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Amalienborg og københavnerne

ånder letteT op:

LIVGARDEN

OVERLEVER
POLITIK
Frygten for, at forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig
med besparelseskrav på 2,7 milliarder, ville koste Den Kongelige Livgarde
og musikkorpset livet, synes at være drevet over.
S:06

ANMELDELSE
Et folk skal ære sine helte, ikke
glemme dem. Fra besættelsestiden husker de
fleste efterhånden kun nogle få: Churchillgruppen, Hvidsten-gruppen samt Flammen
og Citronen, der alle er gjort udødelige gennem fortræffelige spillefilm.
S:16

Erik Jørgensen 220
Jubilæums kampagne
Sofa i 3 str.
3, 2½ eller 2 pers.
Flere stof og lædermuligheder

Ex. 3 pers. i stof fra 18.500,-

KBH: Torvegade 55-57· Tlf. 32 57 28 14

LYNGBY: Jernbanepladsen 19-25· Tlf. 45 87 54 04

NÆSTVED: Merkurvej 3· Tlf. 55 77 49 49

HOLBÆK: Tåstruphøj 46· Tlf. 59 45 45 45
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KØBENHAVNERAVISEN
PÅ WWW.KBHAVIS.DK
WEBAVIS Fik du ikke fat på forrige nummer af Københavneravisen, eller kunne du tænke dig at blade i de ældre udgaver.
Det er ganske let. Besøg hjemmesiden (WWW.KBHAVIS.DK), hvor
avisen bliver lagt, så snart den er gået i trykken.

Og husk: Hvis du har
en god idé til avisen,
så send os en mail.

LEDER 1

Tålegrænser
H

vad er værst? Støjen fra Metroselskabets
byggepladser eller larmen fra drukbulerne
i det indre København? For alle, der ikke

H
I Klosterstræde er flere flyttet, og
det er helt i overensstemmelse med holdningen

er berørt af disse gener, er det et teoretisk
spørgsmål. Vi kan nære medfølelse med de
mennesker, der får deres hjemmeliv og nattesøvn spoleret. Men vi er ikke dømt
til vedvarende pinsler og plager,
der påvirker krop og sjæl.

på Rådhuset, hvor synspunktet stadig synes at
være, at det er fint med drukkenskaben og at
kværulanterne bare kan rykke ud af festzonen.
Borgmester Festmås foreslår, at beboerne
og værtshusgæsterne indleder en dialog. Det er for usselt at den, der udsteder natbevillingerne, fralægger sig ansvaret på den lallende
måde. Bemærk, at rygeloven er
årsagen til, at fyldebøtterne
vrøvler ud på fortovet.

H

årdt trængt af en årvågen
presse har Metroselskabets kundedirektør Rebekka
Nymark Auken givet enkelte
indrømmelser og peger på
et begreb, hun kalder ”tålegrænser”. Nogle få millioner

kroner er afsat til lejere i huse
tæt op ad udgravningerne. Beboerne i stueetagen kan regne med
100.000 kr., på første sal falder kompensationen til 75.000 kr., anden sal udløser 10.000
kr., og på tredje og fjerde sal et rundt nul. Og
hold så jeres kæft! Bolsjerne akkompagneres
af en reklamekampagne, hvor Metroselskabet også forbereder os på, at der skal køres
ufattelige mængder jord gennem byen.

ærgen og hylen i indre by går beboerne på
nerverne.

H

jælp! Noget må der gøres,
så ofrene for metrobankeri
og ofrene for weekendalkoholikerne kan få lov at leve et normalt
liv alle ugens dage og døgnets timer,
uanset hvad myndighederne anser for at
være en acceptabel ”tålegrænse”. Miljømini-

ster Ida Auken er vel sat på sin post for at sikre
et godt miljø, også i den enkelte kommune.
Men hun vil sikkert også skubbe ansvaret fra
sig. Stakkels borgere, modtag vor sympati – selv
om den intet løser.
Københavneravisen

LEDER 2

NAVN & SAVN
De betyder noget
for en bydels identitet. Københavns KomV
mune har tænkt sig at opkalde et kvarter efejnavne er væsentlige.

Kolofon

ter afdøde statsministre. Thorvald Stauning,
Erik Eriksen og Jens Otto Krag har allerede
fået, hvad der tilkommer dem. Nu skal resten
have et varigt minde.
ANSV. CHEFREDAKTØR:

OM AVISEN:

Henrik Løssl

cb@kbhavis.dk

Københavneravisen bygger på
bydelsaviserne Rendestenen, Grønnegade Avertissementstidende, Rundetaarn Avis og Frederiksstaden.
Siden 1993 har borgere og butikker
haft glæde af at læse og annoncere.
Københavneravisen har fra 2005
med stigende styrke bestræbt sig på
at efterleve sit motto:
Nyheder – Nærhed – Nytte.
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»Gaa en tur paa Østergade.
Stoffet ligger i luften. Det skulle
være mærkeligt, om De ikke
snublede over et par nyheder.«
Henrik Cavling,
Dagbladet Politikens chefredaktør 1905-1927

eksisterende Kampmannsgade er opkaldt
V
efter arkitekten, der tegnede Politigården. En
iggo Kampmann får en plads, den allerede

kilde til postforvirring, men lad det nu passere. Niels Neergaard, Knud Kristensen, Vilhelm Buhl og konseilspræsident Johan Henrik
Deutzner tildeles hver især en gade, og Hilmar
Thormod Ingolf Baunsgaard æres med en
boulevard. Af hensyn til skiltenes længde har
man strøget hans to mellemnavne.

sandsynligvis for at undgå bøvl og polemik.

Måske skulle udvalget have taget debatten
med borgerne først. Buhls rolle under besættelsen er ellers også diskutabel, men han blev
til manges undren statsminister i befrielsesregeringen, og så er han hvidvasket.

V

i har tidligere påpeget det tarvelige i, at
Tivolis grundlægger Georg Carstensen ikke
har fået sin boulevard. Og hvad med Simon

Spies? Vi har beskrevet, hvordan Selskabet for
Dansk Memorabilitet i slutningen af 2010 gav
området mellem Sankt Annæ Plads og Store
Strandstræde navn efter Nyhavn-digteren
Sigfred Pedersen – et initiativ, der ikke blev
påskønnet på rådhuset, der lod skiltet ”Sigfred
Pedersens Plads” nedtage fremfor at gribe
inspirationen.

