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KØBENHAVNER,
DU HAR FÅET POST!
SLUT MED
JUNGLELOV

Lovløshed på de københavnske cykelstier skal afløses
af en velopdragen cykelkultur.
Trygheden er historisk høj på det
københavnske cykelnet. Alligevel
er nøglen til at få endnu flere i
sadlen at højne trygheden, mener
Københavns Kommune.
S:18

©KBHAVIS

PÅ CYKELSTIERNE
TRAFIK

Vi har fået post fra Post Danmark. Vi har fået vores undren på
plads. Vi har gået Indre By flad og tænkt på, hvor vi dog skulle sende og
afhente vores post i fremtiden, når Købmagergade Posthus lukker. Svaret ligger på Pilestræde.
S:06
ÅBNING

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

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

Næstved Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49

Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45
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MÅNEDENS CITATER

LEDER

Vi skal behandle vores ansatte i butikkerne, som om de var konger. Det er dem,
der dagligt er i kontakt med vores kunder, og
vores kunder er i sidste ende det allervigtigste
for vores forretning.
Xavier Vidal, ny direktør for 411 Tiger i 25 lande. I 2014
åbnede koncernen 124 nye butikker og gik ind i fem
nye lande.

Lidt nord for København er der et naturareal kaldet ”Dyrehaven”, og her er
masser af hjortevildt. Men der er ingen ulve
endnu, og det er synd og skam, når der er et
fortrinligt fødegrundlag for disse ifølge eksperter
naturligt tilhørende rovdyr. Det må derfor være
en oplagt udfordring for Naturstyrelsen at rette
op på denne nationale skævhed og sørge for, at
der bliver udsat et par ulve her. Og til søndagsgæsterne i Dyrehaven – tag trygt en tur i skoven, ulven er ikke farlig for mennesker, det siger
eksperterne. Go’ tur i skoven.
Kurt Frandsen, Astrup pr. Arden, i læserbrev i Morgenavisen
Jyllands-Posten.
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Københavneravisen bygger
på bydelsaviserne Rendestenen,
Grønnegade Avertissementstidende, Rundetaarn Avis og
Frederiksstaden. Siden 1993 har
borgere og butikker haft glæde af
at læse og annoncere.

MONARKIETS MYTOLOGI
Al rationel fornuft tilsiger, at et arvefølgemonarki er udemokratisk,
umoderne og urimeligt. Statsover-

hovedet skal vælges af folket, derfor må folket tage sig sammen og
vælte kongemagten til fordel for
en præsident.
Alligevel viser samtlige meningsmålinger, at otte ud af ti danskere
vil bevare kongehuset, og det må

naturligvis krænke den rationelt
tænkende klasse, der generelt føler sig hævet over den uvidende
hob og får kvalme ved at høre ordet fædreland og se flaget med det
hvide kors på rød bund.
Angst for vælgernes straf betyder, at
intet politisk parti vil gøre republikken til en mærkesag. Selv Enheds-

listen og Socialistisk Folkeparti
ville risikere skrammer, hvis de
dristede sig til at sætte sagen på
deres dagsorden. Lidt hånsord
om ”Danmarks dyreste bistandsklient” er højdepunktet.

des farbror, prins Knud, ville blive
en katastrofe som konge i tilfælde
af, at hans storebror, Frederik den
niende, måtte falde bort. Desuden
faldt indførelse af kvindelig arvefølge godt i tråd med, at kvinder
siden 1947 havde kunnet indtage
et præsteembede.
Arrangementet med et upolitisk
statsoverhoved har vist sig holdbart, og rent repræsentativt er det
glamourøst at kunne sende en ægte
dronning ud i verden; det vækker

større respekt og opmærksomhed end en tilfældig præsident,
og hvem skulle det egentlig være?
Nævn en oplagt præsidentkandidat fra det politiske liv.
At det måske ville være muligt at
spare et par hundrede millioner er
ikke et gangbart argument for at påføre Danmark de rystelser, som makulering af monarkiet ville medføre.

Altså skinner solen over Hendes Majestæt, når hun i disse dage lader sig
hylde i anledning af sin 75 års fødselsdag. Margrethe blev født en uge ef-

Værdien kan ikke gøres op i penge,
den er knyttet til en mytologisk
forestilling om den, der råder for
land og folk. Det nationale følelsesregister kan ikke sættes på et
regneark – folkets kærlighed, min
styrke.

ter den tyske besættelse i 1940 og
blev således et lyspunkt; dengang
stod det ikke skrevet, at hun en dag
skulle blive Danmarks dronning,
for den mulighed opstod først ved
grundlovsændringen i 1953. Hen-

Anarkister vil hånligt betragte den
stupide pøbels underdanighed i forbindelse med den runde fødselsdag,
og de vil stille krav om fratagelse
af privilegier og agitere for en ny

grundlov, hvor de gamle og lidt
komiske paragraffer om, at kongen slår mønt og erklærer krig
og udnævner ministre er strøget.
Men det vil mest være til underholdning for dem, der mener det
samme.
Abdicerer Margrethe eller afgår hun
ved døden, og det gør hun jo på et
tidspunkt, skal Frederik den tiende
køre butikken videre, og han kan
sikkert blive en udmærket konge,
som må regne med at blive set efter
i sømmene. Hvis han dummer sig,

vil det blive bemærket, og derfor
øver han sig i at gøre sig umage og
lægge sin egen stil med vægt på
idræt og bæredygtighed.
Allenfals skal der fra residensstaden København lyde en varm hilsen til
fruen af Amalienborg, hvis eftermæle
er sikret og vil blive pudset op, når
hun overgiver tronen til næste generation. Vagtparaden vil marchere

gennem byen i galla og minde
os om, at tradition og troskab er
værdier, der ikke bare kan væltes,
heller ikke selv om Danmark bid
for bid opsluges af den europæiske kæmpestat, som efterhånden
bestemmer det meste – men ikke
næppe vil vove at antaste monarkiet i Danmark, Sverige, Holland,
England, Belgien og Spanien.
Københavneravisen

TRYK:

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

18.000 eksemplarer
DISTRIBUTION:

Husstandsomdeles af Post Danmark og leveres til samtlige butikker, restauranter, biblioteker
og caféer i København K. Plus
kontorer, klinikker og andre
knudepunkter.
Næste nummer udkommer og
bliver omdelt fra onsdag d. 6.
maj 2015.
»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

Claus Seidel
cb@kbhavis.dk
DISTRIBUTIONS CHEF:

Jeppe Mann
jm@kbhavis.dk
KONTAKT/UDGIVER:

Social Økonomisk
Presseforening
Købmagergade 62, 2. sal
1150 København K
Cvr. 35 76 36 78
Tlf: 53 56 02 42
Web: www.kbhavis.dk
Mail: kbh@kbhavis.dk

SOCIALØKONOMISK

VIRKSOMHED
Ønsker du mere information
om den ‘Social Økonomiske
Presseforening’, som er en
socialøkonomiske virksomhed kontakt da:
Plan & Handling
Att. Allan Nielsen
Skt. Gertruds Stræde 5
1129 København K
Tlf.: 53 53 77 77

Mindernes pulterkammer
Københavns Kommunen har planer om at indrette et stort pakhus,
hvor historisk gods gennem tusind år kan opbevares.

TEGNING: CLAUS SEIDEL
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yoga
meditation
Gratis prøvetime

24. april, 8. og 22. maj
kl. 17 - 19

Sommerhold i maj - juli

179.-

Spis så meget du kan
Helstegt Hereford oksefilet med bagt kartoffel
og dagens sauce - Hertil stort salatbord
Separat selskabslokale op til
50 personer kan lejes med eller uden mad.
Købmagergade 65 - tlf. 33 34 35 36 - www.yoga.dk

Åbent: man-lør kl. 11-24 · søn kl. 16-24
St. Kongensgade 38 · Tlf 33911148 · www.herefordsteak.dk

KARSTEN HANSENS STRIBER

FLERE ALMENE BOLIGER

TIL KØBENHAVN

BOLIGER Mere

end en halv milliard kroner vil et flertal på Københavns Rådhus bruge på at
sikre, at København er en by,
hvor almindelige mennesker
har råd til at bo.
- En af mine vigtigste politiske ambitioner er at bevare
en hovedstad, hvor alle mulige
forskellige typer og indkomstgrupper bor side om side - en
blandet by, hvor vi dagligt møder hinanden i supermarkedet
og i folkeskolen og kender hinanden på tværs af sociale og
kulturelle skel, siger overborgmester Frank Jensen (S).
Finansieringen af boligpakken er et engangsbeløb, som
København Kommune har fået
ved at frasige sig retten til at
tilbagekøbe grunde i kommuner rundt om hovedstaden. København har i den forbindelse
fået 602 millioner kroner og investerer hovedparten i at sikre
billige boliger i hovedstaden.

Bag aftalen på 552 millioner kroner står Socialdemokraterne, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og Dansk
Folkeparti.
300 millioner kroner skal
bruges i forbindelse med en
ny lovændring, der gør det
muligt for kommunen at låne
penge ud til de almene selskaber, så de kan købe attraktive
grunde i de områder af byen,
hvor det før ikke var muligt
at bygge alment på grund af
høje grundpriser. Det betyder,
at der fremover kan bygges billige boliger i byens dyre kvarterer, og man derfor får blandet boligtyper og mennesker.
Andre 252 millioner kroner skal bruges som tilskud til
1100 nye boliger for at holde
huslejen nede. Der er siden
2011 bygget 700 almene boliger i København, 4550 andre
er finansieret, og med denne
aftale er det penge til yderli-

gere 1100 boliger - i alt cirka
6350 boliger.
650 af boligerne skal være
familieboliger, mens 450 skal
være ungdomsboliger.
- Endelig bliver der sat
skub i at løse problemet med
manglen på ungdomsboliger.
At der desuden tænkes kultur- og fritidsaktiviteter ind
i forbindelse med byggeriet
af almene boliger, er jeg som
kulturborgmester ovenud tilfreds med, siger kultur- og fritidsborgmester Carl Christian
Ebbesen (DF).
De fem partier bag aftalen
lægger vægt på, at der skal
være boliger til alle slags københavnere - der vil for eksempel blive mulighed for seniorfællesskaber og for at unge
udsatte bor dør om dør med
ressourcestærke familier i små
lejligheder, som de har råd til.
lp
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MED MOR I BYEN

ALMINDELIG
FOR EN DAG
TEKST CAMILLE BLOMST

MED MOR I BYEN ”Hvorfor skal du være så økomoragtig altid? Hvorfor kan vi ikke have en fridag uden
museum og bibliotek og bare gå i Matas og drikke
juice og shoppe ligesom andre familier?” vil min
datter på 11 år vide. ”Altså en dag i kædebutikker
til man kampsveder. En fridag, hvor man intet har
lært?” Hun nikker lykkelig over at hendes tykpandede helsemor har forstået. Udmærket, det bliver
København forklædt som Herning.

Plastic-fantastic

På Hovedbanegården er der en fest med pink løber
og over hundrede mennesker i kø. Lidt research i
mængden, foretaget af mine to piger, der nysgerrigt
piler rundt og forhører sig hvad det er for en event,
der får dem til at stå stille. Det viser sig, at den
amerikanske donutkæde Dunkin Donut, der med
mottoet: Coffee & more, har lagt sig lige i nærheden
af Joe & the Juice med sloganet: Coffee, juice and
much more.
En venlig pige viser sit køb: To sukkerindsovsede
runde kager med hul i midten. Det ligner plastic,
men efter udsagnet fra den unge pige, er det
fantastisk at de endelig ”bor” i Danmark. Hun har
fulgt Dunkin Donuts på Facebook. Hvis man kan
nøjes med at følge en kage på de såkaldt sociale
medier (det er det sidste de er) så slipper man både
for at blive fed og at generne senere muterer på
grund af stråforkorter.
Mens børnene lader sig paralysere af de obligatoriske
farvede balloner i søjler op af den nye facade,
smutter jeg over til det netop etablerede elegante
madmarked fra Coop. Smuk som en gammel Irma
uden Kvicklys konstante stank af lummerlune
pølsehorn og med alle de varer, jeg elsker at bruge
uhyggelige summer på.
En fire kvadratmeter stort flisebelagt opstilling
med friske krydderurter og æstetiske opstillinger
af frugter får mig til at blive stolt af min by.
Ved siden af Mad er der en nytænkning af
konceptet kiosk med økologisk slik, sofistikerede
drikkevarer og sågar en drikkeskyr med det røde
Ø på. Det er ikke sådan, at jeg ikke går med
glimmermascara eller er hverdagsvegetar, men
lige så pinlig som mangafarveladen med de giftige
donuts er i min optik, lige så smukt er fremstød er
Mad på Hovedbanen for nationens ry og helbred.

mor, er det ikke bare en nuser kanin, der er på
denne her top, hva’ mor, kig nu, er den ikke bare
kær?” ”Mor, se, hvad jeg har fundet, du tror, at det er
løgn, en kattekillingekjole med glimmerstenøjne.”
Jeg har bestemt hjemmefra, at jeg i dag ikke må
sige, at den er hæslig. Eller at stenene falder af
første gang den bliver vasket og at farven går af og
at børnene i Bangladesh har fået betændte bylder
af at indfarve stoffet og grundvand der sikkert er
fyldt med sygdomsfremkaldende giftstoffer. Så jeg
nikker glat og lader dem nyde rusen.
Da de hver har fået en halv skraldesæk med logo
på fyldt med forårstøj går vi, uden forudgående
plagerier, ligesom alle de andre på Joe og så
videre og drikker for 200 kroner saft, der smager
af vand. Grundstemningen er brændt brød og den
øredøvende metalliske lyd fra natklubmusik og
hylen fra tre blendere, der knuser de indbringende
isklumper til saft.

Joe and the icecube

Hjertet hopper ud af kroppen

Min tålmodighed bliver spændt til det yderste hen
over knap to klokketimer i H&M. ”Se denne her,

Datteren orienterer omgående sine ”venner” på
Instagram om, at hun befinder sig på en af de

Madmarkedet på banegården

hundredevis af ikke spor tøsede juicebarer. Med
udtørrede slimhinder, tinnitus og tunge poser går
vi ud og det viser sig, at vi faktisk er i København.
Nu kommer dagens højdepunkt direkte fra himlen
(rent faktisk kommer han ud af en taxa) og kigger
mig med sine, må jeg tilstå, smukke inviterende
blå øjne, og smiler med tænder der endnu ikke har
haft brug for at bliver amerikanerbleget. ”Se, det
var Christopher” siger jeg til min datter, der ikke
er fan af andre.
Hun løber tilbage og beder om en autograf. Han
skriver både søde og tegner et hjerte. Så blev der
omsider noget at fortælle fra en almindelig dag
på Instagram.
Påskelammet fik både ramt ”Mamma” og
”Copenhagen girls” (to sange vi har hørt og danset
til i måneder) med sin sødme. Det betaler sig at gå
på gaden og være en del af byen.
cb@kbhavis.dk
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ÅBNER

I TORVEHALLERNE
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VOXPOP

’NYNØRREPORT’
TEKST FREJA BILLE LUNAU OG JENS KARSTENS

Flere forbipasserende er blevet spurgt om deres mening om det
Nye Nørreport. Københavneravisen har været ude på Nørreport
og høre folk om, hvad de syntes om den nye station. Der var
både positive og negative meninger om det ’Nye Nørreport’.
Henrik Hesselholdt, Bor i Hvidovre
“Det er blevet en del pænere og mere moderne, men
det er svært at finde et sted at sidde ned, så jeg synes der burde blive stillet nogle flere bænke op”.

