet legitimation og frarøvet 200 dollars af de tre svindlere.

Tidligere dømte
De rumænske mænd, som tidligere er dømt for berigelsestyveri i Rumænien, var rejst 
til Danmark for at svindle tilfældige turister under påskud af at være politibetjente. 
Det havde de muligvis gjort dagen igennem, da de omkring middagstid nåede frem 
til amerikanerne i krydset mellem Store Kongensgade og Gernersgade. Mændene blev 
her fotograferet og videofilmet og efter endnu et forsøg på tyveri med et indisk par 
blev mændene anholdt af ægte, danske betjente.

- Vi rykkede ud til området, og de tre mistænkte gerningsmænd blev spottet på 
stierne ved Kastellet. Efterforskerne observerede, at de tre gerningsmænd rettede 
henvendelse til et ældre par fra Indien. Først rettede A henvendelse med et bykort 
for at spørge om vej. Kort efter rettede B og C henvendelse og foreviste under påskud 
af at være politifolk et etui i sort skind med et guldmærke. De falske politifolk ville 
se ”lokkeduens” og turisternes pas og legitimation, oplyser politikommissær Ove 
Randrup, Tyveri- og røveriafsnittet, Københavns Politi.

Der foreligger nu en del efterforskning i sagen for at afdække eventuelle yderligere 
forhold begået af denne gruppe af omrejsende, udenlandske kriminelle.

- Ved disse tricktyverier skal der reageres hurtigt både operativt og efterforsk-
ningsmæssigt - og det bestræber vi os på at gøre, siger politikommissær Ove 
Randrup.

lp

KØB
 

ONLINE PÅ JOF.DK 

ELLER  BESØG VORES BUTIK 

LEVERING FRA DAG TIL DAG

Haglöfs Rygsække
Kvalitets rygsække til lavpris.
Flere Farver og modeller.
Før op til 950,- Nu fra 389,-

Ocean Regnsæt
Dansk design. 
Blå,Rød,Grøn eller Sort.
Str. XS-5XL
Før 1299,- Nu 899,-

Alpina Metro
Super let vandrestøvle. Blød 
stødabsorbering som en løbesko.
Udvalgte størrelse.
Før 1.299,- nu 599,-

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

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

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



12 KBH K	 SEPTEMBER	2014	ÅRGANG	9

Københavns Kommunes teknik- og 
miljøborgmester Morten Kabell (EL) 
håber på, at de nye cykler kan være 
med til at nedbringe trængslen i ho-
vedstaden.

- Den nye by- og pendlercykel 
skal fungere som et fjerde ben i den 
kollektive trafik sammen med tog, 
bus og metro, og på den måde skal 
den være med til at gøre noget ved 
trængslen i København. Det kan kun 
lade sig gøre, hvis du kan forvente, 
at der er cykler til rådighed. Når vi 
nu mangedobler antallet af cykler, 
forventer jeg da også, at mange flere 
tager bycyklen til sig i det daglige, 
siger Morten Kabell i en pressemed-
delelse.

Bycyklerne har en elmotor, der 
kan tændes og slukkes på den tab-
letcomputer, der sidder på cyklens 
styr. På den kan man blandt andet 

få rutevejledning, se togafgange og 
finde seværdigheder.

Bycyklerne bliver placeret på de 
fleste tog- og metrostationer samt 
øvrige centrale trafikknudepunkter 
i byen. Derudover bliver cyklerne 
også opstillet ved centrale punkter 
i København, hvor der er mange ar-
bejdspladser samt ved øvrige attrak-
tioner i byen.

El-bycyklen har især været kriti-
seret for dens høje pris. Københavns 
Kommune finansierer 855 af i de i alt 
1860 cykler. De resterende 1005 cyk-
ler finansieres af DSB og Frederiks-
berg Kommune. De 1.860 el-bycykler 
kommer til at koste skatteyderne 
48.000 kroner per cykel over otte år, 
eller hvad der svarer til 86 millioner 
kroner. De første 250 cykler ventes 
taget i brug i slutningen af 2014.

lp@kbhavis.dk

Eurovision Song Contest skulle være 
den store københavnerbegivenhed, 
men da projektørerne slukkede, blev 
der blændet op for en millionskan-
dale. Budgettet var 34,6 mio kr., men 
endte på 112 mio kr. Ombygningen af 
B&W-hallen var sat til 18 mio. og løb 
op i 90 mio.

Nu har Region Hovedstaden måt-
tet tømme kontoren for regionale 
udviklingsmidler og betalt 46 mio. 
kr., ellers ville projektselskabet gå 
fallit, og flere leverandører ville lide 
samme skæbne.

Først fyrede Wonderful Copenha-
gen projektdirektør Martin Bender, 
derefter nedlagde bestyrelsesfor-
mand Michael Metz Mørch sin post, 
og WoCo’s direktør Lars Bernhard 
Jørgensen kan ikke føle sig sikker i 
sadlen. Undervejs er det konstate-
ret, at en række stillinger blev besat 
med venner og familiemedlemmer, 
på godt dansk kaldes det nepotisme. 
Ligeledes blev en række opgaver gi-
vet til WoCo’s forretningsforbindelser 
uden at blive udbudt i licitation.

DR insisterede på, at den store 
fabrikshal skulle danne rammen om 

festlighederne, og blandt mange krav 
var, at tre bærende søjler skulle pilles 
ned af hensyn til glidende kamera-
føring. Nu skal søjlerne genrejses, så 
taget ikke styrter ned.

Man kunne tro, at København 
havde fået et flot forum, men hallen 
skal føres tilbage til sin oprindelige 
tilstand, da det i henhold til EU’s 
regler ikke er tilladt at yde tilskud til 
forbedring af privatejede bygninger.