V

rede læserbreve kommenterede beslutningen om, at Erik Scavenius ikke blev
fundet værdig. Hans rolle som statsminister

V
I Sydhavnens nye
gader har man med løs hånd drysset nogle

under besættelsen kan stadig bringe sindene
i bevægelse. Takket være Scavenius blev Danmark skånet for mange lidelser i kraft af samarbejdspolitikken frem til 29. august 1943.
Nogle mener, at Danmark skulle have sat
sig anderledes håndfast til modværge uanset
de menneskelige og materielle omkostninger.
Den diskussion stopper aldrig; det er let at
være bakspejlspatriot.

jazzmusikere, der var kendt i snævrere kredse
for 30 år siden. Relevant? Tja, jo – men udvalget har en forpligtelse til at sørge for, at store
danskere ikke går i glemsel. Scavenius var en
betydelig personlighed, og med knap 70 års
afstand til besættelsen kunne man godt have
vist lidt largesse. I øvrigt var det den tørre
og ubehagelige Scavenius, der bemærkede:
Hvis det er rigtigt, at Danmark har været i
krig med tyskerne, så var det godt, at de ikke
opdagede det.

V

ismændene i det kommunale stednavneudvalg fandt Scavenius for belastet,

igtige personligheder fortjener, at steder
opkaldes efter dem.

Københavneravisen

Bestil via
din telefon.
Mød
os på
facebook.

Kom ind i butikken og få inspiation til julebordet!
Sandwich * Osteplatter * Tapas * Charcuteri * Gavekurve
Oste/Pølsebord * Receptionsbuffet * Picnic kurve m.m.
Store Kongensgade 56

Tlf.: 33 15 50 11

www.ostehjornet.dk
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Hemmeligheder om min by

Henrik
Vesterberg

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

Københavneravisen vil lokke lidt hemme- aftensmad eller skal I bare drikke en øl?
Jeg vil ikke nøjes med at tage dem et enkelt
ligheder ud af den tilsyneladende farlige mand
med de lange herlige hurtige replikker og de milde sted hen. Det skal være en hel tur. Tivoli. Floss i
øjne. Han vælger at drikke dårlig kaffe i byens Pisserenden, La Glace, Andy’s bar, Christiania. Og
Kødbyen er en specielt københavnsk uundværlig
hjerteligste hjerte: Jule Tivoli.
kulisse. Men turen skulle ikke inHvad var den første bar, hvor
du følte dig hjemme i København,
kludere Nyhavn, Ricco’s Kaffebar
hvorfor følte du dig hjemme?
eller Baresso. Til gengæld skulle
De første mange mange år gik
den slutte på den helt unikke Rio
jeg ud for netop ikke at føle mig Jeg vil ikke nøjes med
Bravo i med wienersnitsel eller pahjemme. Så kommer der et sta- at tage dem et enkelt
riserbøf midt om natten indtaget
på cowboysadler.
die, hvor man begynder føle sig sted hen. Det skal være
Hvis min ven er lidt økologisk
hjemme. Jeg var i længere tid kom- en hel tur. Tivoli. Floss
orienteret, vil jeg tage ham med
met på Sabines Cafeteria med ty- i Pisserenden, La Glace,
på en af de mellemfolkelige cafeer,
refægterplakater, billeder af gamle Andy’s bar, ChristiaMellemrummet i Ravnsborggade
mennesker og tapasstemning. Da nia. Og Kødbyen er en
eller Nutid i Pisserenden.
de skulle holde ti års fødselsdag, specielt københavnsk
Hvor ville du drikke en cocktail?
skulle jeg i forbindelse med mit uundværlig kulisse.
Der er mange udmærkede stearbejde for I Byen skrive noget
om det, og så opdagede jeg, at
der, men på Floss i Larsbjørnsdet faktisk var mit stamværtshus.
stræde kan jeg få folk til at lave
Det troede jeg ellers kun alkoholikere og dem fra den, som jeg vil have den, og hvis der for eksempel
”Huset fra Christianshavn” havde.
mangler piskefløde, så smutter jeg selv i kiosken
Kommer du der stadig?
og henter den.
Ejeren og hans personale, der trak de fede gæster
Hvor får man den bedste burger i byen?
til er der ikke længere. Derfor føler jeg mig ekstra
Jeg spiser to burgere om ugen, desværre er det alt
fremmed derinde nu. Interiøret er det samme, men for tit på Burger King. Men Halifax, opkaldt efter
det føles som at være med filmen ”Invasion Of the en havneby i Canada, overfor Floss i LarsbjørnsBody Scarchers”, det ligner sig selv, men sjælen er stræde, hvor burgerne har geografiske navne, man
forsvundet. Det er det samme, der er sket med kan få en Burger Palermo eller en Nakskov, er en
Pussy Galore, Krasnapolsky, Cafe Sommersko og anbefalelsesværdigt kæde i byen.
Cafe Turéll.
Den tarveligste?
Hvis du har en gæst fra udlandet, som du gerne
Det kan man få alle steder. Også på McDonalds.
vil give en københavneroplevelse, hvor skal I så spise
Er der en gade, du går uden om?
MIN BY

Da jeg fyldte 50 år i sommers, besluttede jeg,
at jeg ikke længere havde traumer. Men før det,
havde jeg, på grund af forskellige svigefulde
kvindefolk, haft punkter og gader, hvor jeg ikke
kunne komme.
Det interessante er, at Københavns mest kendte
gade, faktisk ikke er værd at gå på. Strøget, der i
øvrigt netop er blevet 50 år som gågade, er kun er for
gademusikanter, turister, bonderøve og børnehaver.
Kvarteret omkring Kampmannsgade bag Vesterport med de socialdemokratiske fagforeningsbetonklodser er så dødt og Kafkask, at man tror, at
man har gjort noget, hvis man går derind.
Findes der et sted, hvor du suger kulturen ind og
siger til dig selv, at København er næsten New York?
Fordi jeg boede i provinsen de første 23 år, var
alt i København nyt og spændende i mange år.
Uanset hvad der er sket i forhold til uddannelse,
kærlighed og religion, er den vigtigste begivenhed i
mit liv at jeg er flyttet til København og har fundet
mig så godt til rette.
Byen bliver ved med at være ny for mig, hvis
man kigger sig om. Måske er jeg let at imponere.
Fortiden er jeg på opdagelse på Østerbro, hvor jeg
fik kontor i sommers. Det er da fedt, at man kan
stå af på Svanemøllen station, gå igennem noget
der nærmest er en lille skov og sætte sig og få en
drink og se på lækre kællinger fra Hellerup, der
spiller tennis.
Fortæl om en bænk eller en skraldespand i København, du aldrig glemmer.
Inde i en af de porte, der fører ind til Ridebanen
er der en bænk, som jeg på grund af personlige
følelsesmæssigt oplevelser aldrig glemmer.

nce.indd 1
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GøR eN foRsKel!