TORVEHALLERNE Flere års
stormfuld debat om den
udendørs markedsplads ved
Torvehallerne på Israels
Plads er foreløbig endt med
åbning af de to første af i
alt otte nye stader. I Påsken
kunne Cava Bar og Tango
Grill indtage pladsen.
Jeudan, som er firmaet,
der driver Torvehallerne, har
tidligere ansøgt om lov til at
overdække pladsen, men det

faldt ikke i god jord hos politikerne på rådhuset. Den nye
plan med overdækning med
parasoller er til gengæld ikke
populær blandt arkitekterne
bag Torvehallerne. Den løsning var dog mere spiselig
hos Borgerrepræsentationen,
som har givet grønt lys for
denne model.
De resterende seks boder
åbner efter planen 1. maj.

Jacob Johansen, Bor i Sverige
“Den nye station er generelt bedre end den gamle,
og det er dejligt at der er kommet meget mere plads,
men rent udseendemæssigt synes jeg ikke den tager
sig så godt ud, og der er heller ikke særlig hyggeligt
på stationen”.

kbh

ER DU FØRTIDSPENSIONIST
OG ØNSKER LIDT BESKÆFTIGELSE?

JOB Københavneravisen er i
vækst og har mulighed for at
tilbyde lettere arbejde til førtidspensionister i samarbejde
med Plan & Handling. Kontoropgaver, research, markedsføring og distribution

Lærke Theilgård, Bor uden for Indre By
“Jeg bruger min cykel næsten hver dag, og derfor
er det utrolig dejligt at der er kommet så mange
nye cykelstativer, så der er masser af plads til at
parkere ens cykel på. Men der er ikke særlig god
vejledning i form af skilte og den slags i forhold til,
hvordan man finder rundt på stationen, og derfor
synes jeg nemt man kan fare lidt vild”.

er blandt de områder, hvor
vi kan hjælpe hinanden. Vi
samarbejder med Socialøkonomisk Presseforening, der
udgiver Københavneravisen.
Kontakt os på telefon nummer: 53 56 02 42.

Marco Ciadella & Søren Rosenkjær,
Bor udenfor Indre By
“Vi arbejder begge på Nørreport. og vi mener, at pladsen
er blevet flottere og mere åben end den gamle. Pladsen har åbnet en masse muligheder for den offentlige
transport, og det er blevet nemmere at komme frem og
tilbage. Der er dog mangel på elevatorer. Der er kun en!
Og den kan kun kører ned til S-togene. Vi tager begge
to bilen på arbejde, og der er stadig rigtig meget trafik”.
Miroslav Psenek, Bor udenfor Indre By
“Jeg er godt tilfreds med det ‘Nye Nørreport’ som
station og som plads. Der er god plads til både cyklister, deres cykler og folk på pladsen. Der er en
god synlig forskel på det nye- og gamle Nørreport,
Ulempen er dog, at skiltene på stationen ikke er
så gode endda”.

Anno 2008

Rosenborggade 2
(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)
www.kultorvet.dk · info@ostenvedkultorvet.dk

Dorte Johannessen, Bor i Indre By
“Jeg har boet på Nørreport i tyve år, og jeg har ikke
meget brug af de offentlige transporter, men syntes
rigtig godt om pladsen. Jeg sætter pris på pladsens
åbenhed og arkitekturen på pladsen”.
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NYT POSTHUS
HOLDER LÆNGERE ÅBENT
Post Danmark åbner nyt postkontor i Indre By.
Åbningen er en del af en større omrokering i det gamle postvæsen.

TEKST ANDERS HØJBERG KAMP TEGNING CLAUS SEIDEL

Det var lige godt pokkers. Efter det annoncerede salg af Købmagergade Posthus har
mangen en københavner spekuleret i, hvor de
fremover skulle gøre deres postærinder. Nu giver Post Danmark endelig svar. Den første juli
2015 åbner de et nyt posthus i Gutenberghus på
Pilestræde 58.
Ifølge Post Danmark kommer der længere åbningstider og bedre tilkørselsforhold, end dem
vi kender i dag.
Således udvider de åbningstiden fra 44 til 61
timer ugentligt, erhvervsindleveringen holder
åbent fra 15 til 19, og det bliver muligt at parkere lige foran posthuset.
ÅBNING

Flere flytninger

Posthuset i Købmagergade holder sidste åbningsdag 30. juni. Postboksene flyttes pr. 1 juli fra
Pilestræde til Købmagergade.
I marts måned åbnede Post Danmark desuden en mindre postafdeling hos Ideal-Rens i
Borgergade, hvor borgere kan afhente og sende
breve og pakker.
Post & Tele Museum, der sidste år blev besøgt

af mere end 270.000 gæster, flytter til Østerbro på
hjørnet af Øster Allé og Blegdamsvej. Åbningsdatoen for det nye museum er endnu ikke kendt,
men der vil være faste udstillinger på Købmagergade frem til den 30. juni. Herefter vil Café
Hovedtelegrafen holde åbent året ud.

PILESTRÆDE

Større udsalg

Flytningerne er en del af en større husmoderlig
forårsrengøring i det statsejede aktieselskab Post
Danmark A/S, som er en del af koncernen Post
Nord ejet af den svenske og danske stat med
henholdsvis 60% og 40% af aktierne, men dog
med 50 procent af stemmerne til hver.
Post Nord har for nylig skilt sig af med Københavns Postterminal, som ligger i en fredet
postbygning fra 1910 på Tietgensgade. Danica
Ejendomme og den amerikanske kapitalfond
Blackrock gav omkring 925 millioner for de godt
100.000 m2, hvor de har planer om en ny bydel
med kontorer, boliger, cafeer og hoteller.
Spørgsmålet er så, hvad Post Nord vil bruge
de mange indkomne millioner på i fremtiden.
ahk@kbhavis.dk

Gaden strækker sig over omkring 500 meter fra
Østergade til Landemærket.
Den omtales første gang i et dokument fra 1419 og fik
navnet på grund af den store mængde af piletræer.
Den nordlige del af gaden kaldtes indtil 1881 for Springgade.
Siden 1765 har Berlingske huseret i gaden.
I 1970-1971 blev Pilestræde rettet ud for at gøre plads
til udvidelsen af Gutenberghuskomplekset, der betød
en af de sidste store nedrivninger i Indre By.
Kilde: kobenhavnshistorie.dk

BYENS BUSINESS
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368 ...

18.347.000 ...

... mill. kr. var 2014-omsætningen for Aarstiderne, der leverer grøntsagskasser til mange københavnske husstande. Omsætningen steg med 22 %,
og det gav et overskud på 21,5 mill. kr. 40.000 danske og 5.000 svenske
familier abonnerer på denne service. Aarstiderne har været på banen i 15
år. Ejerkredsen har på to år kunnet hæve 40 mill. kr. i udbytte.

... forlanger sælger for ejendommen Store Kongensgade 20. Nr. 65 er lidt
større og kan erhverves for 26.819-000 kr. Den årlige forrentning på ejendommene er 2,5 %.

30. ...

... - nitten milliarder kroner – er værdien af det børsnoterede ejendomsselskab Jeudans portefølje. Det solide selskab har 738 mill. kr. i reserve,
hvis der skulle dukke et godt tilbud op. Jeudan koncentrerer sig især om
klassiske kontorejendomme i city.

... april kl. 10 åbner Søstrene Grene i den store butik på hjørnet af Kultorvet og Pustervig. Mange husker den som Biblioteksboghandlen, siden
var der i en kortere periode et slikmarked. Virksomheden tager dog på
Facebook forbehold med hensyn til den helt præcise dato.

11,6...
...milliarder omsatte mediekoncernen Egmont i 2014, en stigning på 10
%. Driftsresultatet voksede med 10 % til 1,7 milliarder kroner. Egmont
udgiver 700 blade med voksende markedsandele.

19.000.000.000 ...

1.200.000 ...
... kroner koster det at udstyre 500 skraldespande i København med en
såkaldt pantring, hvor man kan placere sine tomme flasker eller dåser
til glæde for byens hjemløse og udsatte, der har pant som en vigtig del
af deres indtægt.

250 ...
...mill. kr. lagde det pensionskasse-ejede britiske M&G Real Estate på bordet, da G. E. C. Gads Fond skilte sig af med Vimmelskaftet 32-34.

4.500.000 ...
... gæster valgte at besøge Tivoli i 2014. Det er 300.000 flere end året før,
oplyser Tivoli i en meddelelse til fondsbørsen. Resultatet før skat lød for
2014 på 56,3 millioner kroner mod 42,6 millioner kroner i 2013. I 2014
har der været flere åbningsdage og et historisk højt niveau af aktiviteter
- blandt blev rutschebanens 100 års jubilæum fejret.

2,35 ...
... mill. kr. modtager tidligere overborgmester Jens Kramer Mikkelsen
i gage for at være direktør for det offentligt ejede udviklingsselskab By
& Havn. Hans efterfølger, Frank Jensen, må nøjes med 750.000 kr. om
året, statsminister. H. Thorning-Schmidt får det dobbelte. Men Kramer
kan skele misundeligt til andre offentligt ansatte direktørkolleger som
Henrik Poulsen i DONG og Flemming Jensen i DSB, der tjener tre-fire
gange så meget.

2.430 ...

100 ...

... ansatte har JP/Politikens Hus, en fremgang fra 2.355 i 2013. Alligevel
er omsætningen faldet fra 3.175 mill. kr. til 3.128 mill. i 2014. Egenkapitalen er 1.668 mill. kr., hvoraf hovedparten er værdipapirer og kontanter.
Driftsresultatet for 2014 blev 173 mill. kr. mod 162 mill. kr. i 2013.

... mill. kr. i årsomsætning i 2020 er målsætningen for Altinget, den abonnentbetalte internetavis om politik og administration med hovedsæde
i Frederiksholms Kanal og et nyt kontor i Nybrogade. Ejeren Rasmus
Nielsen har ansat den tidligere Metro-redaktør Per Mikael Jensen som
bestyrelsesformand. Altinget har 22 forskellige udgaver og er inde på det
svenske marked. Seneste overskud var 600.000 kr.

100.950 ...
... kroner er gennemsnitsprisen pr. kvadratmeter for en lejlighed i det
centrale London. I Paris og New York skal man betale 71.000 kr., i Hongkong løber prisen op i 129.696 kr., i Beijing 65.376 kr. Så fortvivl ikke over
niveauet i København, hvor kvadratmeterprisen for en bolig i centrum
kun er 34.039 kr.

395.000 ...
... skal man erlægge i afståelse for at komme i besiddelse af 45 kvadratmeter butik på Strøget, for tiden souvenirbiks. Årslejen er 656.927 kr.,
svarende til 1.800 kr. om dagen.

256 ...
... mill.kr. mangler der i Rejsekortets kasse. Regningen sendes til DSB og
busselskaberne, og de har kun et sted at hente pengene. På fire år har
disse ejere af det tvivlsomme billetsystem måttet pumpe 668 mill. kr. i
foretagendet. Direktør Bjørn Wahlsten er på trods af de mange fiaskoer
endnu ikke blevet fyret.

48484848 ...
... Taxi Nord og 70252525, Dantaxi, bliver muligvis slået sammen til et
selskab med 1.500 vogne. Største konkurrent er Taxa 35353535.
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FORNYET
FOKUS

PÅ VÆKSTPOLITIKKEN
København skal være i kikkerten for internationale virksomheder,
når de skal foretage deres næste investering.

Københavns
erhvervsliv skal have bedre erhvervsservice og nemmere
adgang til kvalificeret arbejdskraft. Og så skal Københavns Kommune stille byen
til rådighed som ”test lab”
for nye produkter indenfor
blandt andet velfærdsteknologi, som kan eksporteres internationalt.
Det er nogle af de initiativer, som Københavns
Kommune nu lancerer med
en omfattende erhvervs- og
vækstpolitik og en konkret
handleplan for 2015. En politik, som bygger videre på
de senere års indsats for at
gøre København til en mere
attraktiv erhvervsby, og som
skal støtte samarbejdet i Greater Copenhagen, som er et
samarbejde mellem Københavns Kommune, 46 kommuner og to regioner om at
POLITIK

tiltrække investeringer og talent til hele regionen.
- København skal være en
endnu mere attraktiv by for
erhvervslivet, så vi får mere
vækst. Med den nye erhvervsog vækstpolitik sætter vi en
ambitiøs kurs mod mere
vækst, velfærd og flere job,
ikke bare i København, men
i hele Greater Copenhagen,
siger overborgmester Frank
Jensen (S).
København har de senere
år været gennem en positiv
udvikling, når det handler
om at skabe arbejdspladser,
og antallet er i dag tilbage
på samme niveau som før finanskrisen. Der er dog stadig
et vækstefterslæb i forhold til
for eksempel Stockholm. Det
skal den nye politik ændre
på.
- Det går godt i København, men vi har brug for at

blive endnu stærkere, hvis
vi skal klare os i konkurrencen med Stockholm, der
vækster mere end os. Derfor
er jeg glad for, at vi nu får en
ny og ambitiøs erhvervs- og
vækstpolitik i København.
Vi skal være bedst i Norden
og tiltrække flere virksomheder. Derfor skaber vi nu
bedre rammebetingelser, så
vi får mere vækst og flere
nye job til københavnerne,
siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna
Mee Allerslev (R).
Kreative erhverv i vækst

Især de kreative jobs spirer
i København. Over 30.000
københavnere
arbejder
med mode, musik, spiludvikling eller i andre kreative erhverv. I 2013 blev 28
procent af alle nye private
jobs i hovedstaden skabt i

den kreative branche, viser
tal fra kommunen.
Mellem 2003 og 2013 voksede antallet af kreative stillinger i Københavns øvrige
erhverv med 14 procent,
mens andre stillinger kun
voksede med 6 procent.
- De kreative erhverv er
dygtige til at skabe nye arbejdspladser i København.
Det skal de blive ved med,
også i fremtiden. Derfor
glæder det mig, at vi nu
retter fokus mod netop de
kreative erhverv, kulturturismen og oplevelsesøkonomien i øvrigt, siger kulturog fritidsborgmester Carl
Christian Ebbesen (DF).
Erhvervs- og vækstpolitikken sætter en række
konkrete mål op, som kommunen vil måle sin indsats
på. For eksempel skal der
skabes 20.000 nye private

arbejdspladser frem mod
2020, og der skal etableres og fastholdes 4000 job i
udenlandske virksomheder
inden 2018. Hvert år vil der
desuden i dialog med Københavns erhvervsliv blive
udviklet en konkret handleplan med årets initiativer.
Politikken er blevet til i
samarbejde med blandt andre Københavns Erhvervsråd og har i efteråret 2014
været i høring, hvor endnu
flere virksomheder, universiteter og faglige organisationer har bidraget med input.
lp
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DEN OVERFLØDIGE