Nu peger pilen på DR, der indtil 
nu har formået at flyve under radaren 
og samtidig beregner sig 600.000 kr. 
om måneden i renter af de 27 mio kr., 
der undervejs er udlånt. En drivende 
kraft i projektet er generaldirektør 
Maria Rørbye Rønn, hun var ikke 
tilfreds med, at showet skulle foregår 
i DR’s eget milliardoverskrideles-kon-
certhus eller i Ballerup eller – pyha! 
– i Herning. DR’s bestyrelsesformand 

Michael Christiansens habilitet i for-
hold til Michael Metz Mørch er blevet 
anfægtet. Men selv om pilen peger på 
DR, så vil det lykkes licensforetagen-
det at slippe godt fra den uheldige 
sangkonkurrence.

Rigsrevisionen og statsrevisorerne 
tøver med at gennemføre en grun-
dig undersøgelse, fordi det formelt 
er en privat erhvervsvirksomhed, der 
står bag den praktiske opgave, og 
den har ikke pligt til at udlevere 
alt regnskabsmateriale – reelt er den 
offentlig, eftersom dens økonomi er 
skatteyderbetalt.

Affæren havner i glemmebogen, 
medmindre kamplystne politikere 
fremtvinger en kulegravning med 
placering af ansvaret for det enorme 
pengespild. En manøvre, der i sig selv 
vil koste millioner.

WoCo hævdede i juni, at begi-
venheden havde givet København en 
meromsætning på 127 mio kr. Tallet 
var baseret på en stikprøvekontrol.

jalu@kbhavis.dk

MELODI-SKANDALEN
HOVEDERNE RULLER, PENGENE FORSVINDER - PILEN PEGER NU PÅ DR
TEKST JACOB LUDVIGSEN

GRØNT LYS FOR FLERE BYCYKLER
1860 nye bycykler vil frem mod næste sommer blive indsat i København. Torsdag 21. august vedtog 
Københavns Borgerrepræsentation at bruge 40 millioner kroner på at stille de hundredvis af bycykler til rå-
dighed for danskere og turister. Dermed ser balladen mellem politikerne på rådhuset ud til at være stil-
let i bero i denne omgang.
TEKST LARS PETER LORENZEN

FAKTA OM BYCYKLEN
Aftalen betyder, at København og Frederiksberg Kommune vil få 1.860 cykler på 100 lokationer.

Firmaet Gobike leverer cyklerne frem til sommeren 2015, hvor de skal være fuldt udrullet.

Aftalen om finansiering af cyklerne løber over otte år og er indgået mellem Frederiksberg Kom-

mune, DSB og Københavns Kommune.

Hver cykel koster i enhedspris 18.500 kr. Over otte år bliver den fulde finansiering pr. cykel på 

48.000 kr. - dette inkluderer docking-station, driftsomkostninger m.v.

Det koster 25 kr. pr. påbegyndt time at leje en cykel. Derudover kan man som pendler oprette et 

abonnement til 70 kr. pr. måned og derefter betale 6 kr. pr. time for leje af cyklen.
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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

Københavneravisen er en socialøkonomisk virksomhed. I tæt samarbejde 
med rehabiliteringsvirksomheden Plan og Handling prøver vi at finde svaret 
på, hvordan vi får flere mennesker ind på arbejdsmarkedet. Socialøkonomiske 
virksomheder er eksperter i at rumme ansatte, som har mentale, sociale 
eller fysiske udfordringer. Gennem samhandel med en socialøkonomisk 
virksomhed kan også mere traditionelle virksomheder være med til at tage et 
socialt ansvar.

I KØBENHAVN
ER DER PLADS TIL ALLE

Vores kompakte avis udkommer hver måned 
i 15.000 eksemplarer. Den er hustandsomdelt 
af Post Danmark i Indre By, og leveres til 
samtlige butikker, restauranter, biblioteker og 
caféer i København K. Plus kontorer, klinik-
ker og andre knudepunkter. Frem for alt vil 
vores distributionsmedarbejdere stå centrale 
steder i byen.

Københavneravisen er både for byens ind-
byggere og for alle, der arbejder her eller 
tager til centrum for at handle og hygge sig. 
Vi er den eneste avis, der gennem opsøgende 
distribution når hovedstadens mange tusind 
brugere. Med kontor i Købmagergade er vi en 
del af byens bankende puls, og det kan mærkes 
i spalterne. Med et glimt i øjet behandler vi de 
emner, der interesserer læserne. Vi tilbyder an-
noncørerne en direkte kontakt til forbrugerne 
og en andel i det socialøkonomiske virke.

Københavneravisen er kultur, forlystelser, 

butikker, torvehandel, spisesteder, trafik, ar-
kitektur, gadens liv, spændende mennesker 
og nysgerrighed. I tekst og billeder dækker vi 
små og store begivenheder, så læserne føler 
sig godt informeret og underholdt. Avisen har 
sin egen tone og personlighed, der gør den til 
noget særligt. 

Københavneravisen udgives af Socialøko-
nomisk Presseforening, hvis formand er den 
mangeårige københavnerjournalist Jacob Lud-
vigsen. Det foregår i et tæt samarbejde med 
virksomheden Plan og Handling, der gennem 
årene har hjulpet tusindvis af mennesker med 
behov for at udvikle sig.

Samspillet mellem ansvarlig bladdrift og 
social ansvarlighed bliver en nyskabelse inden 
for pressen og til glæde for de involverede – og 
for hele byen og alle, der er med til at få den til 
at blomstre. Vores mission er nyheder, nærhed 
og nytte. Velkommen til fællesskabet.      kbh

HVAD ER EN SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED?
Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det sigte 
gennem deres virke og indtjening, at fremme særlige sociale formål.

Disse fem kriterier skal følges:

Socialt formål – virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter; det vil sige, 
at formålet har et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.

Væsentlig erhvervsdrift – har et væsentligt element af erhvervsdrift ved salg af 
serviceydelser eller produkter.

Uafhængig af det offentlige – virksomheden har eget CVR-nummer og fungerer uden 
væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virksomheden.

Social overskudshåndtering – virksomheden anvender hele sit overskud til primært at 
fremme sociale formål og geninvestere i egen eller andre socialøkonomiske virksomheder.

Ansvarlig og inddragende virksomhedsledelse – virksomheden er transparent i sit virke, 
og har en værdiskabende og etisk forsvarlig ledelse.