Hjælp Nepals
gadebørN til eN
uddaNNelse
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I julestemning

på Højbro Plads

Indsæt beløb på:
Reg. nr.: 2135 Konto nr. 4383 955 721

Beløb doneret til Nepal 2010 er fradragsberettigede.
(Huske at opgive CVR/CPR nr.)

Tyskland er kendt for sine utallige julemarkeder, og det er lykkedes at overføre den samme atmosfære til København.
Det nye julemarked på Højbro Plads har
åbent fra kl. 11 til 20, fredag og lørdag til kl.
21, sidste dag er 23. december.
De mange træhytter rummer en del varer,
man ikke lige finder andre steder. I flæng
kan nævnes glaskunst, uldtrøjer. hjemmesko, skindhuer, handsker, jakker, sko, støvler
JULEMARKED

læs mere på www.nepal2010.dk

Døgnpleje

!

og smykker. Blandt delikatesserne er tyske
Snowball-kager, glühwein og currywurst
samt italienske oste og pølser. Gløgg, kaffe,
æbleskiver og kæmpeklejner frister også.
Det hele er pyntet og illumineret, og Julemarkedets har sin helt egen Julemand og et
juletog til de yngste.
kbh

20/11/12 13.21

- komplet anti-age program



     



Procyanidin & Resveratrol-Bioteknologi
Genopbygger din hud hver morgen
Bevarer hudens integritet
Trodser aldring og solskader
Holder huden naturligt robust
50
ml krukke
krukke- kr.
439,00
50 ml
kr. 399,-

 



 

Gennemtestet anti-age Vitamin A creme

Anti-Age Chilean Procyanidin Day Creme

ge
- til da

n

Videnskabeligt dokumenteret foryngelseskur
- virker i hele hudens tykkelse

t
- til na

te n

Reducerer tydeligt rynker
og selv kraftige solskader
krukke kr.
kr. 380,00
369,00
5050mlmlkrukke
115
115 ml
ml tube
tube kr.
kr. 539,00
519,00
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Amalienborg og
københavnerne
ånder letteT op:

LIVGARDEN
OVERLEVER
TEKST JACOB LUDVIGSEN

Frygten for, at forhandlingerne om
et nyt forsvarsforlig med besparelseskrav på 2,7 milliarder, ville koste Den
Kongelige Livgarde og musikkorpset
livet, synes at være drevet over.
Hverken turister eller børnehavebørn,
der stimler sammen ved porten til kasernen
i Gothersgade kl. 11:30 og på Amalienborg
Slotsplads kl. 12, bliver snydt i fremtiden. På
Dronningens fødselsdag, nytårsdag og ved
statsbesøg er garden i rød galla.
Også den kongelige familie vil i fremtiden kunne føle sig tryg ved, at Amalieborg døgnet rundt bevogtes af uniformerede soldater med skarpladte
våben, og at opgaven ikke bare
overlades til politiet. Livgardens
historie rækker tilbage til 1658, og
paraden gennem byen fandt sin
nuværende form i 1907.
Livgarden, hærens elite, flyttes muligvis fra Sjælsmark til Vordingborg. Det vil give en masse
transport og spildtid, også når
vagtkompagniet skal fragtes til og
fra Gothersgade, men for dronningen, prinserne og prinsesserne samt
det jævne folk bliver der ingen forskel. Bjørneskindshuerne med sabler
og geværer fortsætter med at være en
del af bybilledet, og det 36 mand
store harmoniorkester med blæsere og
trommer, hvor mange professionelle
musikere har startet deres karriere,
vil ved middagstid lade de kendte
marchmelodier fylde gaderne med
vellyd. Herudover giver musikkorpset talrige koncerter.
Alt i alt en god julenyhed til københavnerne og turistorganisationerne,
der ville have jamret, hvis denne farverige attraktion var blevet offer for
sparekniven.
POLITIK
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Spar 15 - 20 %
på dit tele forbrug (Kun til Erhverv)

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

Vi har bedste dækning på TDC platform
Vi har ingen binding
du kan stoppe når du vil
Hvorfor vi hele tiden er nød til at være billigst!

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

VELKOMMEN DESIGNERS GUILD !!!

Vælg selv stof fra Designers Guild store kollektion som vist
27.880,-

FICK

www .ﬁck-co.com

Gl.KONGEVEJ 148 1850 FREDERIKSBERG C - TELEFON 33 22 16 57

Man-Tors 11 -17.30 Fre 11-18 Lør 10-15
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Med mor i byen