TRAPPE ÅBNER

”SIDST PÅ ÅRET”

KØBENHAVNS CYKLEBØRS

BRUGTE
CYKLER
½ PRIS
Gothersgade 157
1123 København K
Tlf. 33 14 07 17

RENT
A BIKE

Åbningstider
Man-fre: 9.00-17.30
Lør-søn: 10.00-14.00

www.cykelborsen.dk

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

Frederiksborggade 4 · 1360 København K
FOR BESTILLING:

ELLER SPØRGSMÅL:

tlf.nr.: 33 12 29 02

e-mail: slagter@kultorvet.dk

UNGE KVINDER DRAGES

FOTO FREJA BILLE LUNAU

AF KØBENHAVN

STATISTIK Unge mennesker el-

I flere år har Frederiksborggade – den sidste del af Købmagergade
op mod Nørreport – været
næsten spærret af et endeløst byggearbejde. Et komplet overflødigt trappetårn,
som skal gøre det muligt at
gå ned på stationen, og roderiet har ødelagt det omkringliggende
butiksliv.
Fodgængerne har lige akkurat kunnet klemme sig gennem den smalle passage, og
det er aldrig lykkedes Banedanmark at forklare, hvorfor 157 millioner kroner skal
BYGGERI

ødes bort til denne grimme
spærreklods.
Entreprenørfirmaet
Züblin er stødt på uforudsete vanskeligheder med
indtrængende vand, hvilket har krævet nedfrysning
af jorden og en masse flydende cement til at holde
vandet ude. Nu mener man,
at disse forhindringer er
overvundet.
Sidst i april skal nedgangen så forbindes med den
eksisterende underjordiske
station, og så bliver det nødvendigt at lukke trapperne

mellem S-tog og Metro, det
ærede publikum må op på
gaden og ned igen.
Optimistisk meldes det,
at hele fadæsen vil være færdig ”sidst på året”, og det må
vi så tro på, skønt tidligere
tidsfrister er blevet overskredet. Om budgettet også holder er uvist.
Nu venter vi blot på en
forklaring på, hvorfor dette
anlæg er så fantastisk. Så
vidt vides er det ikke udstyret med en elevator.
Lurifax

sker København. Ældre mennesker bliver i provinsen. Derfor har København nu landets
yngste beboere med en gennemsnitsalder under 36 år.
Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at kun Danmarks
fire største byer har en befolkning på under 40 år. Derimod stiger gennemsnitsalderen i provinsen, hvor den er
over 41 år.
Især yngre kvinder er
vilde med København og flytter hertil og efterlader mændene i Jylland. Det betyder, at
der nu bor 8000 flere enlige

kvinder end mænd i alderen
18-48 år i København, mens
jyske mænd må se langt efter
en kæreste af det andet køn,
flytte eller overveje deres seksualitet.
Tendensen er den samme
i de andre store danske byer
og udtryk for en global tendens, hvor unge kvinder søger mod storbyerne og efterlader mændene alene tilbage
i udkanten. Eksempelvis
har New York 210.000 flere
singlekvinder end mænd og
er måske en tur værd trods
den stigende dollarkurs.
lp
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SORG
OG
SORGARBEJDE
I VOR FRUE – KØBENHAVNS DOMKIRKE
TEKST OG FOTO LONE ØMANN

Efter skudattentaterne
14. og 15. februar – rettet mod
sagesløse i et møde i Krudttønden på Østerbro, og senere
endnu et mord mod en frivillig vagt ved en konfirmationsfest i den jødernes Synagoge i Krystalgade, afsluttede
domprovst Anders Gadegård
sin højmesse søndag 15.2. ved
at følge sin menighed, bærende alle alterblomsterne
fra Københavns Domkirke til
Krystalgade. Respekt. Et udtryk for spontan og kollektiv
sorg, Og der ligger stadig friske blomster i Krystalgade.
Det er en konkret begivenhed, som berører os alle. Vi
sørger, og vi er vrede.
SORG

Sorgarbejde – en våge i isen

Kirke-og kulturmedarbejder
Liselotte Wiemer ved Vor
Frue Kirke beskriver sorgen
og sine sognebørn, som hun
arbejdere med hver dag, på
denne måde:
-Det er som at holde sin
sårbarhed åben som en våge
i isen, hvis de store følelser
skal kunne trække vejret. Og
det gælder ud over de traditionelle kirkedage. Nu har
vi været igennem påsken og
den store lidelseshistorie om
Kristus, som få af os fatter.
Liselotte fortsætter:
-For døden er ikke perfekt.
Døden er et sammenbrud på
alle de succesmål, vi halsede
efter i hverdagen. Døden er et
brud på en hver logisk tanke.
I mødet med døden farer man
vild. Og måske ønsker man
slet ikke at blive fundet – eller hjulpet.
-Vi befinder os i en blan-

dingskultur, og det er da helt
OK! Udhulede sukkerroer fra
Lolland er af fra en lang tradition, og nu er der kommet
græskarmænd fra USA. Her er
alle velkomne. Lad os bruge
dette flotte kirkerum og vores åbne sind i denne kirke
og alle andre kirker med al
kirkens historie og kunst og
kultur. Dørene er åbne.
Sorggruppen

Sognepræst
Eva
Maria
Schwarz samarbejder med Liselotte om sorggruppen, som
er et åbent og velorganiseret
forum for arbejde med personlig sorg. Det kræver, som
sognepræst Eva-Maria beretter, en sluttet kreds i perioder på 4-6 måneder. Der er
ca. 8-10 mennesker i gruppen.
Fortroligheden skal være intakt. Selv om man ikke skal
forvente at blive venner for
livet, skal her være et talerum
og fortrolighed.
Erfaring:

- Sorg er noget man har med
den døde, den man elskede –
eller måske ikke elskede. Sorgen er meget privat og også
helt individuel. Og hvornår
kan man tillade dig at slippe
sorgen; måske finder man
den nye elskede kort efter
et dødsfald, og det kan give
skyldfølelse. Man har levet
et liv med en elsket. Og når
hun eller han dør, mister du
en del af dig selv. Man skal
ikke blive i sorgen, men lade
den døde blive ved ens side.
Lad os alle tale sammen om
det, siger Eva-Maria.
Læs mere på www.domkirken.dk

Sognepræst Eva Maria Schwarz i Vor Frue Kirke.

sukí skin care • Jane Iredale • John Masters Organics • Tata Harper m. fl.

Se yngre ud - også om 10 år
NYHED: huden fugtes, repareres
og opstrammes med sukí skin
cares eksklusive, aktive anti-age
serum med et højt koncentreret
complex af multivitaminer, Q10,
resveratrol og hyaluronsyre

NYHED:
radical results
youth serum

Besøg Danmarks største økologiske parfumeri i Grønnegade
eller besøg: pureshop.dk

Butik: Grønnegade 36 • København K • Tlf. 33 17 00 70
Webshop: pureshop.dk • Fragtfrit over 500 kr. • GRATIS GAVE

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

270,-

CYKLENDE
KØBENHAVNERE
Københavnerne har et større privatforbrug end den øvrige
del af befolkningen. Forskellen mellem de københavnske husstandes forbrug og forbruget i region Syddanmark, hvor forbruget er lavest, er ganske markant.

Reception
Fernisering
Små arr.

m/k klip
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STORFORBRUGENDE

Stolen Moments
Jazz Trio

Tlf. 33 32 12 64
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Se mere på Facebook
Telefon 27216016

ELIZABETH
LØVEGAL
SVANEKE BORNHOLM
TEKST
JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT.

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

ØKONOMI De københavnske familierne har et
årligt forbrug på tæt ved 330.000 kr. medens
Sønderjyderne klarer sig for 280.000 kr. De
omkring kr. 50.000 i forskel skyldes blandt
andet, at københavnerne bruger væsentligt
mere til bolig og opvarmning. Vi bruger også
mere på fødevarer, drikkevarer og beklædning end befolkningen i resten af landet.
Omvendt bruger husstandene uden for København mere på transport. Nordjyderne, der
har 300.000 kr. til det årlige forbrug, er de der
bruger mest til køb af transportmidler, dobbelt så meget som københavnerne der, som vi
der bor her oplever dagligt på godt og ondt,
klarer sig med en cykel.
Nordjyderne bruger færrest penge på mad
og drikkevarer. De bruger også mindre på medicin og lægeudgifter. Til gengæld bruger de
betydeligt mere på elektricitet og opvarmning end befolkningen i andre dele af landet.
Måske fordi det blæser mere i det nordjyske.
Oplysningerne er fra Danmarks Statistiks
seneste forbrugerundersøgelse, baseret på
data indsamlet fra 2600 husstande i 2012.

Øget forbrugertillid

De månedlige undersøgelser af forbrugertilliden fra Danmarks Statistik viste i marts en

markant stigning i tilliden. Det forunderlige
begreb forbrugertillidsindikatoren er nu på
det højeste niveau siden januar 2006. Der er
tydelige forbedringer på alle områder siden
målingen i februar. Familiens økonomiske situation er bedre og forventes at blive endnu
bedre. Landets økonomi, som reelt ikke er ændret meget siden februar, vurderes markant
bedre nu og med forventninger om yderligere
forbedringer. Og til fornøjelse for de der sælger større forbrugsgoder, er der nu også flere,
der vil anskaffe nyt fjernsyn, vaskemaskine
eller lignende. Det er år siden det har set så
positivt ud.
Skal man søge en forklaring på den betydelige optimisme fra februar til marts kan den
milde vinter have bidraget. Kun få frostdage
og dermed lavere udgifter til varme. Markant
stigende aktiekurser, godt 20 procent er det
blevet til siden årsskiftet. Det har løftet humøret for de der gør i aktier. Dertil kommer
så de mange boligejere, der har fået omlagt
deres lån til historisk set lave renter.
Med al den optimisme, vil det ikke undre
mig om statsministeren udskrev valg til afholdelse i maj måned.
jt@kbhavis.dk
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RASMUS GRAAKJÆR MIT KØBENHAVN

TÆNK, HVIS DER VAR CAFÉER
PÅ AMALIENBORG SLOTSPLADS

TEKST CAMILLE BLOMST

MIT KVARTER Den lokale forfatter Ras-

mus Graakjær fra Skt. Peders Stræde,
der i sidste måned udkom med den
morsomme Københavnerroman ”Gulvet er glat” om en selvklog arkitekt, er
selv uddannet arkitekt. Han flyttede
til København fra Aarhus og faldt for
Pisserenden. Her bor han stadig og
er gift med Lise, der er designer. De
har en lille søn på et år. Selv er han
ansat hos Vilhelm Lauritzen. Og forfatterarbejdet dyrker han i fritiden.
Hvad er den kedeligste bygning i
København set med dine øjne?
- Byen er helstøbt og robust, så den
kan tåle de ærgerlige bygninger, der
nu engang er kommet med tiden. Lidt
som et festligt selskab med en stille
mus og en sur tante. De bliver absorberet i latteren. Mit billede af helvede
er Strøget. Floden kalder jeg den og
krydser den i stedet for at bevæge mig
op og ned af den. Især strækningen
fra Rådhuspladsen til Amagertorv er
slem. I forløbet mod Kongens Nytorv
bliver det hele lidt pænere, men i realiteten er det samme generiske kædebutikker, bare med dyrere varer. Efter
lukketid er gågaden helt død, som et
storcenter om natten.
Det charmerende ved København
er den måde helhedsvirkningen. Tag
en gade som Vestergade. Facaderne
er udformet af bygmestre i den mere
ydmyge ende af skalaen. De er velproportionerede, men ikke meget i
sig selv. Når husene derimod får lov
at stå skulder ved skulder og overfor
broren og søsteren i gentagelser med
variationer, sker der noget magisk.
Stille brager nogle gange bedre igennem end højt.
Hvad for en plads mangler København?
- Byen har en utrolig smuk plads
i høj europæisk klasse, der i realiteten ikke rigtig kommer byens borgere
til gode.
Jeg ville gerne se at Amalienborg
Slotsplads kom ud til folket. Som det
ser ud i dag bevæger man sig over
et byrum med politi og tungt bevæb-

nede soldater i karnevalstøj. Tænk
hvis der lå nogle caféer og restauranter rundt i palæernes stueetager.
Det ville være et dejligt sted at
sidde og betragte livet. Lidt som Place
Vendome i Paris. Pladsen er som det
hele ser ud nu død, med undtagelse af
de turister der kommer forbi og tager
nogle hurtige snapshots af regentboligens vinduer.
Vester Voldgade, hvor man har lavet boulevardbrede fortove i fantastisk lækre granitblokke og plantet
træer, er en genistreg. Det er neddæmpet, men indbyder til et alsidigt
og civiliseret byliv som vi kender det
fra de store europæiske byer.
Når du går ud i byen om morgenen,
hvad ser du så?
- Til hverdag cykler jeg ud af min
port og hægter mig på kæden af de
andre forjagede på vej til arbejde. Den
konstante forsinkelse til dagens dont,
der lyser langt ud af os under cykelhjelmen, er der ikke meget smukt at
sige om. Klemmerne om anklerne og
remmen under hagen må være de afstivninger, der ikke forhindrer os i at
eksplodere i en farlig cocktail af erkendelsen over for mange pligter og

for lidt livsglæde i de lyse timer.
sige udfordring består i at arbejde
De tidlige morgener i weekenden, med den måde biltrafikken skærer
her hvor foråret for alvor er brændt byens områder fra hinanden som
igennem er til gengæld wellness for var den en parteret okse. Os der bor
sindet. Larsbjørnsstræde kl. 8 om i inderfileten har det jo fint, men
morgenen, på
andre steder ser
vej til bageren
det knap så roer en åbenbasenrødt ud. For
eksempel står
ring. En lille
Sydhavnen
i
håndfuld lokale
stor
kontrast
til
sidder i en gylKØBENHAVNS STØRSTE BYdet mondæne
den solstribe og
PLANMÆSSIGE UDFORDRING
Sluseholmen på
drikker
kaffe
BESTÅR I AT ARBEJDE MED DEN den rekreative
foran en kælMÅDE BILTRAFIKKEN SKÆRER
havneside
af
dercafé. Luften
BYENS OMRÅDER FRA HINANindfaldsvejen.
er så ren som
DEN SOM VAR DEN EN PARTEDer danner veden kan blive i
byen og med et
jen virkelig barRET OKSE. OS DER BOR I INlille stænk dug
riere og støjen
DERFILETEN HAR DET JO FINT,
fra natten mærog lugten fra
MEN ANDRE STEDER SER DET
bilerne gør det
kes det hele så
KNAP SÅ ROSENRØDT UD.
til et menneskesprødt og fint.
Den der lave
forårsmorgensol
sætter facaderne og nattens tiloversblevne strejfere i relief som man ellers kun kender det fra sydens lys.
Hvor ser du den største byplanlægningsgåde for København?
- Københavns største byplanmæs-

fjendsk område.
I Oslo har man
gjort det fordelagtigt at parkere i byen
med en elbil. Hvorfor kan vi ikke gøre
det samme?
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SPIS BORNHOLM
PÅ RÅDHUSPLADSEN

220 års fængsel
til 83 personer
RAPPORT I alt 83 personer fængslet i næsten 220 år. Det
er den samlede status efter en uges travl aktivitet i Københavns Byret, hvor dommerne har taget stilling til anklagemyndighedens ønske om hårde straffe til bagmændene bag det organiserede hashmarked i Pusher Street
på Christiania.
Indsatsen med navnet operation Nordlys er den hidtil største politisatsning mod organiseret hashhandel i Danmark.
Den kulminerede i marts 2014, hvor Københavns Politi
slog til mod omkring 200 adresser og anholdt 80 personer.