UDVIDELSE Restaurant Schøn-
nemann - med sand på gulvet 
siden 1877 – har fordoblet 
kapaciteten. Væggen til det 
tilstødende lokale er brudt 
ned, og der er nu plads til 96 
gæster. Den nye stue frem-
træder stilsikkert, som om 
den altid har været der. Sø-
ren og John Puggaard plus 

den store stab af tjenere og 
smørrebrødsjomfruer er glad 
for, at de ikke skal afvise så 
mange kunder som tidligere, 
og bestillingerne på julefro-
koster er allerede i fuld gang. 
På kortet står mere end 100 
slags smørrebrød, 19 forske-
lige øl og 110 snapse.

kbh

KULTUR Farvel, Vesterbro! Kø-
benhavns Bymuseum, som 
det hed indtil for nogle år si-
den, forlader sit palæ fra 1787 
på Vesterbrogade og rykker 
ind på hjørnet af Stormgade 
og Vester Voldgade, hvor Kø-

benhavns Kommune har kon-
torer. Flytningen vil koste 12 
mio kr. ud over den forventede 
indtægt ved salg af Vesterbro-
ejendommen. Alternativet var 
en kostbar renovering.

kbh

DOBBELT OP PÅ
HAUSER PLADS

KØBENHAVNS MUSEUM
FLYTTER TIL STORMGADE
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Dronningen indviede den nye krydstogtterminal 
i Nordhavn  2. maj. Den kæmpe udvidelse af ka-
paciteten for Københavns crusingbranche skruer 
forventningerne i vejret. Anlægget, som skal sup-
plere Langelinjekajen og tage imod de gigantiske 
og dybdegående crusing skibe estimeres, ifølge 
Wonderful Copenhagen, at bidrage med ca. 1,3 mia. 
kr. i turismeøkonomisk omsætning i 2014. Der er 
anmeldt 315 anløb i dette år.

Indkøringsperioden var kaotisk. Pendlertrafik-
ken mellem skib og hovedstad fungerede ikke. Den 

var der ikke. Arrivabussen kørte ikke om søndagen. 
Med tre krydstogtsskibe langs den 1,1 km. lange 
kaj brød trafikken helt sammen, og politiet måtte 
ekskortere de 10.000 forventningsfulde gæster. Pin-
lige scener udspandt sig, når gæsterne, trækkende 
med kufferterne, måtte gå langs den vindomsuste 
mole de tre km. ind til Østerport Station. På vejen 
kunne de møde de rødjakkede guider på høje hæle 
blaffe den modsatte vej ud til terminalen og de 
ventende gæster i turistbusserne. Inde i City venter 
fortsat gæsterne tålmådigheds prøvelser, når de alt 

for store busser kanter sig på millimetre rundt om 
byggepladserne. Alle vil elske metroen, når den 
står færdig. Indtil da er København turismemæs-
sigt ”for særligt interesserede”.

Nu er den mest hektiske turistsæson overstået 
for i år. Vinteren er til at reflektere i. I sensom-
meren kan de mere selvkørende gæster over nettet 
arrangere deres ture til København, som de aller-
fleste elsker at slentre rundt i, sejle rundt om, se 
på detaljer og spise godt i.

loe@kbhavis.dk

VOX POP

TURISME I KØBENHAVN
TEKST OG FOTO LONE ØMANN

Herboende autoriserede turistfører Lu-
ciana med sprogene brasiliansk/dansk er 
guide for seks brasilianere, bl.a. arkitek-
ter. De bor på D’Angleterre. Hotelvindu-
erne er 1. parket til metrobyggeriet på 
Kgs. Nytorv. For fagfolk er det meget in-
teressant af kunne følge byggeriet omend 
næsten i døgndrift. På vandringer gennem 
Indre By og Frederiksstaden møder gæ-
sterne metroens dybe huller og grønne 
vægge, som skygger for byens udsigter 
ved Gammel Strand og Marmorkirken i 
Bredgade. Nørreport lægges om, Knip-
pelsbro er under reparation.  
-Mal necessário siger Luciana med smil 
og store armbevægelse. Det skal gøre 
ondt før det kan gøre godt, siger vores 
mundhæld.  
-Vi kommer igen om fire år, siger de seks 
brasilianere.

De er 4 venner og studiekammerater i London og er fra Malay-
sia. De arrangerede selv turen til København. Fly og hotel og 
research for gode sites i København klares på nettet. 
– Nej vi skal ikke med cruise, vi vil gerne selv bestemme. Vi 
nyder det meget. Vi kommer for at undersøge, hvorfor I er 
verdens lykkeligste folk! Det er en dejlig dag i dag. Selvfølgelig 
skal vi se H.C. Andersen-figuren Den Lille Havfrue. Vil du tage 
vores fælles foto, tak?

Chaufør Ove har samlet erfaringer gennem et langt liv. Han kører 
en lille bus, som kan komme frem i bytrafikken. Han kører både for 
incoming bureauerne og mange andre ture. De store busser er vokset 
næsten 2 m. til 13,7 m. Han siger ”der står 100 busser” ved Chri-
stiansborg, hvor ”de” har spærret af allerede i dag, selv om Ironman 
først er i morgen. Hvorfor kan de ikke løbe ude på Amager? Ove kørte 
i sidste uge de evakuerede fra jordskredsulykken ved byggeriet ved 
Nørrebro Station. 17 mennesker med 2 katte og det hele til mindre 
hoteller – der var stor konference på Bella Center og alt optaget der.