Juledjævlen "
har hærget
TEKST CAMILLE BLOMST

En vandren i gaderne giver det børnenes gammeldags jul næring ved at have
indtryk, at København har haft besøg af ju- et stort ægte duftede honningkagehus i foledjævlen. Juleoppyntningen er nærmest pist- yeren. Hele balladen kan man nå at nyde på
væk-forsvundet fra butiksvinduerne. Disse vejen op til 12. etage, Københavns sushikonge,
tons af artikler, som små og store kan ønske Sticks’N’Sushi, ejer en svævende spisehule
sig under træet, skal tilsyneladende ikke sæl- indrettet i lummer Las Vegas style.
De to måneders ventetid på et bord med
ges i selskab med hjerter og nisser i 2012.
Selvfølgelig er det ikke et kollektivt ansvar, udsigt over byen må kaldes opreklameret.
at mine børn kommer i julestemning, men Hele vejen rundt skuer man ud over byens
trafik, toge, biler og hurtigt opførte betonbygen tur i gaderne plejer at hjælpe.
I vuggestuen er man gået over til ”lysfest” ninger. Ulykkeligvis befinder man sig netop
uden juletræ. I børnehaven hedder julefesten, ikke på toppen af Den nye Triumfbue med
ligeledes af hensyn til storbyens multietniske udsigt over La Defences moderne arkitektur,
samfundsborgere ”Adventsspiral”. Og på sko- Boulogneskoven og tit til Eiffel Tårnet.
Hvis forældre skal komme i spenderhulen opføres der ingen klæbrige krybbespil.
Derfor satte jeg fejlagtigt min
mør, kræver det blot, at deres
lid til handelsstandsforeninbørn smittes med sommergens interesse i at pumpe
fugle i maven. Butikkerne beforventningens glæde ind
høver ikke fylde luften med
i små åbne julehjerter med I min barndom svulen fed flæskefims og Jesusjul
mede mit følsomme
pynt og lir.
med meterhøje krybber med
I min familie leger vi med hjerte over ved synet
halmballer og udstoppede
på den nordiske, måske lidt af de traditionelle
lammestege, for at tanken
infantile, forkærlighed for vuggende lysende
falder på jul. Hvis bare en
blodrøde hjerter over
nisser.
overvægtig herre i badekåbe
Børnene vil hilse på mini- Strøget. På Amagertorv
går rundt med en kurv palature mennesker med kartof- stod jeg længe fortrylmin-pebernødder og siger ho
ho ho, kommer børn i julefelnæser og huer med kvast. let foran nisselandMed stort besvær har de fået skabet i Daells Bolighus
hjørnet.
trukket polyesternissedrag- vinduesudstilling. Det
Apropos hjørnet, så finten oven på vintertøjet. Men var et tilløbsstykke,
des der et sted i byen, hvor
til deres skuffelse er der er familierne stod i lag
juleglæden trives, nemlig
langt mellem butikkerne, der for, at lade sig opCentral Hjørnet i Lavendelsympatiserer med nissepynt sluge af stemningen.
stræde. Her kan man sige, at
og julepynt i det hele taget.
baren leverer varen. Facaden
I min barndom svulmede
er pyntet virkelig vidunderlig
mit følsomme hjerte over ved synet af de tra- humoristisk homoseksuelt op til amerikanerditionelle vuggende lysende blodrøde hjerter jul i to etager med metallic rød og pang pink
over Strøget. På Amagertorv stod jeg længe julekugler og parvise klokker. Pænt potent,
fortryllet foran nisselandskabet i Daells Bo- som man sagde i 80’erne. Men, set med en
lighus vinduesudstilling. Det var et tilløbs- mors øjne, er det ikke et sted, at slæbe sine
stykke, familierne stod i lag for, at lade sig børn hen og se julelege.
opsluge af stemningen. På pladevat tøffede
i en fireårig piges øjenhøjde et mekanisk tog
med mekaniske vinkende nisser og små byer
med kunstigt sne på tagene, det var juleånd.
I dag ligger Cafe Norden bag selvsamme
vindue. Her betaler gæsten 145 kroner for
en bedre bøf, åh pardon, det var for øvrigt
en sandwich. Selv de søde nordmænd, åh
pardon, det var faktisk kvinder, ved siden af
os syntes (også) at 70 danske kroner for en
smoothie var svinsk.
Kun i Tivoli kan man stole på at få koncentreret julestemning til alle sanser. Der dufter
dragende af vanilje, hyacinter og varme kul.
Der nisses og nusses om julens hellige og
herlige traditioner så som julemand, risengrød og nisseøl.
Havens navnefætter, Tivoli Hotellet, giver
KOMMENTAR

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

250,-

Ortopædisk fodtøj
Fodindlæg
Skoreparation
Nørre Voldgade 20
1358 København K
Telefon 33 13 51 42
www.wurtzen.dk

elizaBeth
løvegal
Naturlig hudpleje fra Brændesmark Urtegaard
svaneke Bornholm

BornholmerButikken
Torvehallerne KBh hal 1 / stade f6

Håndlavede chokolader

Håndlavede chokolader

Bredgade 14 - 1260 København K - Tlf. 33 15 13 63
Åbningstider:
tirsdag-fredag kl. 11-17 · lørdag kl. 10-13 · Mandag lukket

FEST I HISTORISKE OMGIVELSER

Selskabsmenuer fra

Rømersgade 22

•

1362 København K

• Tlf. 33 93 25 75
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Farvel til en
kældermand

elizaBeth
løvegal
Naturlig hudpleje fra Brændesmark Urtegaard

Åbningstider
Man - Fredag: 9.30 - 18.00
Lørdag: 10.00 - 15.00

svaneke Bornholm

TEKST Allan Mylius Thomsen

En legende i det københavnske værtshusliv er ikke mere. ”Tjener Emil” fra
Husmanns Vinstue er død, 70 år gammel.

Gråbrødre Torv 16
1154 København K.
Tlf. 33 11 28 65
info@pedalatleten.dk
Oslo Plads 9
2100 København Ø.
Tlf.: 33 33 85 13
oesterport@pedalatleten.dk
Købmagergade 61
1150 København K.
Tlf.: 33 11 28 64
kmg@pedalatleten.dk
Nørre Voldgade 11
1358 København K.
Tlf.: 33 11 28 63
noerreport@pedalatleten.dk

BornholmerButikken
Torvehallerne KBh hal 1 / stade f6

www.pedalatleten.dk

7LOULJWLJHO\VHOVNHUH
Dot pendel.
Mat hvid metal.
Ø 30 cm.



Smukke Emil og kollegaen Willy Tex Nilsen bag baren i Husmanns Vinstue
i Emils velmagtsdage.

Egentligt hed han
Eino Dybdahl Jensen. Men
som så meget andet i sit farverige liv satte han et alternativ
i scene. Det skal have været
en ungdomskæreste, der forsynede ham med kælenavnet
Emil, som fulgte ham resten
af livet.
Oprindeligt blev han i det
jyske udlært som maskinarbejder og havde i en årrække
agentur og service på mange
af restaurationsbranchens kaffemaskiner i København.
Men udviklingen ville noget andet, så Emil forlod kaffemaskinerne og begyndte at
servere på Husmanns Vinstue.
Der blev han i 32 år, til han
gik på efterløn i 2004. Emil
blev med årene en institution
i kælderen i Larsbjørnsstræde
2. Han diverterede gerne gæsterne med sine glade sange,
kvikke bemærkninger på ravjysk og lange løgnehistorier
om sit laksefiskeri i Namsen
i Norge.
Ingen stamgæster kunne
undgå historien om hans jyske ungdomsmesterskab i
boksning og karrierer som judokæmper og charmør.
Var historien ikke god nok,
fik den altid et par ekstra takDØDSFALD


Spar 200,-

Body 2 gulvlampe.
Mat sort. H: 165 cm.
Før 599,-


Spar 300,-

Ice Cube væglampe.
Klart glas. D: 8 cm.
Før 1.199,-

Xxxxx, Xxxxxx,
Postnr.
By. Tlf. XX XX
XX 3393 1701
ST. KONGENSGADE
63 • 1264
KØBENHAVN
K XX
• TLF.
lysmesteren-copenhagen@tdcadsl.dk

ker for at forhøje underholdningsværdien.
Han serverede får både royale danskere, danske og udenlandske statsoverhoveder, en
kongerække af redaktører fra
Politikens Hus samt glade gæster af enhver slags.
Når chefredaktør Sven Ove
Gade fra Ekstra Bladet ønskede
at sidde lidt diskret, omdøbte
Emil straks ”lokumsbordet”
ved garderoben til ”kærlighedsbordet” og placerede chefredaktøren der. Det har bordet
heddet siden.
Emil sled talrige restauratører op i sin tid i Husmanns
Vinstue. Men alle var enige
om, at ”værterne kommer og
går - Emil består”.
Sådan kom det ikke til at
gå. Emil er ikke mere. Få dage
før sin død sad han stadig med
vennerne i ”tipsklubben” i den
gamle kælder i Larsbjørnsstræde.
Emil blev begravet fra
Stefans Kirken på Nørrebro,
fulgt af familie og talrige
gamle venner, kolleger og restauratører.
Nu er vi mange, der lidt vemodigt trækker på smilebåndet, når vi mindes de glade - og
ofte dyre - timer i hans selskab.
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Efterretningschefens

egne hemmeligheder
Man skal helt frem til side 350 for at få noget at vide om

Ole Stig Andersens år som chef

for Politiets Efterretningstjeneste fra 1975 til 1984,
som naturligvis er det kapitel af hans liv, der har størst interesse for

en nysgerrig offentlighed.