FAKTA
Antal dømte: 83
Udmålt straf i alt: 219 år og 9 måneder
Konfiskerede pengebeløb: 43.416.075 kroner
Kvantum hashprodukter til grund for domme: Mere end 12,5 tons

Seks unge anholdt efter
skudepisode i Fields
Østersøens Perle vil
skinne lørdag den 18. april,
når Rådhuspladsen – den del,
der ikke er optaget af det københavnske
metrobyggeriet – bliver invaderet af 55
stande med alt godt fra Klippeøen. Gourmetoplevelser,
musik og information om alt,
der sker på Bornholm. Mesterkokken Mikkel Marschall
er primus motor i det formidable arrangement, som er
MAD

udtryk for stor lyst til at fortælle om det, der er et centrum i Østersøen og ikke bare
en fjern udkant, selv om arrogante magthavere på Christiansborg synes at betragte
øen med stor ligegyldighed.
Skønt befolkningstallet er
krøbet under 40.000, er der
fortsat unge familier, som
vælger et emigrere til et sted
med høj til himlen og lave
ejendomspriser. Nogle vil

måske lade sig friste, når de
ser festlighederne på Rådhuspladsen og mulighederne for
en tilværelse uden storbystress.
Destination Bornholm,
Gourmet Bornholm, Bornholms Tidende, Bornholms
Regionskommune og rederiet Færgen bakker op i fællesskab.
kbh

RAPPORT Skudepisoden i Fields i marts efterforskes som
et drabsforsøg og har indtil videre vist, at to grupperinger bevidst opsøgte en konfrontation. Der blev her truet
med skydevåben og stikvåben. Situationen endte med,
at der blev afgivet skud fra minimum to skydevåben,
hvor to mænd på henholdsvis 17 og 18 år blev såret.
Der er på gerningsstedet fundet et skydevåben og
flere stikvåben.
Efterfølgende blev der i og omkring Fields foretaget
anholdelse af seks mænd i alderen 19 til 26 år, der er
blevet genfremstillet i grundlovsforhør for drabsforsøg
og har fået forlænget deres varetægtsfængsling. Derudover er den kvæstede 18-årige blevet anholdt, mens den
kvæstede 17-årige blev fremstillet in absentia, da han
fortsat er indlagt på grund af sine kvæstelser.

Politiet samler personlige henvendelser på Hovedbanegården
RAPPORT Københavns

Maleren Otto Frello fra Brolæggerstræde er død, 90 år gammel. Blandt finere kunstkendere nød han ikke
større anseelse, man kunne jo se, hvad hans malerier forestillede. De fattede ikke dybden i hans billeder
og forstod næppe hans geniale fortolkning af byens mennesker og steder som i Københavnerbilledet fra
Amagertorv, der afspejler pladsens forandring gennem flere århundreder. Otto Frello nåede en velfortjent
og velbesøgt udstilling i Rundetaarn et års tid før sin død, men man skal til Varde for at se hele samlingen –
der har museet forstået at bevare hans arv og udbrede den gennem reproduktioner og postkort. Frello var
folkets maler.

Politi åbner til sommer en ny, moderne borgerekspedition centralt placeret på Københavns
Hovedbanegård.
Københavns Politis Servicecenter modtager hvert
eneste døgn mange hundrede henvendelser fra borgerne på telefon 114, og et stort antal akutte hændelser håndteres løbende af Alarmcentralen og de kørende
patruljer via 112.
Mulighederne for selvbetjening på www.politi.dk
udvides også løbende, og blandt andet kan straffeattester, børneattester med mere nu hentes digitalt med
NemID.
Der skal dog stadig være gode muligheder for borgere, som uden for akutte tilfælde ønsker at rette personlig henvendelse til politiet. Som afslutning på en
større reorganisering af Københavns Politi åbnes derfor
til sommer én samlet ekspedition for personlig borgerbetjening i kredsen. Borgerekspeditionen placeres på
Københavns Hovedbanegård.
Samlingen sker i etaper frem mod sommeren 2015, og
det betyder, at ekspeditionen på Station City på Halmtorvet
frem til åbningen af den nye ekspedition på Københavns
Hovedbanegård, er stedet for modtagelse af alle personlige
henvendelser.
Politirapporten er redigeret af Lars Peter Lorenzen
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En bowler
med historie,
tak

Københavns stolte hattebutik, Petitgas i Købmagergade, har næppe nogensinde kørt bedre.
Den gammeldags ejer forstår at please de for tiden hattehungrende københavnere
med anekdoter og personlighed.
TEKST ANDERS HØJBERG KAMP

FOTO MARIE BRUUN CAPION

Kurt P. Jensen ikke ønskede at videreføre forretningen. Han var kendt for sit meget konservative
udvalg. For sin anstændige service. Og også for sin
strenge behandling af nøje udvalgte kunder. Havde
de langt hår eller piercinger i ansigtet, blev de simpelthen smidt ud. I dag møder Bernhard Tommerup og fruen alle folk uanset stand.
“Det går meget bedre nu, end da vi tog over. Der
er opnået en vished om, at butikken ikke er gået
ned. Og så kører vi den mere moderne med flere
nye kollektioner, hyppige fornyelser i vinduet og
med eksklusive produkter i begrænsede mængder,
som kun bliver produceret og designet i samarbejde
med Petitgas.”
Og så er der jo den gode gammeldags service,
han er meget bevidst om. Er man heldig, giver han
kulturhistoriske referencer, om det er musikeres eller skuespilleres ord, og han anbefaler gerne andre
butikker i det københavnske. Hvis de vel at mærke
byder på byens fineste tobak, de stolteste urmagere
eller det bedste øl fra håndbryg.
At besøge indehaver Bernhard Tommerup i Petitgas er som at besøge en onkel i fortidens
København. Hans rolige væsen afspejler butikkens
indretning med mørkt træ, et stort spejl, glasmontrer, hatteæsker og et antikt kasseapparat.
Petitgas er den næstældste hattebutik i verden,
prominencer som konger og statsministre har været på besøg og fået de fineste hatte på hovedet,
som dengang blev produceret i butikken. I dag sælges de fremmeste mærker som Borsalino, Stetson,
Wegener og Mayser. Af uldfilt fra får eller hårfilt
fra kanin, hare eller bæver.
Bernhard Tommerup er ved at forklare mig om
flatcappens irske arbejderhistorie, da to fruer - eller
er det frøkener - træder ind.
“De Damer, hvad skulle det være?,” spørger indehaveren, og den hvidskæggede herre viser dem det
PORTRÆT

blødeste sæt handsker af flodsvineskind.
For omend de primære kunder er mænd, tager
kvinder også gerne en herrehat på hovedet eller et
par herrehandsker om hænderne.
“Kunden skal have det, kunden har brug for,
men skal sommetider vejledes til det, kunden måske ikke vidste fandtes,” fortæller Bernhard Tommerup samme aften over en fadøl fra Indslev Bryggeri på Taphouse i Lavendelstræde.
Klassisk nyt

Han har et ideal om at holde på de tradionelle former og videreføre en klassisk, københavnsk kvalitetskultur.
Sammen med sin kone, tekstildesigneren Bess
Kristoffersen, overtog han Petitgas for godt to år
siden, efter den tidligere, noget berygtede ejer

I kamp mod kæderne

Og netop de historiske kvalitetsbutikkers fald i antal til fordel for internationale kæder er trist for
byudviklingen.
“Teknisk set er vi oppe at konkurrere med internationale virksomheder, der kan kværne hvem
som helst, som står i vejen. Det gør enhver by kedeligere, for vi går forbi vanvittige flotte forretninger,
der ligner de samme i andre byer, mens vi leder
efter det unikke.”
Da jeg foreslår politiske reguleringer, ryster han
på hovedet.
“Det må efterspørgslen klare. Vi må skabe steder, kunderne har lyst til at komme i deres søgen
mod noget særligt. Stormagasinerne vil til enhver
tid kunne sælge det billigere, men det er de fær-
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Vi er klar med
faglig rådgivning

Benadryl®
Mod allergi. Lindrer inden for ½-1 time og
virker i 8 timer. 12 stk.

Lamisil Once®
Den eneste behandling, der dræber
fodsvamp med kun én enkelt
påsmøring. 10 mg/ml, 4 g.

Nicorette® QuickMist

reste, der ønsker at kunne præsentere så bredt et
udvalg med modeller i mange størrelser og mange
farver. Det kræver hidsigt mange enheder og specialiseret service.”
Verdens bedste hattemager

De gamle butikkers ejendomme er også oppe imod
lukrative tilbud, ejerne svært kan sige nej til. Et
aktuelt eksempel er PFA Pensions opkøb af Købmagergades Postkontor. Men i og med at Petitgas
er fredet, kan en ny køber ikke skifte farver, skilte,
vinduer og interiøret. En eventuel ny ejer skulle
søge fredningen ophævet, hvilket vil være en vanskelig opgave, butikkens kulturhistorie taget i betragtning.
Petitgas åbnede i 1857. Ejeren hed Francois Petitgas. Han var kommet til København et par år
forinden. Først som hattemagersvend, inden han
købte lokalerne i Købmagergade. Med Caroline Mathilde fik han en datter, der efter sigende var så
tudegrim, at hun aldrig fandt en mand, fortæller
Bernhard Tommerup. Men snart fik han ry som
verdens bedste hattemager med en guldmedalje
til Verdensudstillingen i Paris 1900.
Petitgas vandt mange medaljer for sine hatte,
Guderne må vide, hvor medaljerne er, men diplomet fra år 1900 hænger i butikken endnu. Lejekontrakten for butikken er fra 1924, og der står i den,
at “hvis en agtet og solid mand ønsker at videreføre
ejendommen, kan han gøre det på samme vilkår
som den foregående lejer”.
Og Bernhard Tommerup? Han stikker ikke af
med kassen lige foreløbig.
“Jeg har tænkt mig at stå derinde i de næste
små 15 år, og så håber jeg, at der kommer endnu
en hattetosse og siger “go’daw gamle dreng, nu er
det vist min tur til at videreføre butikken her.”
Så længe han er agtet og solid, forstås.

Gaviscon®

Voltaren® Gel

Lindrer halsbrand og
sure opstød. 500 ml.

En gel til lokal behandling af smerte
i muskler og led. Ny stor pakning.
11,6 mg/g, 150 g.
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bare os!
København Vaisenhus Apotek
Landemærket 3-5 · 1119 København K · Tlf. 33 15 41 10
www.vaisenhus-apotek.dk

Mundspray med frisk mintsmag.
Lindrer rygetrangen efter 60 sekunder.
Tag 1-2 pust, når du ville have taget en
cigaret. 2 stk.

På vores apotek får du
faglig rådgivning om
sundhed og velvære.
Velkommen
indenfor.
Venlig hilsen
Tine Wiboltt
Apoteker på København Vaisenhus
Apotek