Marilyn er fra Canada, og kommer lige fra i Island. Vulkanen Bárôarbungas (red.) er begyndt at 
røre på sig, en af Islands største vulkaner, gyser hun. Vi står imidlertid i køen til den nye Køben-
havnerattraktion: Christiansborg Tårn, med sine 106 m. byens højeste. Marilyn har ikke mærket 
til trafikproblemer, hun beundrer chauførernes dygtighed. De manøvrerer på millimeter og er så 
tålmodige. Ironman, tja det er jo som i andre storbyer: byen selv vil gerne ses fra sine smukkeste 
sider fra helikopterbillederne på baggrund af en stor sportsbegivenhed. Det sker jo så sjældent, 
så hvorfor ikke vise tolerance, mener Marylin, inden vi får lov til at tage Kongeelevatoren op til 
en mageløs udsigt.
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FØRST PÅ ÅRET FIK VI 
”DEN HEMMELIGE SOCIAL-
DEMOKRAT”, DER BLEV EN 
FULDBLODS BESTSELLER 
OG FØRTE TIL MANGE SPE-
KULATIONER. HVEM VAR 
DEN MEFISTO-TYPE, DER 
UNDER DÆKKE AF ANO-
NYMITET GAV ET LIDT FOR 
NÆRGÅENDE BILLEDE AF 
PARTIET? VEDKOMMENDE 
BLEV ALDRIG FUNDET OG 
STRAFFET, OG MÅSKE VAR 
DET LIGEFREM SUNDT FOR 
DEN SOCIALDEMOKRATI-
SKE FOLKETINGSGRUPPE 
AT FÅ SIG EN RUSKETUR I 
MEDIERNE.

BØGER, DER
SKABER 
DEBAT

STILHISTORISK 
INDSIGT

    

















INTRO Fornylig efterlyste Kristeligt Dagblad 
flere debatbøger, og Gyldendals litterære di-
rektør Johannes Riis var inde på noget af det 
samme i sin årlige tale til nationen i slutnin-
gen af august.

På de næste sider præsenterer vi et helt 
nyt bidrag til samfundsdiskussionen, Ole T. 
Krogsgaards ”Bureaukraterne ta’r magten”. 
Om den kyndige erhvervsmands fremra-
gende analyse af demokratiets krise og fi-
nansmagtens grådighed vil vække den op-
mærksomhed, den fortjener, er endnu uvist. 
Man kan kun håbe, at den rammer på det 
rigtige tidspunkt, hvor der er en stigende 
fornemmelse af, at embedsværket har taget 
magten fra de folkevalgte.

Senere på måneden udkommer en ny bog 
om Venstres formand og statsministerkandi-
dat. Nyhavn-borgeren Lars Løkke Rasmussen 
har været flere gange gennem mediernes vri-
demaskine, og nu frygter han og partiet, at to 
journalister fra B.T. har gravet noget nyt frem. 
Et yngre folketingsmedlem, Sofie Løhde, har 
ligefrem hyret en af byens 
skrappeste advokater for at 
få ham til at hindre, at hun 
bliver svinet til. Den slags 
modtræk er med til at skærpe 
forhåndsinteressen.

Først på året fik vi ”Den 
hemmelige socialdemokrat”, 
der blev en fuldblods best-
seller og førte til mange 
spekulationer. Hvem var 
den Mefisto-type, der under 
dække af anonymitet gav et 
lidt for nærgående billede af 
partiet? Vedkommende blev 
aldrig fundet og straffet, og 
måske var det ligefrem sundt 
for den socialdemokratiske 
folketingsgruppe at få sig en 
rusketur i medierne.

De to nævnte eksempler 
hører måske ikke til i katego-

rien debatlitteratur, og alligevel – de fremkal-
der jo diskussion og aggression.

Chalotte Langkildes ”Be-
draget” er solgt i flere oplag. 
Hendes detaljerede gennem-
gang af Nordisk Fjer-skanda-
len beskriver, hvor galt det 
kan gå, når en enevældig di-
rektør tager banker, revisorer 
og journalister ved næsen – 
og til sidst er nødt til at begå 
selvmord. Dokumentarisme 
er også debatskabende.

En gennemarbejdet bog, 
baseret på viden og analyse, 
har større gennemslagskraft 
end en aviskronik, som er 
glemt få dage efter, og der er 
emner nok at tage fat på. Og 
”gammeldags” bøger på pa-
pir vejer stadig tungere end 
e-bøger.
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Gyldendals litterære direktør Johannes Riis.

Peter Wibroe

Havekunst og Tanketidsler

Øjefryd Kunst & Kommunikation 

240 sider - 300,- kr.

NYHED ”Havekunst og tanketidsler” (Forlaget Øjefryd, 240 sider, 300 
kr.) er skabt af Peter Wibroe, der frem til årtusindskiftet var Køben-
havns førende reklamekunstner med kontor i Landemærket 29. Han 
udformede de store og afgørende kampagner for Tuborg, Ekstra Bla-
det og SAS, og reklamebureauet Wibroe, Duckert og Partners blev en 
velhavende virksomhed. Som 57-årig solgte han sine aktier og trak sig 
tilbage til Søllerød, hvor han med egne hænder har bygget et baroks-
lot og anlagt en ufattelig smuk have, et mini-Versailles. Bent Rej har 
gennemfotograferet herlighederne, og Peter Wibroe har med sproglig 
finesse forfattet teksten, der vidner om dyb filosofisk og stilhistorisk 
indsigt, kombineret med intelligent kritik af digital overfladiskhed og 
politisk korrekthed.
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INTERVIEW Otte år som kriminal- og 
retsreporter, 20 år som Nørrebro-bo 
og 49 års levet liv er den ballast, 
der bærer Jesper Steins tre gedigne 
københavnerkrimier med vicepoliti-
kommissær Axel Steen. ”Uro”, ”Bye 
Bye Blackbird” og ”Akrash” er uaf-
rystelige skildringer af storbyen og 
strømeren, som opklarer vanskelige 
sager og samtidig har svært ved at 
afklare sig selv. 

- Det er næppe tilfældigt, at du 
næsten deler efternavn med Steen?

- Nej, indrømmer Jesper, da vi 
sidder over en kop the i det indre 
København. - Jeg har trukket meget 
på mig selv og deler træk med ham, 
for jeg har i større eller mindre grad 
gennemlevet de kriser, som rammer 
Axel – skilsmisse, far på gule pla-
der, markant alkoholmisbrug. På den 
måde kender jeg hans følelsesliv, han 
er en stemme eller en tone, som er der 
hele tiden, når jeg skriver.