SMØGER
ATS 2012

ATS

ekstrabladetsforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

AT TÆNKE SIG

Ole Rasmussen
Gorm Vølver

2012

Rygning er
ufatteligt vanedannende.

FØLG OS PÅ JP/POLITIKENS FORLAG

ekstrabladetsforlag.dk

SMØGER

jyllandspostensforlag.dk

★★ ★ ★ ★

“Her er et både morsomt og originalt blik på
døgnets begivenheder (…) Stor kunst.”

ekstrabladetsforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk
Ole Rasmussen Gorm Vølver

jyllandspostensforlag.dk

100%
DANSK
SATIRE

Rygning
fører til mis
-

Ekstra Bladet

POLITIKENSFORLAG.DK
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Køb bogen hos boghandleren eller på
www.sohn.dk

dningsfulde lovgivning i

menighedsloven • Gymmeriloven • Margarinelokatten • Skoleloven 1903
oven • Den første afgiftsn • Naturfredningsloven
n • Socialreformen 1933
• FN • Marshall-hjælpen
men 1958 • U-landshjælgisterloven • Styrelseslotandsloven • Efterlønnen
bæltsforbindelsen • TV 2
rkedsreformen • Tvindlooven • Indvandrerprøven

st fra Danmarks Journalistlistik på Christiansborg i 30
an er forfatter til en række
s Danmarkshistorie (1999),
05) og den store fortælling
nner til Anders Fogh, Land
dragsholder og blev i 2012
politiske journalistik og sin

Kaare
R. Skou

POLITIK DER
FOR ANDREDE DANMARK

end krusninger på samon efter generation. Boog politikerne bag dem,
store. De er politikerne
overvejelser, de gjorde
gik. I den betydende lovi møder den politik, der

WWW.SOHN.DK

ISBN 978-87-7122-064-3

»Et velresearchet og
indsigtsfuldt værk …
fortæller, hvordan vi blev
den nation vi er i dag.«


POL ITIK DER
FOR ANDREDE
DANMARK
SOHN

SOHN

Bøger med og
uden glæde

»Kaare R. Skou er et
levende leksikon … drevet
af fast overbevisning om,
at politik nytter noget.«

Kaare R. Skou

SOHN

 Jyllands-Posten
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Undgå julestress. Køb bogen på
www.sohn.dk og få den pakket ind
som gave og tilsendt gratis

Jyllands-Posten

”en faglig og kompetent fremstilling”
Bent Jensen, Jyllands-Posten

”en stærk, interessant og læseværdig bog, der sættter
Lenin ind i rette sammenhæng og placerer ham, hvor
han hører hjemme – blandt historiens forbrydere.”
Hans Mortensen, Weekendavisen

349,INFORMATIONSFORLAG.DK

AF KURT JACOBSEN

382 SIDER RIGT ILL.

KR.

den ind og mærke forventningen, kan kun
vanskeligt erstattes af digitale overraskelser.
En god roman bliver flad på skærmen.
Måske er det et spørgsmål om tilvænning, om
JACOB LUDVIGSEN
SENIOR EDITOR
”romantik”, men fremskridtet har sin pris. Er
det for meget at skelne mellem de levende og
de døde bøger?
Vi er et lille sprogområde, og alligevel
INTRO ”Vi er papirromantikere”, vrænger en
såkaldt livsstilsekspert, der finder det pinligt, udgiver gamle og nye forlag mange tusinde
at e-bøger har svært ved at slå an herhjemme. titler, skønlitteratur såvel som faglitteratur.
Nogle bliver bestsellers, andre
Ih, hvor skal vi skamme os.
steadysellers og atter andre
Bogforum i Bella Center
havner på bunden af salgsliviste, hvor gammeldags vi er.
30.000 mennesker sværmede
sterne. Sådan er det jo, maromkring bugnende borde Glæden ved at give og
kedet bestemmer.
med friske nyheder og fem modtage hører julen
Nogle forlag skærer ned på
styk for en hund. De ville til, og derfor knytter
nyhederne, andre skruer op.
se forfatterne, røre ved bø- forfattere og forlag
Glæden ved at give og modgerne, mærke atmosfæren. store forventninger
tage hører julen til, og derfor
Hvorfor sad de ikke bare til julesalget. Lad os
knytter forfattere og forlag
ikke skuffe dem – eller
hjemme og downloadede?
store forventninger til julesalFordi den fysiske bog på de af vores kære, der
get. Lad os ikke skuffe dem – elpapir har nogle kvaliteter, hellere vil have en bog
ler de af vores kære, der hellere
som den elektroniske ikke end så meget andet.
vil have en bog end så meget
kan give. Bevares, den er
andet. Hos boghandleren kan
praktisk, kræver ikke reolbogen byttes, hvis giveren har
plads og overflødiggør papir, trykkerier og valgt forkert – måske har modtageren allerede
selv købt den.
boghandlere.
Bogforum var en stor succes, alle var enige
Men den mangler stoflighed og personom, at der var mere plads, mere lys og mere
lighed.
Netop i december mærkes forskellen. Glæ- luft end i Forum. I de kommende uger vil åndelig jul, du kan hente min gave på nettet. den fra messen forplante sig til boghandelen,
Tusind tak, det var vel nok betænksomt af dig! og hundredetusindvis af mennesker ser frem
Fornøjelsen ved at finde netop den bog, som til at få deres bogønsker opfyldt.
et familiemedlem har ønsket sig, ved at pakke Glædelig læsejul!

Julen er sgu
sådan en fræk tid

H u d l ø st æ r l i g s a m t
a
l
e
b
o
g
m e d F r i t z o g P oul
fås h os d i n b o g ha n
dler!

12

DECEMBER 2012 ÅRGANG 7

KBH K

Sild er godt! Fisk er godt!