Voltaren gel. Voltaren gel indeholder diclofenac. Virkning: Er betændelsesnedsættende (anti-inflammatorisk) og smertestillende og anvendes imod lokale smerter i muskler, sener og led. Dosering:
Voksne og børn over 14 år: 2-4 g gel påsmøres huden 3-4 gange dagligt dér, hvor det gør ondt. Brug ud over 7 dage bør kun ske efter aftale med lægen. Bivirkninger: Omfatter milde og forbigående
hudreaktioner på det behandlede hudområde. Op til 10 % kan opleve udslæt, eksem, erytmen, dermatit og pruritus. Sjældent ses blæredannelse på huden. Meget sjældent ses overfølsomhed,
sammentrækning af bronkierne, astma, tørhed, pustuløst udslæt, nældefeber eller lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes af personer, hvor acetylsalicylsyre eller andre NSAIDer
fremprovokerer astma, nældefeber eller snue. Bør kun anvendes på intakt rask hud og ikke på åbne sår eller ved svær akne. Bør ikke komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Undgå overdreven
udsættelse for sollys for at forhindre lysoverfølsomhedsreaktioner. Er ikke beregnet til brug under tætsluttende forbinding. Særlig forsigtighed af NSAIDer bør udvises hos ældre patienter. Samtidig anvendelse af oral NSAIDer kan
øge forekomsten af bivirkninger. Bør ikke bruges af gravide og ammende. Kan påvirke chancen for at blive gravid. Pakninger: Voltaren gel 11,6 mg/g, 50 g, 100 g og 150 g. Inden brug af produktet, bør vejledningen i og på
pakningen læses grundigt. Novartis Consumer Health – tlf. 39 16 84 00. Dato for produktresumé: 03/2014. Læs mere på www.voltaren.dk. Gaviscon. Anvendelse: Refluxesofagit. Hiatus hernie. Dosering: Voksne og børn
over 2 år: Sædvanligvis 1-3 tyggetabletter eller 1-2 barneskefulde (10-20 ml) oral suspension efter behov, ca. ½ time efter et måltid samt lige før sengetid. Børn ½ - 2 år. 1-2 teskefulde (5-10 ml) i døgnet fordelt på flere doser. Børn
under ½ år. 1-2 ml pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på flere doser, om muligt efter et måltid. Suspensionen omrystes umiddelbart inden brug. Suspensionen kan tages med en lille smule vand efter behov. Må ikke anvendes:
Overfølsamhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Bivirkninger: Meget sjælden: Udslæt, kløe og ødem. Forsigtighedsregler: Behandlingstiden ved refluksesofagit bør begrænses til 8 uger.
Bør anvendes med forsigtighed ved stærkt nedsat nyrefunktion. Gives med forsigtighed og i så lav dosering som muligt til nyfødte og småbørn. Pakninger: Tyggetabletter 20 stk og 120 stk. Oral suspension 100 ml, 500 ml.
Udleverering og tilskud: HF. Dansk represæntant: Nordic Drugs Danmark, Gl. Kongevej 135 B, mezz., tv. 1850 Frederiksberg C. Registreringsindehaver: Nordic Drugs AB, Box 300 35, SE-200 61 Limhamn, Sverige. Læs
indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Produktinformationen er forkortet i forhold til det godkendte produktresumé, som kan rekvireres hos Nordic Drugs Danmark. Nicorette® (nicotin) QuickMist, mundhulespray 1 mg
nikotin/spray til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Sukkersygepatienter bør kontrollere deres blodsukker
oftere p.g.a. øget insulinoptagelse ved rygeafvænning. Nikotindoser, som en voksen ryger tolererer, kan give forgiftningssymptomer/være dødelig hos små børn. Ram ikke øjnene, når der sprayes. Mundhulesprayen indeholder
små mængder alkohol. Bør ikke bruges til børn u. 18 år eller af gravide/ammende uden lægens anb. Risikoen bør dog altid afvejes over for fortsat rygning. Evt. skal produktet bruges umiddelbart efter amningen. Bivirkninger:
Ved rygeophør generelt kan abstinenssymptomer som nedtrykthed, søvnforstyrrelser, uro og irritabilitet opstå. Desuden ses allergiske reaktioner hos disponerede personer. Som regel ses irritation i mundhule/hals, mundsår,
tandkødsblødning samt hoste og hikke i den tidlige fase af behandlingen. Meget alm./alm.: Smagsforstyrrelser, hovedpine, mave-/tarmgener, mundsmerter, mund-/halstørhed, brænden på læberne, øget spytsekretion, træthed og
brystsmerter. Dosering: Peg med spraydysen så tæt som muligt på den åbne mund efter ladning af pumpen. Tryk øverst på dispenseren, så der frigives ét pust (1 spraydosis). Undgå at ramme læberne. Undgå at inhalere, så der
ikke kommer spray i luftvejene. Undgå at synke i et par sekunder. Spis og drik ikke, mens mundhulesprayen anv. Hvis der normalt ryges 15 cig. dgl. skal der bruges 1-2 pust mindst 15 x dgl. Der kan bruges op til 4 pust/t, men max.
2 pust pr. dosering og max. 64 pust/døgn. Trin I: Uge 1-6: Brug 1 eller 2 pust, når der normalt ville være røget en cigaret/opstår trang. De fleste rygere vil have behov for 1-2 pust hver halve til hele time. Trin II: Uge 7-9: Nedsæt antal
pust pr. dag. Målet i uge 9 er halvdelen af det antal pust, der i Trin I blev brugt i gennemsnit. Trin III: Uge 10-12: Fortsæt med at nedsætte antal pust pr. dag, så der i uge 12 ikke bruges mere end 4 pust/dag. Anv. af mundhulespray
bør ophøre, når forbruget er nedsat til 2-4 pust pr. dag. Regelmæssig brug ud over 6 måneder anb. ikke. Pakninger: 1 dispenser a 13,2 ml (150 pust) og 2 dispensere a 13,2 ml (2 x 150 pust). Ikke apoteksforbeholdt. Dispenseren
er børnesikret. Vejl.udsalgspris: 199,95 kr. for enkelt stk./ 349,95 kr. for 2-pak. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan
rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com. December 2014. Lamisil Once 10 mg/g kutan opløsning indeholder terbinafin. Virkning: Behandling af fodsvamp. Dosering: Lamisil Once påsmøres kun
én gang på begge fødder, også selvom læsioner kun er synlige på den ene fod. Dette skal sikre, at svampen fjernes, da den kan være til stede, selvom der ikke er synlige tegn herpå. Bivirkninger: Omfatter milde og forbigående
reaktioner på det behandlede hudområde så som tør hud, hudirritation og brænden. I meget sjældne tilfælde ses allergiske reaktioner. Forsigtighedsregler: Kun til udvortes brug. Må ikke anvendes i ansigtet. Må ikke anvendes til
patienter under 18 år, gravide eller ammende uden anbefaling fra lægen. Pakningsstørrelser per februar 2013: Lamisil Once 10 mg/g, 4 g. I øvrigt bør indlægssedlen i pakken læses grundigt inden brug af produkterne.
Dato for produktresumé: 09/2013. Novartis Consumer Health · Edvard Thomsens Vej 14, 3. · 2300 København S · tlf. 39 16 84 00· www.lamisil.dk

*Priserne gælder fra 27. april - 17. maj 2015, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.
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KVINDER HAR
LYST TIL GOD SEX
TEKST RIKKE SCIMEMI JENSEN

PORTRÆT I Mikkel Bryggersgade lige over for Grand
Biografen ligger butikken LUST. Bogstaverne i skiltet er snoet i rødt på en sort baggrund. Jeg møder
ejeren af Lust, Sabina Elvstam-Johns, en fredag eftermiddag, hvor vi har en samtale om butikken og
Sabinas syn på erotisk livsstil. Hun er en elegant
kvinde, klassisk klædt i sort med højhælede støvler,
og hun fortæller åbent og engageret.
I butikken er der højt til loftet, flere gulvplaner er forbundet af åbne trapper. Indretningen er
intuitiv, og som Sabina siger; man skal opleve og
bare ledes af sted af sin nysgerrighed. Og hun har
ret. Lysindfaldet fra vinduet ud mod gaden bliver
mindre jo længere man kommer ind i butikken,
og belysningen bliver mere intim. Der kan man
kigge på frækt undertøj i kvaliteter som det, man
kender fra gode lingeri-butikker.
Sabina startede butikken sammen med en veninde i 1998 for at skabe et frirum for kvinders seksualitet. I 2001 blev hun eneejer, og har siden drevet
forretningen selv. Et vigtigt incitament for Sabina,
der er oprindeligt er uddannet kaospilot, var at
bryde et tabu, især for kvinden. Hun mener, at
kvinder med en aktiv seksualitet i højere grad kan
blive udsat for fordomme end mænd, og derfor synes hun stadig, at det er nødvendigt at frigøre især
en kvindens sexlyst, mener hun.
I 2007 blev Sabina uddannet sexolog, så hun
havde et teoretisk aspekt i sit arbejde i butikken.
Mange af de ansatte i butikken er uddannede sexologer, da rådgivningsaspektet har en stor plads i
butikkens tilbud. Det kan være den generte teenagepige på 16eller kvinden på 70 der skal rådgives. Sabina oplever, at hun giver stor hjælp med
små midler.
Drømmen, fantasien og følelserne omkring sex
er vigtige elementer, og det mærker man i butikken, hvor mange par også kommer for at hente inspiration. Når man står oven for den åbne trappe,
der leder ned under gadeniveau i butikken, kan
man godt se hylderne i kælderen, men kan ikke
se ind i det lokale, der åbner sig til den ene side.
Man bliver nødt til at gå ned, hvis man have det
hele med. Belysningen er dæmpet, atmosfæren privat og der er ro.
Sabina fortæller om ’Fifty Shades’- bølgen, hvor
de i butikken oplevede en markant øget interesse
for erotiske hjælpemidler. Lust henvender sig både
til mænd og kvinder, og kunderne fordeler sig ligeligt mellem kønnene.
Sabina understreger, at de i Lust ikke kan redde
et parforhold og at de ej heller kan sælge et godt
intimt samliv. De kan medvirke til at inspirere og
frigøre. Hun beskriver de erotiske udfoldelser som
løven i cirkus. Man ved godt, at cirkusløven ikke er
farlig, alligevel er man bange for den og på samme
tid fascineret af den. Lust er et tilbud om at komme
ind og hilse på løven: ”Se! Den er ikke farlig”. For
kvinden handler om at vedkende sig sin lyst til
sex som noget smukt og positivt - som hun selv
er herre over.
rsj@kbhavis.dk
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Fodterapi i Indre By

Bispens nye torv

Åbent fra 7:30 til 21:00

Statsaut. fodterapi

Torvet, der opstod på grund af et bombardement
og først fik navn 136 år senere.

inkl. Fodbad, snacktallerken, te eller kaffe,
samt pleje af hænderne.
Til trætte indeklemte fødder
i alle aldre der trænger…
eller bare vil forkæles!

Gå godt [Gå til fodterapeut]
Nørre Farimagsgade 62, 1364 København K
tlf. 29242362 eller 33362362
www.gaagodt.dk
Også hjemmebehandling tlf. 20963732

OVERVÆLDENDE INTERESSE

FOR AT BLIVE
LÆGDOMMER
Det dengang navnløse Bispetorv, fotograferet fra Dyrkøb i 1912. Studentersamfundets ridderborg dominerer
pladsen før ombygningen. Bag Bispegården er der stadig åbent ind til bispens store have. (Privatfoto)

TEKST
ALLAN MYLIUS THOMSEN, BYHISTORIKER

MAGASIN Overfor indgangen til Vor Frue Kirke
ligger et lille torv, som faktisk er ret nyt. Nørregade var i middelalderen byens bredeste
gade. Ved det engelske bombardement i 1807
blev spiret på kirken ramt, brød i brand og
styrtede ned over huset på den anden side af
gaden. Det var bagermester Kleins bagergård,
om hvilken overleveringen fortæller, at man
sang ”Der bor en bager i Nørregade”:
Da arkitekten C.F. Hansen genopførte Vor
frue Kirke, som står færdig i 1829, har han
forsynet indgangspartiet med søjler og en trekantet fronton, hvor Thorvalsens gruppe ”Johannes Døberen prædiker i ørkenen” blev opsat. Det syntes arkitekten, at københavnerne
skulle have mulighed for at se. Derfor overtalte han magistraten til, at bagergården ikke
genopførtes, men til at grunden blev udlagt
som et lille navnløst torv. Siden skrev kunsthistorikeren Rudolf Broby-Johansen om figurgruppen, ”…at man har et pinligt indtryk af
dårlig besøgt møde.”
I bunden af dette torv åbnedes Hotel Prøvestenen. Bispegården på torvets nordside renoveredes kraftigt af rådhusets arkitekt Martin Nyrop i 1896, han lod opsætte den lille
karnap. Samtidigt forsvandt Bispegårdens
have, og afløstes af Studiegården.

Den 2. maj 1882 stiftedes Studentersamfundet som en venstreorienteret udbrydergruppe fra den konservative studenterforening. De købte hotellet, og lod i 1898-1901
arkitekterne Carl Thonning og Emil Jeppesen
opfører en forsamlingsbygning i nationalromantisk stil på grunden.
Bygningen blev senere solgt til Handelsog Kontoristforeningen. De lod i 1917 Gotfred
Tvede ombygge huset i klassicistisk stil. Det
ejes i dag af Københavns Universitet.
Den 6. juni 1943 rejstes kunstneren Max
Andersens obelisk til minde om reformationen i 1536. De fire relieffer forestiller Hans
Tavsens prædiker i Gråbrødre Kirke i Viborg,
herredagen i København, der vedtager reformationens indførelse, en dansk gudstjeneste
efter reformationens indførelse og de første
evangeliske biskoppers (superintendanter)
indvielse i Vor Frue Kirke i København den
2. september 1537.
Max Andersen foreslog kommunen, at
pladsen skulle navngives Bispetorvet. Det
har den heddet siden.
Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen fortæller
om det gamle København i hver udgave af
Københavneravisen.

Interessen for at blive
lægdommer er stor blandt københavnerne. Der er brug for
1800 personer på Københavns
såkaldte grundliste, som skal
sendes til Østre Landsret, som
udvælger de kommende lægdommere, men hele 2200 københavnere har meldt sig under fanerne.
Kultur- og Fritidsforvaltningen har gjort en særlig
indsats for at sprede budskabet siden februar - blandt andet gennem sociale medier,
informationsmøder, annoncer og på uddannelsesinstitutioner.
- Hvervet som lægdommer
er en hjørnesten i vores retssamfund. Når så mange københavnere har meldt sig, så
vidner det om, at borgerne
går op i og værner om vores
retssikkerhed, konstaterer
kultur- og fritidsborgmester
Carl Christian Ebbesen (DF),
JURA

som er formand for valgbestyrelsen.
Den rekordstore ansøgergruppe har gjort arbejdet
langt lettere end tidligere år,
da der med så mange ansøgere er god mulighed for at
sammensætte en grundliste,
der afspejler den københavnske befolkning.
Lægdommere er personer
uden en juridisk uddannelse.
De er med til at dømme i en
række straffesager. Lægdommeres stemmer tæller i ligeså
høj grad som de juridiske
dommeres, og de har samme
ansvar for de afgørelser, der
træffes. De københavnere,
der bliver udtaget som lægdommere, får besked af Østre
Landsret i august.

lp
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SLUT MED JUNGLELOV
PÅ CYKELSTIERNE
Lovløshed på de københavnske cykelstier
skal afløses af en velopdragen cykelkultur
TEKST LARS PETER LORENZEN

Jungleloven på de københavnske cykelstier skal afløses af
en velopdragen cykelkultur, hvor
cyklister som noget helt nyt skal
lære at opføre sig ordentligt og tage
hensyn til hinanden og andre trafikanter. Derfor lanceres en ny opdragende cykelkampagne til 1,3 millioner kroner.
Trygheden er historisk høj på det
københavnske cykelnet. Alligevel er
nøglen til at få endnu flere i sadlen at
højne trygheden, mener Københavns
Kommune. Der skal blandt andet sættes fokus på at give tegn i trafikken,
CYKLING

at huske at se sig tilbage, hvis man
skal overhale samt konfliktsituationer ved busstoppesteder.
- Med så mange cyklister i København er det nødvendigt at tænke på
andre end sig selv, når man skyder
genvej gennem byen. At huske at se
sig tilbage eller at give tegn, når man
skal dreje er jo i virkeligheden kun et
spørgsmål om gode vaner, så nu giver vi cyklisterne en hjælpende hånd
med at huske de gode manerer i trafikken, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).
Forud for kampagnen fik køben-

havnerne mulighed for at dele deres
oplevelser fra cykelstierne med kommunen på Facebook, og interessen for
at give et tip til medtrafikanterne var
stor. Over 900 kommentarer og næsten 6000 likes blev det, og især det
at give tegn, orientere sig inden overhaling og at holde til højre var topscorere, da forslagene blev gjort op.
Efter politikernes godkendelse
skal det indledende arbejde nu tage
sin begyndelse. Indsatsen vil som udgangspunkt køre i to spor. Det ene
vil fokusere på stedspecifikke nedslag i cykeltrafikken, som skal redu-

cere konflikter og utryghed skabt af
for eksempel manglende tegngivning
og uopmærksomhed ved overhaling.
Her vil der blive fokuseret på konkrete og handlingsanvisende tiltag
på stedet. Det andet spor vil være en
kampagneindsats, der dækker hele
byen. Her vil københavnerne endnu
en gang blive inddraget, blandt andet
via Facebook.

lp@kbhavis.dk
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Vi er klar på apoteket…
Spørg
bare os!