- Axel fremtræder som et helt men-
neske og ikke en skabelon med en 
Borsalinohat.

- Ja, han foran-
drer sig i løbet af 
de tre romaner, 
han er ikke bare 
god og ædel, og 
det er fantastisk at 
kunne gå helt til 
bunds med ham. 
Jeg tror, at bøgerne 
bæres igennem af 
hans blik på byen, 
tørst efter retfær-
dighed og person-
lige frustrationer. 
Han oplever ikke 
ret meget lykkelig 
kærlighed, han ser 
på kvinder som 

mennesker, men også som sexobjek-
ter, og det er vi mange, der gør. Hvis 
publikum skal følge ham gennem 
de ca. 25 timer, som det vel tager at 
arbejde sig igennem de tre romaner, 
må hovedpersonen være ægte og af 
kød og blod.

Jeg bestemmer virkeligheden
Som forfatter er man en slags gud 
i universet, der afgør personernes 
skæbne, og det er en afgørende kon-
trast til jobbet som reporter i en 
faktatjekket spændetrøje, hvor jeg 
var styret af virkeligheden – nu er 
det mig, der styrer virkeligheden i 
fiktionens verden.

Jesper tænder en Blå King’s og af-
viser, at han har røget lige så mange 
joints som Axel, som render ind i pro-
blemer på Politigården, fordi mindre 
venligtsindede kolleger har billeder 
af ham, mens han handler med en 
pusher.

- Politigården kender jeg rigtig 
godt indefra, det er en fascinerende 

bygning, hvor selv 
politifolk kan fare 
vild. Jeg savner for 
så vidt ikke tilvæ-
relsen som krimi-
nalreporter, men 
den har givet mig 
indsigt i politiets 
efterforskning. Jeg 
været på mange 
gerningssteder og 
tager afsæt i vir-
kelige sager, men 
det er jo ikke doku-
mentarisme. I en-
kelte tilfælde har 
jeg konsulteret en 
retsmediciner for 
at høre, om be-

stemte kriminaltekniske detaljer, fx 
en obduktion eller et dna-spor, ligger 
inden for sandsynlighedens rammer.

Det blå stempel
Jesper har overværet en lang række 
retssager og tager læserne med ind i 
retssalen. En advokat roste ham ved 
at fremhæve, at det er første gang, 
at spillet mellem anklager og ankla-
gede, forsvarer, dommer, vidner og 
nævninge er blevet beskrevet udfør-
ligt i en dansk krimi. Jespers nabo på 
Nørrebro, en pige med tilknytning til 
Ungdomshuset på Jagtvej, der spiller 
en rolle i ”Uro”, kunne genkende alle 
de autonome typer og sætte navne 
på dem, skønt de er fiktive. – Den 
slags blåstemplinger er kanonfede, 
for så har jeg ramt rigtigt, fortæller 
Jesper. Det synes mange politifolk 
også, de kan godt lide bøgerne og 
deres hudløse ærlighed og beskri-
velse af magtkampene på Politigår-
den. En højtstående politichef mente 
derimod, at Jesper havde misforstået 
det hele og givet et skævt billede af 
politireformen. 

Storbykrimien som genre har op-
taget Jesper i årevis. Raymond Chand-
lers Los Angeles, Georges Simenons, 
Dan Turèlls København, Ian Rankins 
Edinburgh – som journalist har han 
fået Michael Connely til at køre sig 
rundt i L.A. og udpege de steder, hvor 
hans krimier foregår. Når Jesper be-
væger sig rundt i København, sanser 
han lyset og stemningerne og gør små 
notater på sin i-Phone. Forfattere som 
Jørgen Gustava Brandt, Jess Ørnsbo og 
Klaus Høeck, som ikke finder lig på 
kirkegårde og i søen i Ørstedsparken, 
har påvirket Jesper med deres beskri-
velser af byen.

- Det uundgåelige spørgsmål: 

Hvornår kommer den næste Axel 
Steen-krimi?

- Jeg hverken kan eller vil love no-
get. Men alle, der er kommet igennem 
”Akrash”, vil gerne vide mere om, 
hvordan den psykisk og fysisk lemlæ-
stede vicepolitikommissær kæmper 
sig tilbage, erklærer han og iler til-
bage til sit kontor på Rådhuspladsen, 
hvor han er kulturmedarbejder på 
Morgenavisen Jyllands-Posten.
De udenlandske rettigheder er solgt 
til Italien, Tyskland, Island, Norge, 
Rumænien, Holland og Sverige.

Otte år som kriminal- og retsreporter, 20 år som Nørrebro-bo og 49 års levet liv er den ballast, 
der bærer Jesper Steins tre gedigne københavnerkrimier med vicepolitikommissær Axel Steen. 

”Uro”, ”Bye Bye Blackbird” og ”Akrash” er uafrystelige skildringer af storbyen og strømeren, 
som opklarer vanskelige sager og samtidig har svært ved at afklare sig selv. 

TEKST JACOB LUDVIGSEN

Jesper Stein

Akrash

Politikens Forlag

349 sider

Jesper Stein

Bye Bye Blackbird

Politikens Forlag

368 sider

Jesper Stein

Uro

Politikens Forlag

408 sider

JEG HAR TRUKKET MEGET 
PÅ MIG SELV OG DELER 
TRÆK MED HAM, FOR JEG 
HAR I STØRRE ELLER MIN-
DRE GRAD GENNEMLEVET 
DE KRISER, SOM RAMMER 
AXEL – SKILSMISSE, FAR 
PÅ GULE PLADER, MAR-
KANT ALKOHOLMISBRUG. 
PÅ DEN MÅDE KENDER JEG 
HANS FØLELSESLIV, HAN ER 
EN STEMME ELLER EN TONE, 
SOM ER DER HELE TIDEN, 
NÅR JEG SKRIVER.