Den var engang
på Gammel Strand
Lone Ømann, der er jurist og journalist og har redigeret årsskrifter for Det Kongelige Bibliotek,
har skrevet et betydningsfuldt kapitel af Københavns historie. Fiskekonerne på Gammel
Strand, der i over 300 år forsynede borgerne, er et stykke kultur, der ikke længere eksister.
Råbene ”Sild er godt! Fisk er godt!” er for stedse forstummet.
TEKST JACOB LUDVIGSEN

Selv granitstatuen af
fiskerkonen fra 1940 er indtil videre
fjernet fra Gammel Strand, som frem
til 2018 eller længere er en metrobyggeplads. Den sidste fiskekone var Doris Marx, der efter 44 år på sin post
lagde op i 2008, men stadig er aktiv
på www.fiskekonen.dk, hvorfra hun
sælger frisk fisk sammen med sin
søn Kenneth.
Velkendt er det, at middelalderens sildeeventyr blev en drivkraft
for det fiskerleje, der voksede op
og blev København. Lone Ømann
benytter med et citat af historikeren Palle Lauring lejligheden til at
banke en pæl gennem legenden om,
at biskop Absalon grundlagde byen.
Længe før ham fandtes en klynge
huse og hytter, og arkæologerne gør
fund af stadig ældre rester. Allerede
i stenalderen var der aktivitet, hvor
Gammel Strand siden blev anlagt.
Det første kendte fiskemarked
lå på den nuværende Amagertorv
og omtales i 1449, siden rykkede
det til den plads, der kendes som
Vandkunsten, et par hundrede år
senere fandt det sin form på Gammel
Strand og eksisterede frem til 1958,
da sundhedsmyndighederne satte
en stopper for det; i det følgende
halve århundrede stod stadig færre
ANMELDELSE

koner på dispensation, men fiskene
måtte de hente på det nye fisketorv.
En politiplakat fra 1751 med ordensregler for fiskekonerne er bevaret og vises som dokument. Konerne
skulle lade være med at overdænge
kunderne med skældsord og i det
hele taget opføre sig ordentligt, ellers
vankede der. Tegneren Claus Seidel
forestiller sig, hvordan håndhævelsen af god orden har fundet sted.
Den veloplagte historie bringer
os forbi en af verdens første fotografer, A. T. C. Neuburg, og hans
komplicerede teknik. Han besøgte
København i 1840 og tog fra sit
værelse på Royal Hotel (nuværende
Ved Stranden 18) et daguerreotypi af
Gammel Strand. Mere kendt er hans
fotografi af billedhuggeren Bertel
Thorvaldsen. Man ser, hvor lidt og
hvor meget, der har ændret sig i
175 år.
Ømann øser af mange kilder. Artikler fra Illustreret Tidende 1869, en
radioudsendelse fra 1942 og Stadsarkivets interviews med ældre københavnere fra 1969, og hun har fundet en mængde billeder. Flere viser,
hvordan eksklusive fiskehandlere og
fiskerestauranter havde etableret sig
i husene på Gammel Strand
Kun Krogs Fiskerestaurant er ble-

vet tilbage. Man kan ikke opdrive
så meget som en flad rødspætte på
Gammel Strand. Men minderne og
anekdoterne lever og fastholdes i
denne fine bog, der hører hjemme
i enhver samling af bøger om den
fiskerby, som Absalon nok regerede
over, men ikke grundlagde.

LENE JOHANSEN

KNUD DEN HELDIGE
KNUD FOLDSCHACK er mest kendt for sin håndtering af sager som Christiania, Jagtvej 69, Danica White og COP 15.
I Knud den heldige kommer vi helt tæt på den grufulde barndom, der har været med til at skabe Knuds retfærdighedssans,
på den farverige ungdom, der har givet Knud det ståsted i livet, han manglede i sin barndom, og på hans samfundsengagement som advokat.

Lone Ømann
Gammel Strand
Om folk, fisk og fejder
Forlaget Multivers
160 sider, 228,- kr.

En god jul
starter med den rigtige
bog i en god stol

København: Torvegade 55-57
Lyngby: Jernbanepladsen 19-23
Hillerød: Helsingørsgade 10
Roskilde:

Tlf: 3257 2814
Tlf: 4587 5404
Tlf: 4824 8161
Tlf: 4632 3248
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ALPACAHUSET
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Det Skotske Hjørne
Julegaveidéer

♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
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♥
♥
♥



Alpaca strømper eller
Alpaca handsker eller
Alpaca tørklæder eller
Alpaca huer eller
Alpaca veste eller
Alpaca cardigans eller
Alpaca sweatre eller
Alpaca capes eller
Alpaca plaider eller
Alpaca sjaler eller
Alpaca børnetøj eller...

Mulighederne er mange
men kvaliteten er 100%
Også i
cashmere
100 % Baby Alpaca

K
og se ig ind
hvad
ikke h andre
ar

RÆVENS SORTE BIBLIOTEK

GALSKAB

& KÆRLIGHED

KOMMENEDE UDGIVELSE Øjesten er en krimi fra Københavns gader, om fædre og døtre og fædre og sønner. Det er en fortælling om
galskab og kærlighed og om hvordan en morder bliver til. Øjesten er
Jakob Melanders debut som forfatter, og bogen er allerede før udgivelsen solgt til udgivelse i Tyskland, Holland og Rusland.
I en villa i den mere mondæne del af København holder en mand et
grotesk middagsselskab. Igen og igen.
Politiassistent Lars Winkler skal lede efterforskningen. Han bor
med sin 16-årige datter Maria i en slidt treværelses på Nørrebro.
Konen har forladt ham til fordel for hans gode ven – og overordnede.
Flyttekasserne står uåbnede og togene dundrer af sted lige uden for
hans vinduer, mens Lars kæmper for at få sit liv tilbage på sporet.
Krydret med lige dele afhængighed af klassisk rockmusik og speed.
I drabsafdelingen er atmosfæren anspændt. På trods af hjælp fra
afdelingens nye unge håb, Sanne Bissen, vogter Lars Winklers fjender
på ham. Og hans fortid, som længe har været en offentlig kendt hemmelighed i politiet, er ved at indhente ham.
Øjesten er første bind i serien om Lars Winkler.

www.alpacahuset.dk

Store Kongensgade 90, København • Tlf. 33 14 12 28
Åbningstider: Tirsdag - fredag kl. 11-17 og lørdag kl. 10-14
December: Søn. 16. og 23. kl. 12-16. Man. 3., 10. og 17. kl. 11-17

Jacob Melander
Øjesten
Rosinante
Udkommer 25. januar 2013

kom til AFRikA og et skRidt længeRe...
Botswana UntoUched MoBile safari på 15 dage fra kUn 19.995,- pp./v.2p.