Få styr på allergien
– Vi er ikke ens, og allergi viser sig med forskellige symptomer hos den
enkelte. Det er derfor vigtigt med individuel vejledning, så vi sammen finder
frem til denne rette løsning for dig. På apoteket tilbyder vi godkendte og
veldokumenterede produkter, der giver hurtig og effektiv lindring til alle i
familien – og vi giver tilmed forebyggende råd omkring allergi.

FAKTA
Kampagnen forventes skudt i gang i
løbet af efteråret 2015.
Indsatsen vil blive gennemført i dialog
med blandt andre Cyklistforbundet, FDM,
Fodgængerforbundet, Rådet for Sikker
Trafik og Movia. Ligeledes forventes
dialog med politi og Vejdirektoratet.
Samlet set har kommunen sat 800.000
kroner af til projektet, som også støttes
med yderligere 520.000 kroner fra den
nationale cykelpulje.
En undersøgelse præsenteret i cykelregnskabet 2012 viser, at 22 procent
af alle, der har adgang til en cykel, ville
cykle mere, hvis de følte sig mere trygge,
og at 55 procent af de, der sjældent eller
aldrig cykler og 35 procent af de, der
ofte cykler, ville cykle mere, hvis andre
udviste mere hensyn.
Cirka 75 procent er tilfredse med cykelkulturens påvirkning på bylivet og føler
sig trygge på cykelstien.
Sikkerheden er historisk høj. Antallet
af alvorligt tilskadekomne bliver stadig
færre og færre. I 2012: 102, 2002: 152,
1996: 252
Der bliver cyklet over fire millioner km
mellem hver alvorlig ulykke.

Venlig hilsen
Tine Wiboltt, Apoteker på
København Vaisenhus Apotek

København Vaisenhus Apotek
Landemærket 3-5 · 1119 København K · Tlf. 33 15 41 10
www.vaisenhus-apotek.dk

MERE MEDVIND OG ALBUERUM

PÅ CYKELSTIERNE
Cykeltrafikken i det centrale København er tæt på fordoblet
siden 1990. Derfor skal vejstrækninger med sammenlagt 140.000 daglige cyklister granskes nærmere for
at skabe bedre plads på cykelstierne.
Det skal gøre gaderne i stand til at
håndtere den fortsatte stigningen i
antallet af cyklister, der følger med
det stigende indbyggertal, som forventes at stige med 100.000 frem
mod 2025 og i takt med, at flere fravælger bilen til fordel for cyklen.
Der er afsat 1,5 millioner kroner
til at udarbejde planen, mens selve
gennemførelsen forventes at koste et
trecifret millionbeløb.
Alle trafikanter vil blive taget med
på råd uanset om de hovedsageligt
bruger cykel, fødder, kollektiv transport, bil eller motorcykel. Det skal
sikre, at behovet for cykelforbedringer bliver imødekommet, og at hensyCYKLING

net til byliv og andre transportformer
bliver tænkt med i planerne.
Trængselskommissionen vurderede i 2013, at der i hele hovedstadsregionen vil blive foretaget 700.000
flere ture på en hverdag i 2025. Heraf
vil 350.000 ture ske med bil medmindre kommissionens anbefalinger om
investeringer i bedre forhold for cyklister og brugerne af den kollektive
transport bliver fulgt og suppleret
med roadpricing. I Københavns Kommune vil stigningen i biltrafikken
blive på 27 procent svarende til omkring 270.000 flere bilture, hvis ikke
der foretages ændringer.
I 2013 valgte 41 procent af dem,
der arbejdede eller studerede i Københavns Kommune, at cykle til job og
uddannelse.
- København kan kun tiltrække så
mange nye indbyggere, fordi vi har
forvandlet byen, så den i dag rum-

mer forudsætningen for et godt liv
med grønne områder, et godt byliv
og en velfungerende trafik med fokus
på fodgængere, cyklister og brugerne
af den kollektive transport. Hvis ikke
vi bremser antallet af biler i byen, vil
vi sætte udviklingen over styr, mener teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).
I en meningsmåling foretaget
blandt tilflyttere til Københavns
Kommune i 2013 pegede mere end 80
procent af de adspurgte på gode muligheder for at cykle som afgørende
for deres valg af bolig. Samtidig viser
en undersøgelse foretaget af rådgivningsvirksomheden Cowi, at 38 procent af bilisterne håber, at de fremover kan bruge cyklen mere end i dag.
Den samlede rapport forventes
færdig til august.
lp
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URMAGEREN
URMAGEREN
Dronningens Tværgade
Dronningens Tværgade

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

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

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

Dronningens Tværgade 14
1302 København
K
Dronningens
Tværgade
14
Tlf.:København
4341 6218 K
1302
E-mail:
Tlf.:
4341urmageren@live.dk
6218
E-mail: urmageren@live.dk

Nu også

Nu også
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SØREN LASSEN
OPTREVLER
DRAMATISKE
HÆNDELSER
I 1960’ERNES
KØBENHAVN
TEKST JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE I

2001 – før 9/11 - vakte
Søren Lassen en vis opsigt med
spændingsromanen ”En anden tid”
om Kent Persson, en dansk bankmand, der finder et afslørende foto
og en masse dollars i sin afdøde fars
hemmelige bankboks i USA. Sønnen
begynder stædigt at udforske hans
hemmelige liv som højt rangerende
NATO-officer på Thulebasen. Han
rammer de helt store statshemmeligheder og er ved at brænde fingrene. Denne første bog er netop
genudgivet, den blev filmatiseret af
Søren Kragh-Jacobsen under titlen
”Det som ingen ved”. Søren blev belønnet med Det Danske Kriminalakademis debutantdiplom.
Pæn mand, dunkle træk

Nu, 13 år efter, overrasker han med
”Den blå Græshoppe” om chefredaktør Marius Holberg, som under
besættelsen var lidt for tæt på den
tyske værnemagt og senere havde
en lidt for tæt forbindelse med en
sovjetisk agent.
”Den Blå Græshoppe” starter med
et ryk om aftenen den 22. november
1963, da den amerikanske præsident
John F. Kennedy bliver skudt i Dallas. Chefredaktør Holberg færdes i de
bedste kredse og er til middag hos
en departementschef, som modtager
meldingen. Selskabet går i opløsning,

og den 47-årige chefredaktør haster
ind på sin navnløse avis, som ikke
er Politiken, men har redaktion lige
i nærheden af Rådhuspladsen. Holberg sætter sig til skrivemaskinen,
skænker sig en VAT 69 whisky, tænder
en cerut og lægger an til lederartiklen
MORD I DALLAS. Et gennemgående
raffinement er artiklerne, der er sat
med Courier, den typiske skrivemaskineskrift.
Da han er færdig, tager han en
taxa til et værtshus, hvor den sovjetiske diplomat Malakov venter på
ham hver fredag ved midnatstid. Er
chefredaktøren spion, indflydelsesagent eller bare en dygtig bladmand,
der plejer sine forbindelser? Hurtigt
bliver vi grebet af den uro, som chefredaktøren gennemsyres af, og som
må dulmes med spiritus og, efterhånden som situationen bliver mere anspændt, forskellige nervepiller.
Holberg er gift med den smukke
og forfløjne karriereskuespillerinde
Gerda Nyborg, de lever i en herskabslejlighed i Trondhjemsgade på
Østerbro, og når de er sammen drikker, spiser og elsker de intenst. Tre
drab på københavnske prostituerede
vækker i begyndelsen ikke særlig opmærksomhed, men flager af fortiden
gør redaktøren urolig; en af pigerne
har han kendt fra den berygtede restaurant Tosca på Strøget, som var

et tilholdssted for tyske soldater og
deres danske HIPO-håndlangere og
blev sabotagebombet i oktober 1943,
og hvor han deltog i nogle fester og
frygter, at han har været involveret
i et dødsfald. Vil fortiden indhente
Marius Holberg? Han begynder selv
at foretage undersøgelser parallelt
med sit blads politireporter Bloch.
Nettet strammes, da det forlyder,
at en række lukkede arkiver fra besættelsestiden vil blive lagt frem.
Kan det ramme ham? Og hvad betyder det, at Malakov hopper af og befinder sig i London? Vil han optrevle
sit netværk? Efterretningstjenesterne
og politiets Afdeling E strides om
magten, og en hemmelig spionrede
på Gammel Kongevej afsløres og bliver straks lukket.
Angst og uro

Grebet af hans uro følger vi med
Holberg rundt på obskure københavnske værtshuse, hvor han opsøger tvivlsomme personer for at
skaffe sig oplysninger. Men han
færdes også i nattelivet for at høre
jazz og bliver betaget af den unge
sangerinde Birgitte Bøgeskov.
Splittelsen mellem den ansvarsfulde stilling og den voksende angst
tærer hårdt på Holberg, der jages af
ugebladsredaktør Blomme, som ved
mere end godt er.

Mystiske mænd griber ind og tvinger Holberg til at bringe historier af
vidtrækkende karakter, han ved at de
kender hans hemmeligheder og er parat til at lystre, ikke mindst fordi det
styrker hans stilling på bladet. Mørke
magter, som trækker i trådene og påvirker samfundet i ”det godes tjeneste”.
Holberg sidder i fælden, men falder ikke i afgrunden. Om hans nerver i længden kan klare presset kan
læseren kun gisne om, men man sidder tilbage med frygt for redaktørens
fremtid og mættet af mennesker, meninger og mærkværdigheder i København anno 1963-64.
Anerkendelse,men endnu ikke kendt

Når man har læst begge spændingsromaner bliver man nysgerrig for at
vide mere om en forfatter med en
overbevisende evne til at indleve sig
i mennesker, han selv har formet,
og miljøer som han ikke kan have
oplevet, men som en ægte fortæller
med styr på den fremadskridende
og overraskende handling er i stand
til at gøre levende og troværdige.
Søren Lassen er jo ikke en mediedarling, der optræder i talkshows
eller interviews, han er 54 år og uddannet bankøkonom og ikke nær så
spændende for mediesnedkerne som
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en bogstavbitch, der har copypastet
sin MacBook og ophøjet det til knækprosa eller spontanpoesi.
Anmelderne har modtaget græshoppen med betydelig anerkendelse,
men derfra er der et stykke vej til
at blive en kendt forfatter, og Søren
fortjener læsere og opmærksomhed,
fordi han udstråler den sproglige og
handlingsmæssige sikkerhed, der er
forudsætningen for en gedigen roman.
Sørens samlede værker, to bøger i
alt, frister til at lære manden lidt nærmere at kende. Vi sætter os på Hvide
Lam på Kultorvet; eksisterende og
forsvundne københavnerværtshuse
spiller en vis rolle i ”Den Blå Græshoppe”, så det må være et passende
sted at føre en samtale.
Hvorfor skulle der gå 13 år mellem
”En Anden Tid” og ”Den Blå Græshoppe”? Søren har været ramt af langvarig sygdom, der stjal energien, og
det har taget flere år at fuldende græshoppen. Men hvordan kan han være
så velorienteret om arbejdsgangen på
en redaktion og om perioden i begyndelsen af 1960’erne?
Livet på en redaktion

Søren fortæller, at han som 15årig var i erhvervspraktik på Berlingske Tidende, hvor han en uge
fulgte journalister på reportageop-

gaver, overværede redaktionsmøderne og så datidens komplicerede
teknik, hvor alt blev sat i bly. Disse
indtryk står skarpt i hukommelsen
og kunne udnyttes. Weekendavisen
noterede: ”For alle os bladsmørere
er det nok en særlig udsøgt fornøjelse at læse om Marius Holbergs
daglige arbejde som avisredaktør,
dengang for et halvt århundrede
siden, hvor arbejdet foregik ved et
hakkebræt af en skrivemaskine, og
de maskinskrevne artikler blev rettet til med rød blyant, inden de blev
sendt til sætning”.
Intensiv avisgranskning og værker som årbogen Hvem-Hvad-Hvor er
blandt de kilder, som har gjort det
muligt at rekonstruere det nyhedsunivers og det værdigrundlag, der
farver fortællingen så autentisk. Tyskerbulen Tosca har han selvfølgelig
ikke selv oplevet, men under en familiefrokost sagde et familiemedlem,
der hørte om romanen, at han måtte
have Tosca med, og så begyndte Søren
at finde oplysninger.

hvordan hans skæbne besegles af
hans drifter, han skulle ikke være
en hårdkogt skurk eller et menneske uden samvittighed, og der er
mange forsonende træk ved ham.
Om vi kan regne med en fortsættelse, eller om den tredje roman bliver helt anderledes, er det for tidligt
at fastslå, men Søren opererer med
enkelte gennemgående personer som
USA-kenderen, journalist Asmund
Berg, hvis hemmeligheder kommer
for dagens lys i ”En Anden Tid”.
Et fascinerende og fasttømret forfatterskab, som fortjener fuldt fokus.
jalu@kbhavis.dk

Søren Lassen
Den Blå Græshoppe
416 sider, 249,95 kr.
People’s Press

Psykologisk indsigt

Et stort puslespil var det at modellere de rette rammer, men først og
fremmest ville Søren tættere på sin
hovedperson, end han havde været
i ”En Anden Tid”, han ønskede at
bore sig ind i Holberg og udforske,

Søren Lassen
En Anden tid
352 sider, 49,95 kr.
People’s Press
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Blues for en ensom
mands frygt for byen

TEKST JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE Man skal langt ind i den
lille roman for at finde ud af, at hovedpersonen hedder Anders, men fra første side får man ondt af den 27-åriges
indadvendte liv. Han har det bedst
med at iagttage andre mennesker på
afstand og fører en nærmest autistisk
tilværelse. Han har prøvet mange forskellige jobs, men enten en han skredet, eller også er han blevet fyret.
Dramatik er der ikke meget af, dog
gjorde det et vist indtryk, da hans
mormor skvattede ud af vinduet fra
4. sal. Politiet blev tilkaldt, men det
var ikke selvmord, hun havde blot i
sin senilitet haft lyst til at pudse vinduer midt om natten.
Nu er hans mor også død og har
efterladt sin store lejlighed og, skal
det vise sig, en mindre formue, som
vil gøre det muligt for Anders at leve
i syv-otte år uden at bestille andet
end at dyrke sin store pladesamling,

der blandt andet rummer flere indspilninger af Hal Davids og Burt Bacharachs ”A House is not a Home”.
Social kontakt får han til dels på
biblioteket i den omegnskommune,
han er flyttet fra, han tager derud et
par gange om ugen for at sidde på læsesalen, hvor han sidder med en avis
og iagttager andre mennesker; selv
avisen interesserer ham ikke så meget og da slet ikke første sektion. Han
har meldt sig ud af nyhedsstrømmen.
Engang ville han være digter og
fik endda nogle stykker poesi optaget
i debutanttidsskriftet ”Hvedekorn”,
hvis afdøde redaktør Poul Borum sådan set er den eneste skikkelse, der
navngives.
På biblioteket er han fascineret af
en ret flirtende bibliotekar, som foreslår ham et leje et par værelser ud, så
han kan tjene lidt ekstra til huslejen
og få lidt kontakt med andre.