KØBENHAVN
KRIMI & 
KÆRLIGHED
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Jesper Stein

Akrash

Politikens Forlag

349 sider

Jesper Stein

Bye Bye Blackbird

Politikens Forlag

368 sider

Jesper Stein

Uro

Politikens Forlag

408 sider

BILLEDE AF BYEN
”Axel gik ned ad Strøget. Indre Bys kulørte 
turist- og gøglertarm, natligt voldstivoli 
og friluftsværtshus for unge fra City 2 og 
hormonforstyrrede indvandrerdrenge. Forbi 
shawarmabaren, hvor han tit spiste, ned til 
Nytorvs og Gammeltorvs skrånende flader, der 
var brolagt med justitshistorie.

På Nytorv bor retfærdigheden, hvis man 
tror på, at den sker fyldest ved Køben-
havns Byret, hvilket Axel havde tvivlet på 
flere af de mange gange, han havde været 
der i embeds medfør. Bygningen er omtrent 
lige så indbydende udefra som Politigården og 
står i stærk kontrast til Gammeltorvs symbol: 
Barmhjertigheden i form af Caritas-springvan-
det, der hæver sin enorme kobberkumme, med 
en gravid kvinde og et spædbarn på armen og 
sin søn ved siden, højt over torvet”.

FRA BYE BYE BLACKBIRD
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NYHED Jens Otto Krag – huskes han 
i dag? Den 3. oktober er det 42 år 
siden han chokerede ved at træde til-
bage som statsminister dagen efter at 
have vundet folkeafstemningen om 
Danmarks indlemmelse i EF, og den 
15. september er det 100 år siden han 
blev født i Randers. 

Forfatteren Sven Holm (der bor i 
Øster Søgade) udgiver på fødselsda-
gen skuespillet ”Statsministeren” og 
formår med dyb psykologisk indsigt 
at skildre socialdemokraten Krag som 
et levende og søgende menneske, men 
også drukkenbolt og skørtejæger 

Skuespil skal ses på teatret, og 
Holm havde skrevet det på bestil-
ling til Folketeatret i 2009, men tea-
terchefen blev fyret, og så blev det 
ikke opført. Snyd! På den anden side 
er dramaet særdeles læsevenligt, og 
regianvisningerne gør det muligt at 
opføre det inden i sit hoved (eller på 
sit dukketeater, hvis man stadig har 
et), og man kan gøre sig tanker om 
rollebesætningen, hvis Statsministe-
ren var blevet sat op.

Pligt, ikke lyst
Krag virkede udadtil som et magt-
menneske, nogle fandt ham kold og 
kynisk, men Sven Holm tegner por-
trættet af en mand med mange facet-
ter, som ikke stræbte efter magten 
af lyst, men af nødvendighed. Da 
hans forgænger, den maniodepres-
sive Viggo Kampmann – som vi også 

møder – måtte give op, var Krag nær-
mest tvunget til at efterfølge ham, 
skønt han hellere var fortsat som 
udenrigsminister.

Krag giftede sig med skuespilleren 
Helle Virkner, og de blev ugeblads-
stof, men han kunne ikke nære sig 
for at udnytte sin magtposition til at 
lægge an på andre kvinder. Flere af 
dem indgår i skuespillet. Ægteskabet 
endte med skilsmisse i 1973.

Drømmen
Da Krag mente at have gjort sin pligt 
ved at føre Danmark ind i den euro-
pæiske union, der dengang hed EF, 
forestillede han sig et nyt liv som 
forfatter og maler. Da han imidlertid 
også skulle have noget at leve af, ac-
cepterede han posten som leder af 
EF’s kontor i Washington, og her gik 
der for alvor druk i den. I en scene 
får han besøg af sin gamle ven, øko-
nomen Jørgen Paldam, og da er Krag 
så omtåget, at han ikke kan forstå, 
hvor gæsterne bliver af. Klokken er 
over seks. Om morgenen. Men er 
klokken seks om morgenen før selska-
bet har fundet sted, eller er den seks 
om morgenen efter festen? Sekvensen 
spidser til i fulderikkens tilsvining af 
Paldam, som han smider ud af sit hus. 
Høj komik og dyb tragik.

Sven Holm ejer en sjælden ind-
levelsesevne og dramatisk nerve. 
I sine skuespil om Christian IV, 
Christian VII, Leonora Christine, 

komponisten Robert 
Schumann og Liva 
Weel har han for-
vandlet historiske 
personer til levende 
mennesker, og den 
kunstart forfiner han 
i fremstillingen af 
statsministeren, der 
på bunden var ensom 
og hadede sig selv og 
troede, at han kunne 
blive et nyt menneske, 
når han forlod politik.

Nyrup skriver forordet
Efter Jens Otto Krag kom socialdemo-
kraten Anker Jørgensen til magten, 
han lever endnu, og efter et tiår med 
Poul Schlüter som konservativ rege-
ringsleder blev Poul Nyrup Rasmus-
sen statsminister. Han har forsynet 
bogen med et veloplagt forord, hvori 
han bl.a. skriver: 

”Skuespillets form bringer os 
helt tæt på. Tættere end nogen fhv. 
spindoktor eller historieskriver kan 
præstere. Statsmanden og mennesket 
Jens Otto Krag får sit eget kraftfulde 
mæle igen, det kølige overblik, saftig-
hederne, de hurtige skarpe og sjove 
replikker, afpareringerne af pinlig-
hederne, de dødbringende returne-
ringer

i magtkampen, poetiske og over-
raskende sårbarheder. I et ufiltreret 
replikskifte med hans allernærmeste 

følger vi Krag gennem magtens rum 
og det, der fulgte.”

At Det Kongelige Teater på Kon-
gens metroskamferede Nytorv ikke 
har premiere på Statsministeren i 
dette efterår er en utilgivelig fodfejl. 
Her er et væsentligt og vedkommende 
skuespil, klart til opsætning. Krag 
var en betydningsfuld skikkelse i 
Danmarkshistorien, som trods fejl 
og mangler bør huskes som en af 
velfærdsstatens arkitekter.

Sven Holm

Statsministeren

144 sider, 250 kr.