København - Johannesburg, Tuli Block, Kubu Island, Khwai River, Moremi Game Reserve, Savuti Game Reserve, Chobe National Park &
Victoria Falls - København

oplev sydafrikas højdepUnkter på 19 dage fra kUn 19.249,- pp./v.2p.

København - Johannesburg, Mpumalanaga, Kruger National Park, Durban, Garden route: George (Wilderness), Botlierskop Private Game
Reserve, Mossel bay, Montagu, Cape Town - København

Godthåbsvej 6, Baghuset - 2000 Frederiksberg C
Tel: 33 22 40 40 - www.brandstrup.dk

brandstrup travels
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Efterretningschefens
egne hemmeligheder
ANMELDELSE AF JACOB LUDVIGSEN

Man skal helt frem til side 350 for at få noget at vide om Ole Stig Andersens år som chef for Politiets
Efterretningstjeneste fra 1975 til 1984, som naturligvis er det kapitel af hans liv, der har størst interesse
for en nysgerrig offentlighed.
Hvis man forestiller sig,
at en dansk James Bond nu lægger
kortene på bordet, skyldes det en forenklet forestilling om det nationale
og internationale arbejde, der påhviler en efterretningschef. Selv understreger han indledningsvis, at han
ikke var operativ chef og derfor ikke
kan berette om konkrete aktioner og
stadig er bundet af sin tavshedspligt.
Alligevel kan han fortælle meget om
sit arbejde og røber enkeltheder, der
ikke tidligere har været kendt, fx om
udvisning af CIA-agenter.
ANMELDELSE

Barsk barndom

Ole Stig Andersen fører os med til
barndomshjemmet på Østerbro med
en åbenhjertighed og inderlighed, der
er stærkere, end hvad man umiddelbart kunne forvente. Forfatteren
dykker ned i dybe familiehemmeligheder og reflekterer detaljeret over,
hvad man husker og fortrænger. Hans
hukommelse rækker tilbage til hændelser, da han var to år.
Hans far havde et voldsomt temperament og slog både kone og børn.
Først da Ole nærmede sig 18 år, satte
han sig til modværge. ”Vil du slå
din far?”, råbte denne. ”Ja, nu kan
det være nok!”. Faren blev blid som
et lam, og Ole havde forvundet sin
angst. Samtidig kunne manden lejlighedsvis være rar, gæstfri og hjælpsom. Man får indtryk af en psykopat,
der ikke kunne styre sig og endte med
at tage sit eget liv ”på en dramatisk
måde”, som vi ikke får mere at vide
om. Oles hjemmegående mor var derimod verdens bedste kammerat, her
var ingen mørke skyer, og det var
hende, der læste højt for Ole og hans
søster. Han begræder, at fjernsynets
indtog i stuerne ødelagde den gammeldags hygge og forvandlede aktive
mennesker til passive.
Vi får meget at vide om hverdagen
og dens småborgerlighed, et begreb
han forklarer med omhu og hæfter på
sin egen person, idet han anerkender
borgerlighed som et kulturbærende
fundament. Han afskyr snobberi og
det forældede system med tildeling
af ordner og medaljer.
Kontrasten til barneårene opstår,
da han som gymnasieelev i 195758 opnår et års ophold på en high
school i Californien og bor hos en

velhavende familie, hvor han finder
sig godt tilpas.
Jurist og regensianer

Ved hjemkomsten begynder han at
studere jura efter først at have overvejet at blive ingeniør, jetpilot eller at
studere statskundskab.
Vi får et førstehånds indtryk af
livet på Københavns Universitet, hvor
han især fremhæver retsfilosoffen
Alf Ross som det 20. århundredes
største danske jurist. Ole inddrages
i en gruppe, der skal revidere professorens lærebog i folkeret. Læsning og
løjer foregår på Regensen i Købmagergade; Ole føjer nye træk til legenden
om dette mageløse kollegium med
sære skikke og ung elskov. Et helt ka- at undslå sig ved at henvise til, at
pitel bærer overskriften ”de seksuelle han var kæreste med en fremtræengle og dæmoner”.
dende kvinde på venstrefløjen, der
1. marts 1965 starter han fra bun- ikke identificeres. Dette forhold gik
den i Justitsministeriet, og ingen har i stykker ligesom tre af hans fire
vist tidligere tegnet et så nærgående ægteskaber.
Blandt sine forgængere nævner
billede af personer og arbejdsgange
og den opdragelse, man bliver udsat han ”grosserer” Arne Nielsen. Denne
for, mens man stiger i graderne efter havde et hemmeligt kontor ude i
et sindrigt karrieremønster. Ole roser byen, hvor der stod grosserer A. Nielde gode chefer og kolleger og lan- sen på dørskiltet, hvilket vakte en del
opmærksomhed,
ger ud efter andre,
da det blev afsløbåde med og uden
navns nævnelse.
ret. Oles chauffør
Dommer Mogens
kunne berette om
Hornslet
burde
”hans mange juleOle roser de gode cheefter forfatterens
lege og omstænfer og kolleger og lanog andre fremdighederne ved
ger ud efter andre, både
hans dramatiske
trædende jurister
med og uden navns nævdød i Bruxelles”.
aldrig have stået i
nelse. Dommer Mogens
Det er kendt, at
spidsen i den såHornslet burde efter
den 44-årige Nielkaldte Tamilsag,
forfatterens og andre
der førte til regesen blev fundet
fremtrædende jurister
på et hotelværelse
ringen Schlüters
aldrig have stået i spidunder et NATOfald. Hans skråsen i den såkaldte Tamilmøde, men hvad
sikre konklusioner
sag, der førte til regeskete der? Det røvar diskutable, og
ringen Schlüters fald
hans klapjagt på
ber Ole ikke.
visse
embedsPET’s bemanmænd førte til død
ding og ressourcer
og degraderinger.
var små, der var
Her benytter Ole virkelig sin taletid kun en enkelt million i den hemmetil at opgør, og han bemærker, at lige kasse, og kapaciteten til telefonafundersøgelser af denne karakter ikke lytning var ikke imponerende. På sit
længere udføres af en enkelt person. kontor, som han beskriver som grimt
og smagløst, stod pengeskabet med de
dybeste hemmeligheder. Østagenter,
Modvillig PET-chef
Departementschef Niels Madsen øn- der søgte at påvirke og infiltrere, var
skede en efterretningschef, som han blandt de typer, som PET skulle overkunne have fuld tillid til. Modstræ- våge. Det var kendt, at polske tropper
bende sagde Ole ja, skønt han prøvede var udset til spydspidsen i tilfælde af

et angreb på Danmark.
Optræk til terror måtte hindres.
Ole lancerer den spændende teori, at
fristæderne Christiania og Tvind blev
en slags ventiler, der skånede Danmark for rædsler i lighed med dem,
Baader-Meinhof banden udsatte Vesttyskland for.
Erindringsværket er omfangsrigt
og usædvanligt, forfatteren giver meget af sig selv og delagtiggør læserne
i sine moralske og filosofiske overvejelser om verdens indretning og tvinger med sin viden og argumentation
læseren til at tænke over tilværelsen.
Bogen er ikke let læst, men den er
trods visse fortielser sjældent åbenhjertig og tegner billedet af et system
og menneske, der i en høj alder ransager sig selv og sin omverden.
PS: Vil man vide mere om PET’s
arbejdsmetoder i praksis, skal man
prøve at få fingre i efterretningsmanden Ib S. Norgaards ”Spionjæger i Danmark” fra 2003, der trods
PET-censur rummer bemærkelsesværdige billeder af en agents operationelle opgaver.