En forfatterskoleelev melder sig
som lejer, og gradvist begynder de
to at komme hinanden ved; man ser
frem til, at de bliver kærester, men sådan går det bare ikke, snarere tværtimod. Anders bliver endnu mere deprimeret, og så slutter fortællingen
om ensomhed og frygt for at involvere sig.
Peter H. Olesen spiller en overbevisende blues for et menneske, der på
den ene side føler sig lidt hævet over
andre og alligevel er kuet af sit deprimerede sind. Syg er han vel ikke,
og enhver har vel lov til at isolere
sig, men sundt er det heller ikke. I
en kort periode opdager han, at han
er begyndt at smile, men det varer
kun kort.
Hvor mange af den slags typer møder vi på vores vej i den travle by?
Måske flere end vi aner.
Romanen er vel skrevet og let læst,

forhåbentlig er det ikke et selvportræt.

Peter H. Olesen
Et hus er ikke et hjem
Byens Forlag
155 sider, 229 kr.
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ET KÆRLIGT

OPRÅB OM BØRN

MED HØRETAB




















UDLÅN AF E-BØGER
OMTALE ”Man skal ikke vente på

at få tingene foræret på et sølvfad, for det kommer ikke. Forældre til børn med et høretab skal
forstå, at det er deres ressourcer,
der skal få barnet igennem.”
Sådan siger Mette Bau, der er
mor til Lova, forfatter og journalist. Hun tager læseren med
igennem de emner, der presser
sig på, når barnet har fået konstateret et høretab: sorg og krise,
de udfordrende relationer og forbudte følelser, institutionsvalg,
sproglig udvikling, netværk og
viden, det at blive rollemodel og
være en del af systemet. Udover
inspiration, viden og gode råd
giver bogen, den første af sin
art, andre forældre tro og håb i
forhold til fremtiden samt mulighed for at reflektere over de
valg, de skal træffe for deres
barn. Pårørende, pædagoger og
andre fagfolk omkring barnet
har også glæde af fortællingen,

som ender godt. Lova kan høre
og går i almindelig skole.
Fra det virkelige liv

Bogen tager udgangspunkt i forfatterens egne oplevelser og er
suppleret med relevante fagpersoners perspektiver. I bogen er
der adgang til seks videoer med
andre familier.
Mette Bau, født 1975, er selvstændig journalist og mor til tre
børn
Hun beskæftiger sig med
journalistik, kommunikation
og PR inden for områder som
sundhed, hørelse, børn og unge.
Siden 2006 har hun holdt flere
foredrag og oplæg om børn og
høretab.
Til daglig bor hun i Søborg
med børnene Linus, 13 år, Lova
9 år og Lui 6 år. Linus og Lui
er normalthørende og Lova har
cochlear-implantater.

HITTER

BIBLIOTEK Københavnerne er ikke bange
for ny teknologi og har i dén grad taget
godt imod bibliotekernes udvidelse af deres digitale samling af e-bøger.
Som Københavneravisen skrev i februar-udgaven, blev eReolen - som er bibliotekernes digitale samling af e-bøger - i
januar udvidet med 4000 nye titler af ebøger fra de store forlag og med flere populære forfattere. Det har medført, at gruppen af e-lånere i løbet af årets to første

KØBENHAVNSKE LÅNERE
SLØSER MED AFHENTNING
317.000 uafhentede reserveringer. Sådan var situationen på de københavnske biblioteker i 2014. Bibliotekerne
spilder derfor mange ressourcer på, at lånere reserverer bøger, musik, film og andre materialer, som de aldrig afhenter.
Denne slendrian vil kultur- og fritidsborgmester i København, Carl Christian
Ebbesen (DF), have rettet op på.
- Det er spild af ressourcer og et stort
problem, som vi skal have gjort noget ved.
Mange materialer bliver hentet fra andre
biblioteker i kommunen, Det Kongelige
Bibliotek og måske endda biblioteker i anBIBLIOTEK

Mette Bau
Tal til mig nu –
kom godt igennem når dit barn
har et høretab
256 sider 349 kr.
Forlaget LinjeH.

måneder er steget med 69 procent, mens
de digitale udlån er øget med 60 procent.
- Det er vigtigt, at bibliotekerne har øje
for københavnernes ønsker. Derfor glæder
det mig, at vi har ramt plet i forhold til
den store og voksende gruppe af biblioteksbrugere, der efterspørger e-bøger. eReolen
er et glimrende supplement til det almindelige udlån af fysiske bøger, siger kulturog fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF).

dre byer. Når folk ikke henter det, de har
bestilt, betyder det også, at andre lånere
ikke kan låne materialet, siger borgmesteren til Berlingske.
Carl Christian Ebbesen så gerne, at
man pålægger de syndige lånere den udgift, som det koster at skaffe materialerne
frem, men ifølge Kulturstyrelsen vil det
være i strid med biblioteksloven.
De københavnske biblioteker havde i
2014 et udlån på i alt 3,3 millioner fordelt
på alle materialetyper.

26

BYENS BØGER

NYHEDER  |  OMTALE |  PRESSE

APRIL 2015 ÅRGANG 10

Portrætbog hylder landskendt

københavnersanger

TEKST ANDERS HØJBERG KAMP

ANMELDELSE Benny Holst er noget så og interviews. Det var alligevel ham
godt gammeldags som en syngende af Gaffas skribenter, som skrev om de
fortæller. En københavnerpoet og mest interessante rocknavne på den
gårdkvidre med skæve tænder, en ba- internationale såvel som den danske
jer i hånd og mange ord i mund. Et scene.
Denne gang har han begået et imsjældent syn blandt musikere i dag,
hvor versefødderne er sparsomme ponerende detaljerigt værk. Efter en
og indholdet som oftest til at overse. noget tung indledning, hvor vi læBenny Holst voksede op i en arbejder- ser om Benny Holsts bedsteforældre
karré på Frederiksberg under krigen, og om hans opvækst i en 2-værelses
og i 60erne fik han fløjlsbukser, krøllet på Philip Schous Vej blandet med udskjorte, halvlangt garn og smøg i kæft. drag af sangtekster, anekdoter og abLigesom alle de andre drenge fra den rupte Benny Holst-citater, befinder vi
progressive tid. Sebastian, Kim Larsen, os snart i 60erne, hvor sangeren marErik Skaløe, Stig Møller, Niels Skousen, kerer sig i det københavnske med sin
Peter Ingemann og
guitar i Folk Club of
TømrerClaus.
Denmark i DahleNu er det Benny
rupsgade. Den ameHolsts tur til at blive GODT 100 PROVOER, HIPrikanske folkemusik
hyldet i noget så for- PIES, OG ANDRE DER ER
med koryfæer som
Peter, Paul & Mary,
nemt som en autori- FALDET I DEN GRØFT, AT
Mississippi John Hurt
seret portrætbog kal- NARKOTISKE STIMULANog Woody Guthrie
det Rejsende i musik, SER ER DET ENESTE SAGblev snart afløst af
hvor hovedpersonen LIGGØRENDE,
Love-In’s i Kongens
selv har samarbejdet
Have, hvor 100 hipmed citater foruden
med kassevis af artikler, scrapbøger, pier skabte overskrifter landet over
udklip og lydoptagelser. Forfatteren er med LSD, sprøjter og syret pigtråd.
Espen Strunk, som tidligere har skre“Godt 100 provoer, hippies, og andre
vet en biografi om drukpoeten Jan der er faldet i den grøft, at narkotiToftlund og ellers er kendt som rock- ske stimulanser er det eneste sagliggøskribent for musikmagasinet Gaffa.
rende,” lød det i Land og Folk. Benny
Faktisk fandt jeg i sin tid Espen Holst foretrak en bajer.
Strunks skriverier så interessante, at
Og da hippierne efter et øjeblik
jeg bogmærkede hans artikeloversigt drømte sig langt væk, overtog de røde
på Gaffa.dk, så jeg slap for at gå ind med en politisk dagsorden. Benny
på hovedsiden, men udelukkende fik Holst var allerede kendt som Povl Disadgang til Espen Strunks anmeldelser sings kompagnon, men med sin gang

omkring tidsskriftet politisk revy og
den marxistiske poet Jesper Jensen, fik
Benny Holst slået sit navn fast med
pladerne Den første maj og Europasange. Sidstnævnte som en del af produktionskollektivet Agitpop sammen
med Arne Würgler.
Sangene er en hyldest til livet, socialrealistiske fortællinger om drankere på Vesterbro, om frugthandlere
og porno-Leo. De er også en kritik af
kapitalismens fremmedgørelse, af plastikbands og elitens triumf med EU.
Han spillede på politiske festivaler i
Danmark, i DDR og på Cuba. Snart tog
han med Tvind til det fjerneste østen.
Vi læser os fra de politisk-røde,
vi-boller-med-hvem-vi-vil-70’ere
til
Schlüters fattig-80’ere, hvor politiske
sangere blev passé, og siden da har
måttet ernære sig i sidegadebarer på
supplerende dagpenge, hvis de da ikke
- som Benny Holst - får hovedrollen
som John Mogensen i et af 80ernes
mest populære musikteaterforestillinger Så Længe Mit Hjerte Slår.
Bogen giver indsigt, men man kan
dårligt kapere alle de informationer,
til tider går siderne lidt i tomgang
med lange uredigerede citater og en
mangel på overordnet storyline. Den
kunne med fordel være kortere og
mere elegant skrevet, men kritikken
forbeholdt er der mange fede passager
som den om hans intellektuelle kone,
der er med til at afsløre, at Forsvarets Efterretningstjeneste hemmeligt
havde aflyttet telegraflinjer til og fra

Købmagergade Postkontor ved hjælp
af en aflytningscentral under Københavns Asiatiske Institut i Kejsergade,
også kaldet Kejsergadesagen. Vi læser
også anekdoten, om dengang Benny
Holst mødte Dan Turèll på værtshuset Alleenberg, også kaldet Psykopaten, og hældte en porter i hans saxofon, som Onkel Danny alligevel ikke
kunne spille på. Vi får et solidt billede
af ikke bare Benny Holst, men i særligt den musikalske periode fra 60erne
og den politiske periode i 70erne, hvor
kræfter forsøgte at indføre socialisme
her til lands.
Benny Holst er blevet et stykke
uomgængeligt københavnerkultur,
og man skylder sig selv at dykke ned
i hans veje gennem gårde og gader. For
eksempel med denne bog.

Espen Strunk
Rejsende i musik
- En bog om Benny Holst
Sidetal - 304
Pris - 298 kr.
Forlag - Politisk Revy
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Byens største
teaterdirektør
kaster masken
TEKST JACOB LUDVIGSEN

Preben Harris
har lige rundet 80 år, men er
fortsat aktiv på mange fronter. Han har efter sine mange
år som teaterleder skabt sig
en ny karriere som skuespiller og har også taget sig tid
til at skrive sine erindringer,
der tegner skarpe billeder af
dansk og ikke mindst københavnsk teater, af ham selv og
den tid, han har oplevet. Sammenlagt bliver det til 60 år i
branchen.
Seneste har han sammen
med sin kloge og kærlige
kone og kollega Bende Harris optrådt i forestillingen
”Kosmos”, og ved juletid er
de igen sammen på scenen i
”Nøddebro Præstegaard” på
Folketeatret i Nørregade. Et
ukueligt par.
Gyldendal har netop udsendt fortsættelsen af ”Min
søn gøgler, sørgeligt”, hvor
han fortæller om sin fars
forfærdelse, da det går op for
ham, at sønnen vil til scenen
og ikke overtage hans firma
for tandproteser.
Nu foreligger 2. akt – underholdende læsning, megen
viden, glimrende illustrationer. ”Teater til tiden” lægger hovedvægten på Preben
Harris’ 30 år som direktør for
Folketeatret, hvor han både
udbyggede det med scenerne
Hippodromen og Snoreloftet, og cementerede det som
et engageret og folkeligt teater. Ny dramatik, der gerne
måtte afspejle tiden og have
politisk bid, blev kombineret
med succeser som ”Nøddebo
Præstegård” og ”Skatteøen”,
der trak fulde huse. Samtidig var Harris dybt engageret i det politiske spil om det
storkøbenhavnske teater.
Bogen fortæller også,
hvordan han i Svaneke – han
har bornholmske aner – oprettede kulturcentret SvaANMELDELSE

nekegården, der året rundt
tiltrækker de største navne
indenfor billedkunst, litteratur, teater og opera og giver såvel bornholmerne som
øens gæster furglemmelige
oplevelser. Som et ægte multimediemenneske sagde han
tak og sprang til, da Wonderfestiwall, den store bornholmske musikfestival på
Hammershus, der tiltrækker
tusindvis af unge, bad ham
om at medvirke i en reklamefilm.
Preben Harris vil noget
med teatret, derfor har han
også gjort en indsats for gennem skuespilkunst og rejsning af en mindesten at
hædre Dr. Dampe, den københavnske tænker og oprører, der blev arresteret af det
hemmelige politi i 1800-tallet
og deporteret til Christiansø,
hvor man stadig kan besøge
hans celle i det tidligere arresthus.
”Jeg ønsker mig et glad
tæppefald!” lyder den afsluttende sætning. Javist, den vej
skal vi alle, men der vil blive
mange fremkaldelser inden
da. Dansk, københavnsk og
bornholmsk kulturliv havde
været fattigere uden denne
dynamo.