Tiderne Skifter

Udkommer 15. september

Hvad nu hvis man kunne 
begynde at leve forfra? 
Hvis det ene liv, som allerede 
er levet, skulle vise sig at 
være en kladde, og det andet 
– renskriften!

JENS OTTO KRAG

TEKST JACOB LUDVIGSEN

KRAG 
MAGT 
& VRAG



Sven Holm

Statsministeren

144 sider, 250 kr.

Tiderne Skifter

Udkommer 15. september

„Monumentalt mesterværk ... “ 
BERLINGSKE

JYLLANDS-POSTEN

POLITIKEN

Vinder af
PULITZER-

PRISEN 
2014

„Daniel Kehlmann er 
tilbage med underholdende 
og ambitiøs roman.“
POLITIKEN

„Sensommerlæsningen er 
hermed reddet.“ 
WEEKENDAVISEN

„Superbe roman.“ 
KRISTELIGT DAGBLAD

Senso� erlæsning
FRA LINDHARDT OG RINGHOF

5. oplag

„Suverænt. Læs den!“
JYLLANDS-POSTEN

BERLINGSKE 

POLITIKEN

  
„Guldager skriver på noget 
stort i dansk litteratur.“
POLITIKEN

  
BERLINGSKE 
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ANKLAGESKRIFTET 
mod den herskende klasse

TEKST JACOB LUDVIGSEN

Allerede i 1973 vakte det opsigt, da økonomen 
Jørgen S. Dich angreb ”Den Herskende Klasse”, der 
foregiver at ville velfærdsstaten, men ”varetager 
sine egne interesser i høje lønninger, begrænset 
arbejdsindsats og en voldsom ekspansion af den 
offentlige sektor, der fører til en social forringelse 
og en økonomisk udbytning af den øvrige del af 
befolkningen”. 

Glistrup spolerede den nødvendige debat
I de mellemliggende år er antallet af offentlige 
ansatte fordoblet, så det nu udgør en million 
mennesker. Snart skal en lønmodtager forsørge to 
offentligt ansatte og medborgere på overførsels-
indkomst.

Samtidig med Dichs skarpsindige dokumenta-
tion dukkede en anden kritiker op. Mogens Gli-
strups overstyrede krigserklæring mod skrankepa-
ver og papirnussere blokerede diskussionen om den 

offentlige sektor og skattetrykket, fordi ingen ville 
slås i hartkorn med den højtråbende advokat og 
hans sammenrend.

Ole T. Krogsgaard kaldes populært for virk-
somhedsdoktor, fordi han gennem sit lange liv 
har ryddet op i en række erhvervsvirksomheder 
og selv drevet forretning med godt resultat, men 
han er ikke så nem at sætte i bås, og han påpeger, 
at det gamle skel mellem højre og venstre er afløst 
af højere uddannede og lønnede med korrekte 
meninger på den ene side og lavere uddannede og 
lønnede med ukorrekte meninger på den anden. 

Hans kritik af ubalancen mellem folket, politi-
kerne og embedsmændene er mere vedkommende 
end nogensinde, også set i lyset af den bureaukra-
tiske byrde, som EU’s overkommando belemrer 
os med. Mængden af love og forordninger vokser 
til skade for sammenhæng, forståelighed og gen-
nemsigtighed. Fra 1982 til 2011 blev der vedtaget 
65.000 love, bekendtgørelser, cirkulærer og regler 
i Danmark. Rekordåret var 2008 med 23.932 sider, 
som folket skal kende, for ukendskab til loven frita-
ger jo ikke fra straf. Fra 1840 til 1981 var mængden 
9.000. ”Bureaukratiet kan undvære politikerne, 
men politikerne kan ikke undvære bureaukratiet”, 
fastslår forfatteren og tvivler på, at vi reelt lever 
i et retssamfund, hvor alle er lige for loven. Når 
borgerne føler sit uretfærdigt behandlet, har staten 
ubegrænsede midler til at pudse advokater på dem. 
Det ses i mange skattesager, hvor SKAT optræder 
som den enevældige magt, der altid har ret. 

Det sårbare demokrati
I Jyske Lov fra 1241 står: ”Med lov skal land byg-
ges. Loven skal være retfærdig, tålelig efter landets 
sædvand, passende, nyttig og tydelig, så at alle kan 
vide og forstå, hvad loven siger”. Sådan er det ikke 
knap 800 år senere.

Demokratiet er sårbart og under angreb, den 
nye offentlighedslov, som er lusket igennem Folke-
tinget, vil gøre det endnu vanskeligere for pressen 
at skaffe sig indsigt i ministrenes og embedsmæn-
denes handlinger. På verdensplan er det blot 12 
procent af befolkningerne, der lever i et ægte demo-
krati; Danmark vil meget gerne udbrede folkesty-
ret, men er i færd med at undergrave det indefra. 
Folketinget er ikke længere repræsentativt, for 42 
procent af medlemmerne er organiseret i Dan-
marks Jurist- og Økonomforbund (DJØF), andelen 
af medlemmer med mellemlang uddannelse gik 
ved sidste valg tilbage fra 27 til 20 procent, andelen 

af faglærte dalede fra 18 til 9 procent. Regeringen 
beskæftiger nu 401 pressemedarbejdere, der deler 
236 mio kr. for at fremstille ministeriernes indsats 
i det bedst tænkelige lys. Spindoktorer omtales ikke 
i grundloven.

Således lægger forfatteren den ene kendsger-
ning efter den anden frem, og han kan ikke afvises 
som fordomsfuld.

Blandt de mange sager, som Krogsgaard tager 
fat på, er statens salg af TDC og nationalisering 
af elselskaberne, kaldet DONG, og han beskriver 
overdragelsen af en væsentlig aktieandel til den 
spekulationsbanken Goldman Sachs på en måde, 
så finansminister Bjarne Corydon bør krybe under 
skrivebordet. Krogsgaard spørger: Hvem forhand-
lede på statens vegne? Hvad fik DONG og staten for 
de næsten 300 mio kr. til rådgivning, og hvem fik 
pengene? Hvorfor fik ledelse og medarbejdere store 
økonomiske fordele for at være positive? Og hvorfor 
blev DONG værdiansat meget lavt for kort efter 
at blive opskrevet? Finansudvalget og Folketinget 
er blevet vildledt – den kloge narrer den mindre 
kloge. Er det sidste ord virkelig sagt i dette røveri 
af folkets værdier?

Finanskrisen i USA og Europa bliver beskrevet 
indgående, og netop Goldman Sachs giftige kultur, 
der i al enkelhed går ud på at trække flest mulige 
penge ud af kunderne og placere tidligere medar-
bejdere i statsadministrationen i og udenfor USA, 
gør statens aktiesalg endnu mere angribeligt.

Han slutter med denne konstatering:
”Danmark er et godt land at leve i, bedre end 

de fleste. Grundlaget er godt, men næppe godt nok 
til fremtidens udfordringer. At det går godt er en 
dårlig undskyldning for ikke at gøre det bedre”.

Her er årets, måske årtiets vigtigste anklage-
skrift mod den herskende klasses tiltagende ero-
bring af magten fra folket. Læs den og stil systemet 
til regnskab.

Fra folkestyre til formyndersamfund er den alarmerende undertitel på Ole T. Krogsgaards ”Bureaukratiet 
ta’r magten”. Enten bliver denne velargumenterende og veldokumenterede analyse af demokratiets tilstand 
fortiet, fordi det er mest bekvemt, eller også får den alarmklokkerne til at ringe og fremkalder en nødv-
endig debat i alle ansvarlige medier. 

Ole T. Krogsgaard

Bureaukraterne ta’r magten

Fra folkestyre til formyndersamfund

Hovedland

318 sider, 299 kr.

Cand. merc. Ole T. Krogsgaard (født 1936) har som 
virksomhedsdoktor hjulpet talrige firmaer i krise og er 
selvstændig forretningsmand og medlem af en række 
bestyrelser. Han bor i Gentofte, passer sin herregård 
i Vendsyssel og er hver måned en uge i Rumænien, 
hvor han ejer en skov. Hans beskrivelse af rumænsk 
bureaukrati er skræmmende og lidt morsom.



”Første Verdenskrig ses efterhånden alment som den virkelig store 
katastrofe i moderne europæisk historie. Urkatastrofen. ... Den 
svenske historiker Peter Englund fører i Kampens skønhed og gru 
denne i enhver henseende epokegørende begivenhed tilbage til 
dens mindste, atomare bestanddel, nemlig det enkelte menneske 
og dets oplevelser.” – Kristeligt Dagblad

Nitten virkelige, nu ukendte menneskers historie over fire år 
fortælles på baggrund af det materiale, de har efterladt sig: 
breve, dagbøger, memoirer. De oplevede hver især krigen for-
skellige steder og på forskellige måder. Men de forenes af, at 
den ændrede livet for dem alle.

”Blandingen af fakta, dagbogsnotater og den dramatiserede nutid 
skaber nærvær og spænding og driver fortællingen fremad, så man 
hurtigt læser bogen fra omslag til omslag … Et højst læseværdigt 
værk, der bør appellere til alle med en interesse for Europas histo-
rie, der rækker ud over årene 1939-45.” – Weekendavisen

International bestseller 
om Første verdenskrig

Peter Englund
Kampens skønhed og gru

Første verdenskrig i 212 korte kapitler
630 sider. Rigt illustreret. 175 kr.
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Vestergade 16, 1456 København K
208 m² kontor

Bo midt i det pulveriserende byliv, i 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, i 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. 

•
•
•

Nygade 7, 1450 København K
92 m² kontor

Fantastisk beliggenhed midt i City. Lejemålet 
er beliggende i baggården til Nygade 
(Strøget). Der er elevator til 3. sal.

• Lejemålet er beliggende på 4. sal
• Et stort lokale
• Tæt på offentlige transportmidler

Nygade 7, 1450 København K
92 m² kontor

Fantastisk beliggenhed midt i City. Lejemålet 
er beliggende i baggården til Nygade 
(Strøget). Der er elevator til 3. sal.

•
•
•

Nygade 7, 1450 København K
188 m² kontor

Fantastisk beliggenhed midt i City, med ud-
sigt over Strøget, Nytorv og Gammeltorv. Et 
dejligt lyst og indbydende lejemål. Der er 
elevator.
 
• Beliggende på 3. sal
• På hjørnet af Frederiksberggade og Nytorv
• Kontorer i forskellige størrelser

Nygade 7, 1450 København K
188 m² kontor

Fantastisk beliggenhed midt i City, med ud-
sigt over Strøget, Nytorv og Gammeltorv. Et 
dejligt lyst og indbydende lejemål. Der er 
elevator.

•
•
•

Nørre Voldgade 16, 1358 København K
148 m² kontor

Bo lige ved Nørreport Station i et flot lejemål 
med høj stuk og super flotte gulve. Lejemålet 
har kontorer i forskellige størrelser.

•  Flot fredet ejendom
• Hyggeligt gårdmiljø
• Tæt på offentlige transportmidler

Nørre Voldgade 16, 1358 København K
148 m² kontor

Bo lige ved Nørreport Station i et flot lejemål 
med høj stuk og super flotte gulve. Lejemålet 
har kontorer i forskellige størrelser.

•  
•
•

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 

Nørre Voldgade 16, 1358 København K 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 med 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.

•
•

Nygade 7, 1450 København K
217 m² kontor

Fantastisk beliggenhed midt i City. Lejemålet 
er beliggende i baggården til Nygade
(Strøget). Der er elevator.

• Lejemålet er beliggende på 2. sal
• Indeholder storrumskontor og mindre kontorer
• Tæt på offentlige transportmidler

Nygade 7, 1450 København K
217 m² kontor

Fantastisk beliggenhed midt i City. Lejemålet 
er beliggende i baggården til Nygade
(Strøget). Der er elevator.

•
•
•

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

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

E C

E

D

EE