Preben Harris
Teater til tiden
310 sider, 279,85 kr.
Gyldendal
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TESKT CAMILLE BLOMST

To af forårets bøger, som forventes at blive købt og nydt af mange
er ”Celestine” og ”Ikke den slags pige”.
Den første er rettet til den kræsne
unge læser. Den anden er skabt af en
skabet pige til piger, der skal væk fra
fjernsynet og bruge hjernen.
Olga Ravn er datter af sangeren
Anne Dorte Michelsen og billedkunstner Peter Ravn og opvokset i det
københavnske boheme liv. Lena Dunham stammer fra et jødisk kunstnerisk miljø i New York. De er begge to
fra 1986 og formidler tanker om vadestedet mellem ung og voksen. Olga
Ravn har gået på forfatterskolen og
OMTALE

Lena Dunham på skrivecollege. Herefter holder de fælles træk op.
Overmedicineret barn

Lena Dunham er kendt som serieforfatter på blandt andet tv-serien Girls.
En komedie som nogle synes er overspillet og underlødig, mens andre
finder den hysterisk sjov og ramt på
kornet. Her spiller hun en karikeret
kikset bydingse.
Bogen er bekendelseslitteratur i
sin mest rå form. At kalde det uredigeret er måske uforskammet, men
det vælter ud, som nutidssprog gør,
af munden og på nettet. Hun blotter

sig som det forsømte barn, hun har
været. Forældrene, der prøve at løse,
at de havde fået et svært barn ved at
overmedicinere hende i en tidlig alder og sende hende til psykolog i en
uendelighed. Den lille Lena ønsker
at dette betalte kommunikationsled mellem forældre og barn bliver
hendes egen mor. Det sørgelige er, at
Dunham tager skylden for sin vanvittige opførsel og retter ingen skyts
mod opvæksten.
Bekendelsesdagbog

Dunham sparer ikke sit hele sikkert
hungrende publikum for detaljer

om sit sexliv, medicinsituation, slankekure og generelle angst for alt fra
døden til at binde sine snørebånd. Det
er sovset ind i selvironi, men det kræver alligevel stærke nerver. Hvis man
supplerer med en Googlesøgning på
billeder, ser man et menneske, der
trænger til kærlighed og opmærksomhed. Og måske at komme ud af
byen og lave snobrød, for hun må nøjes med at klæbe sig fast på sin mors
overleverede minder om snobrød.
Bogen er sund læsning for forældre, der skal mindes om, at deres børn
ikke er så forfærdelige. Og læsning
for piger, der trænger til at forstå, at
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STOR DAG FOR

SMÅ FORLAG
OG LÆSERNE

selvom at Girls-forfatteren har roller og
penge, så bor der en person på selvmordets rand inde i og det er ikke værd at
stræbe efter at blive stjerne.
Spøgelsespoesi

Olga Ravn har skrevet en lille fin
bog. Den kvindelige hovedperson
sidder fast i et ungdomsforhold,
der ikke udvikler sig. Det er holdt
op med at være sjovt at være fulde
og det er blevet hverdag at sove
sammen, hvad gør man så? Bogen
skildrer to kærlighedshistorier: Fortidens Celestine, hvis forelskelse kostede hende livet og aldrig fik foldet
sig ud. Og det nutidige forhold, der
drives frem af manglende vilje til at
bryde det og prøve noget nyt.
I et umotiveret anfald af trang til
at tage sig af nogen, ønsker hovedpersonen at lade sig belejre af spøgelset Celestine. Således splittet eller
dobbelt, det er svært at sige, tager
hun ud af byen for at arbejde på en
efterskole. Virkeligheden og spøgelset glider sammen i en evig døs, der
siver gennem bogen.
Olga Ravn løfter en lille historie med sit forbilledlige billedlige
dansk. For eksempel beskriver hun
med ynde den borgerlige blomsterbusk rododendron:
”De store buske bærer de små
blomster som brocher eller endnu
ubagte boller, som solen pensler igen
og igen med sit æg.”.
Teksten byder på mange små
sproglige belønninger.
Pizza uden bund

Celestine er en bog af en ordelsker til
alle de andre, der nyder ord. I fortællingen beskriver hun, hvordan de rastløse
timer skal give mening på efterskolens
bibliotek: ”...på det trange bibliotek
lukker de bogklædte vægge sig om mig
som et par svedige klistrede, men dog
omsorgsfulde hænder”.
Betegnelsen roman er en lige lovlig
ubeskyttet varebetegnelse. Den unge
forfatter bag denne ”roman”, kan vokse
bog for bog og ende med at få greb
om fortælleteknik og at oparbejde en
handling og en forløsning. Så hun skal
læses som et sprogfrø som Gyldendal
vil lade gro og blomstre med tiden.
Olga Ravn lider dog af det problem,
der sært nok ikke arbejdes med på den
eneste danske forfatterskole, rytmen i
sætningen, afsnittet og hele historien.
Celestine savner sans for rytme. Poesi
uden rytme er som pizza uden bund.

København får med Lille
Bogdag d. 17.-18. april endnu et arrangement dedikeret til bøgerne eller nærmere bestemt til de små
forlag.
Tænk de mindre forlags svar
på Bogforum og flyt hele molevitten til Dome of Visions foran Den
Sorte Diamant. Tilsæt så en enkelt
øl eller to, samt forhåbentlig en
høj forårssol, og du har Lille Bogdag. Her kan bogelskere og nysgerrige møde de fleste af Danmarks
mindre, uafhængige skønlitterære
forlag, købe bøger og høre oplæsninger og samtaler med bøgernes
bagmænd – både forfattere, forlæggere og oversættere.
Gruppen bag initiativet er Erik
Schiertz, Lea Fløe Christensen, Lars
Emil Foder, Karen Elsebeth Jensen,
Martin Voola og Chrisel Sunesen,
der alle er enten litteraturformidlere, -udgivere eller -undervisere.
De er vilde med skønlitteratur og
håber, at Lille Bogdag, udover at
blive en hyggelig bog-komsammen,
BOGDAG

Olga Ravn
Celestine
Gyldendal
166 sider 199,95 kr.

Lena Dunham
Ikke den slags pige
C&K Forlag
319 sider 199,95 kr.

også giver landets små forlag mulighed for at nå ud til læserne.
”Vores fokus til Lille Bogdag er
alle de mindre forlag, som vi har
set poppe op de senere år. Dem bliver der flere af, nok fordi betingelserne for at udgive bøger i mindre
oplag er blevet bedre. Men i og med,
at de er så små, står de med nogle
fælles udfordringer med at nå ud
til køberne. De ikke har samme
PR-maskineri som de store forlag,”
forklarer Erik Schiertz, der selv er
redaktør på Forlaget Kronstork, til
Bogmarkedet.
”Derfor synes vi, at dette initiativ er en skidegod idé, og vi fornemmer da også, at Lille Bogdag er noget, man glæder sig til i branchen.”
Planen er, at Lille Bogdag bliver
et årligt arrangement. For at man
som forlag kan deltage er kriterierne, at man er baseret i Danmark,
udgiver skønlitteratur og ikke er
ejet af en koncern.
kbh
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BØRGE OUTZE

Det frie ords helt
fortjener en film
TESKT JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE Gå en tur gennem Store
Kongensgade og gør holdt ved nummer 40 ved Informations Kiosk. For
70 år siden stod der ”Fædrelandet” på
facaden. De danske nazisters dagblad
holdt til i denne ejendom, en sølle
sprøjte, gennemsyret af had og hetz.
Den 5. maj 1945 og i de følgende dage
blev huset erobret med våbenmagt
af frihedskæmpere, og Børge Outze
kunne rykke ind med sin stab. Et vigtigt kapitel i beretningen om besættelsen og befrielsen, som nu genopfriskes ved udgivelsen af ”Journalisten,
der snød Gestapo”.
I grunden er det ejendommeligt,
at legenden aldrig er blevet filmatiseret, for dette dramatiske kapitel af
Danmarks historie rummer al den
spænding, man kan forlange. Vi fascineres af sabotører (”Flammen og
Citronen”), og deres indsats skal ikke
underkendes, men den illegale presse
havde afgørende betydning for såvel
modstandsbevægelsen som folkestemningen i en tid med pressecensur og propaganda.

Ægte journalist

Børge Outze (1912-1980) var det, man
kalder en journalist af den gamle
skole, der startede med et hektograferet skoleblad og fortsatte i en alder
af 18 år som elev på Fyns Venstreblad. Dengang lærte man faget på den
sjove og hårde måde ved at skrive i
avisen, ikke gennem fiktive opgaver
på en halvakademiseret læreanstalt.
Da 2. verdenskrig ramte Danmark,
var Børge Outze anerkendt politire-

porter på Nationaltidende med høj
gage, bil og parkeringsplads. Som sidebeskæftigelse var han redaktør af
Politibladet, så han havde de bedst
tænkelige kilder.
Outze begyndte i 1943 at skrive
informationsbreve, først til betroede
folk på bladet, derefter til en stadig
større kreds af vigtige modtagere, der
havde brug for detaljerede oplysninger af en art, der ikke måtte bringes
i den egentlige presse. Et farligt arbejde, alene listen over abonnenter
kunne i tyskernes hænder bruges
til at optrævle det illegale Danmark.
Kong Christian X havde abonnementsnummer 100. Også han ville informeres.
Under jorden

Først skrev Outze med gennemslagspapir, men efterhånden blev det nødvendigt med illegale duplikatorer, oplaget steg – det gjorde risikoen også.
Han måtte gå under jorden og turde
ikke besøge sin kone Ruth og deres
børn i villaen på Amager Strandvej.
Den 14. oktober 1944 blev han så taget af Gestapo, lagt i håndjern og
ført til Shellhuset. Begejstret telegraferede tyskerne til Berlin, at den illegale nyhedstjeneste var knust en gang
for alle. Men situationen var forudset,
og nye kræfter stod parat til at videreføre det nødvendige arbejde, nyhederne blev smuglet til Sverige og London og var med til at dokumentere,
at modstandsbevægelsen var aktiv.
Outze prøvede at snakke sig ud af
det og gav nogle adresser, der ledte

tyskerne på vildspor, men han blev
ikke mishandlet som så mange andre
fanger. Tværtimod var chefen for det
tyske sikkerhedspoliti Otto Bovensiepen interesseret i at tale med ham
på tomandshånd, de førte en egentlig diskussion i en galgenhumoristisk
tone, og senere ønskede Gestapochefen Karl Heinz Hoffmann at få hans
mund på gled uden at torturere ham.
Den hemmelige plan

Mens han sad i enecelle i Vestre Fængsel udtænkte Outze en utrolig plan.
Han bildte Hoffmann og Bovensiepen
ind, at der fandtes en hemmelig aftale mellem Sovjetunionen og Vestmagterne om opdelingen af Europa,
og at Churchill havde ”solgt” Skandinavien til russerne. Tyskerne håbede
at kunne så splittelse mellem de allierede, og Børge Outze foreslog så,
at de skulle sende ham til Moskva
som hemmelig agent. Den hoppede
tyskerne på! De lod ham flygte til
Sverige, hvor han trådte i kontakt
med en dansktalende engelsk efterretningsmand, der opfordrede ham
til at fylde tyskerne med misinformation. Fra Stockholm fortsatte han
modstandskampen med sine egne
midler.
Og det blev forår, tyskerne kapitulerede 4. maj 1945, Outze tog hjem,
blev genforenet med sin familie og
startede et dagblad, der var uafhængigt af partipolitiske og økonomiske
interesser, og Information eksisterer
stadig med domicil i Store Kongensgade. Han skrev over 5.000 ledende

artikler under mærket ”o” og blev en
af de mest citerede stemmer i dansk
presse.
For den, der skriver disse linjer,
er det en særlig ære at kunne omtale
Børge Outze, det frie ords helt og min
inspirerende og gemytlige chef, da jeg
for mange år siden arbejdede på Information. Denne artikel kan kun
give sporadiske glimt af hans mod og
mandshjerte og den betydning, han
havde for såvel det illegale som det
senere legale Information. En historisk skikkelse, hvis eftermæle aldrig
må gå i glemmebogen, og som det er
særlig relevant at læse netop nu, hvor
75 års dagen for besættelsen og 70 års
dagen for befrielsen markeres og genopfriskes. Lad os få den uforfalskede
film om Børge Outze.

Erik Lund og Jakob Nielsen
Journalisten der snød Gestapo
Historien om Børge Outze
og den illegale presse
338 sider, 199,95 kr.
Informations Forlag
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Pladsen får skålform. Fra facade til facade.
Forsænkningen i midten giver siddepladser og
større intimitet og kan fungere som klimaflod,
når der er skybrud.
Illustration: Lundgaard & Tranberg Arkitekter.

KLIMAFLOD I
MIDDELALDERBYEN
Realdania By bygger på Sankt Annæ Plads og Kvæshusmolen og renoverer samtidig også Kvæsthusgade og den yderste del af Nyhavn.
Sankt Annæ Plads bliver ombygget med fokus på bedre byliv, bedre trafikhåndtering, mere grønt og effektiv klimasikring. Sankt Annæ
området ligger lavt og er udsat for oversvømmelser. I fremtiden får pladsen skålform, så den kan samle og lede millioner af liter
skybrudsvand ud i havnen. Som en klimaflod – midt i Middelalderbyen.
REKREATIV SKYBRUDSSIKRING
Sankt Annæ Plads er ikke til kende lige nu. De grønne
områder er hegnet ind til byggeplads og gravemaskinerne er i gang. Når pladsen åbner igen, bliver det med
mere grønt og bredere fortove til glæde for bylivet.
Men der kommer også styr på regnvandet. Sankt
Annæ Plads ligger nemlig lavere end omgivelserne.
Og livskvalitet i byen handler i dag også om at slippe
godt af med skybrudsvandet, efterhånden som klimaet
ændrer sig.

”Den nye Sankt Annæ Plads bliver
designet som en grøn skål.
Til hverdag kan vi nyde de nye
grønne rum. Ved ekstrem nedbør
kan vi glæde os over, at vandet
ender i havnen og ikke i kældrene.”
Under hele pladsen bliver der lagt store, underjordiske
rør, som kan lede regnvandet effektivt ud i havnen. Den
nye plads bliver anlagt i en skålform. Så kan det grønne
midterareal fungere som ”klimaflod”, når regnen er
ekstrem. Projektet er dimensioneret til det, man kalder
100-årsregn. Det betyder, at området bliver beskyttet
mod langt de fleste skybrud i fremtiden. Det er godt for
de historiske huse – selvom der aldrig kan udstedes en
fuldstændig garanti mod vand i kældrene.

KØBENHAVN BLIVER SIKRET MOD VEJRET
Der er planlagt mere end 300 projekter i København,
som skal sikre borgere og bygninger mod vådere vejr.
Skybrudssikringen af Sankt Annæ Plads er et af de første
og store af slagsen. Regnvandet bliver i fremtiden ledt
uden om de gamle kloakker i sine egne rør. Og når
regnvandsrørene ikke slår til, kan det nye design af de
grønne haverum samle og forsinke en halv million liter
vand. Faktisk samler Sankt Annæ Plads skybrudsvand
op helt fra Store Kongensgadeområdet og sørger for,
at det ender i havnen. Derfor kan byen glæde sig til det
nye projekt. Ombygningen og klimasikringen sker i et
samarbejde mellem Københavns Kommune, HOFOR og
Realdania med hjælp fra en række private donorer.

SE MODELLEN

EN GRØN PLADS MED NYE TRÆER
Ud over den avancerede klimasikring, kommer ombygningen til at forstærke oplevelsen af den historiske og
symmetriske, grønne plads.
Når byggearbejdet er ved at være færdigt, bliver der
plantet to rækker nye træer hele vejen fra Amaliegade
og ned til Kvæsthusgade. I det hele taget får Sankt Annæ
Plads i fremtiden lov til at strække sig helt ud til havnen.
Det grønne kommer ud og møder det blå. Fire haverum
bliver indrettet, så der er plads til forskellige former for
stille ophold. Blandt andet takket være blomsterbede,
Københavnerbænke og de nye siddepladser på kanterne
langs nedsænkningen mellem træerne.

Skybrudsprojektet håndterer
regnvand fra et opland på 18 ha.
Illustration:
Schønherr landskabsarkitekter.

Foto: Søren Svendsen.

Den store skalamodel viser, hvordan hele området bliver i
fremtiden. Se den i Skuespilhusets foyer.
Læs mere på

www.kvæsthusprojektet.dk