Ole Stig Andersen
En PET-chefs erindringer
620 sider
349,50 kr.
Forlaget Sohn
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Lev ungt,
dø stærkt
ANMELDELSE AF JACOB LUDVIGSEN

Et folk skal ære sine helte, ikke glemme dem. Fra besættelsestiden husker de fleste efterhånden kun
nogle få: Churchill-gruppen, Hvidsten-gruppen samt Flammen og Citronen, der alle er gjort udødelige
gennem fortræffelige spillefilm.
ANMELDELSE Nu er der mulighed for at lære endnu stadig husker Gielstrup. Fra sin tidligste barndom
en personlighed fra dengang at kende. Den køben- på Fyn, der blev brat afbrudt, skrev Jens digte
havnske journalist, romanforfatter og jagerpilot og historier. Hans far Knud har brugt familieforJens Gielstrup har 70 år efter sin dramatiske død muen, og hans søskende og mor træder til på den
fået sin egen biografi. Film er forenkling og gen- betingelse, at Knud emigrerer til Argentina. Jens
digtning, sådan er mediets natur, mens bogen ser ham aldrig igen, og hans mor begynder en ny
kan holde sig tæt til sandheden og dokumentere tilværelse i København.
Skitsebøgerne er bevaret, og man gyser over en
personligheden.
Journalisten og naturvidenskabsmanden Mar- tegning fra 1930 af et krigsfly, der styrter i havet.
For sådan endte livet for Jens
tin Sundstrøm, der er født i 1975,
i 1943.
har sat sig for at komme helt ind
Han vinder en prisopgave,
på livet af Jens Gielstrup, som
udskrevet af dagbladet B.T., som
han af gode grunde aldrig har
ser talentet og i 1936 ansætter
kendt, men er blevet fascineVerdenskrigen er brudt
ham som journalist. I embeds
ret af, og det bliver hans læser
ud, Jens bliver i begynmedfør bliver han kæreste med
også. Hvis verdenskrigen ikke
delsen af 1940 statioden langt ældre kabaretsangervar brudt ud, ville Gielstrup
neret som medarbejder
(1917-1943) være blevet en beinden Aase Ziegler, der indvier
ved Politikens redaktion
ham i erotikkens glæder, men
tydningsfuld forfatter. I 1939 dei London, hvor han opnår
kasserer ham. I et langt brev til
buterede han med ”Kys til højre
et nært venskab med korsin nærmeste ven Per fortæller
og venstre”, der chokerede og
respondenten Sven Tillgehan, hvad der er sket. Hændelbegejstrede, og han blev straks
Rasmussen og hans kone
belønnet med H. C. Andersens
sen bliver et omdrejningspunkt
Marianne. Det er meningen,
mindemedalje.
i romanen.
at Ea skal besøge ham,
Heldigvis forelsker Jens sig
men den 9. april bliver
i pigen Ea, og livet bliver mere
Genoptryk romanen!
Danmark besat, og de ser
harmonisk.
Denne signatur er blevet så opaldrig hinanden igen.
taget af fænomenet Gielstrup,
at det gav anledning til at genKrigen bryder ud
læse den sjælsrystende og delvis
Politikens chefredaktør Niels
selvbiografiske roman om ungdom, spiritus og Hasager ser en stor reporter i Jens og ringer: - Ved
overfladisk erotik, gennemsyret af dødsdrift. Ber- De hvad, De hører jo til herovre på Rådhuspladsen.
lingske Tidendes anmelder har ret i, at den burde Dette tilbud kan Jens ikke modstå. Han kan få mengenudgives. Den er nærmest uopdrivelig
nesker til at åbne sig, og nogle af de væsentligste
Sundstrøms bog hører hjemme på bestsellerli- artikler genoptrykkes i biografien.
Verdenskrigen er brudt ud, Jens bliver i begynsterne og burde have givet anledning til massiv
omtale, for den er medrivende og veldokumenteret. delsen af 1940 stationeret som medarbejder ved
Gielstrup kan siges at have visse lighedstræk med Politikens redaktion i London, hvor han opnår et
hippiemartyren Eik Skaløe, men rager med al nært venskab med korrespondenten Sven Tillgerespekt op over ham.
Rasmussen og hans kone Marianne. Det er meninSundstrøm er gået frem med historikerens nøj- gen, at Ea skal besøge ham, men den 9. april bliver
agtighed og har opsøgt en række mennesker, der Danmark besat, og de ser aldrig hinanden igen.

Jens tilslutter sig en kreds af danske journalister,
der får til opgave at oprette Radio Danmark med
de nyheder, som censuren derhjemme ikke tillader.
Hvad han først sent opdager er, at hans barndomsven Per Borum er blevet grebet af nazismen
og redigerer det giftige studenterblad Akademisk
Aktion og tyskernes håndlanger i Danmarks Radio.
Det er ubegribeligt og tragisk, at deres baner går
i diametralt modsatte retninger. Borum fik to et
halvt års fængsel for landsskadelig virksomhed.
Men propaganda er ikke nok for Jens, han overvinder mange forhindringer for at blive frivillig
i Royal Air Force, og det lykkes for ham at blive
Spitfirepilot. Detaljeret berettes om strabadserne
på luftbaserne, den hårde træning og romancen
med Doris Temple, som stadig lever og har fortalt
Martin Sundstrøm om den korte lykke.
Mandag den 23. august 1943 kl. 10,40 er alt forbi.
Tyskerne nedskyder Jens og hans Spitfire under en
træfning ved den hollandske ø Texel. Han kendte
risikoen og havde skrevet et afskedsbrev. Jens
Gielstrup faldt med ære, han blev 26 år og ofrede
sit liv i kampen mod Hitlers Tyskland. Hans død
skabte stor fortvivlelse blandt familie, venner og
de mange beundrere.
Dette er ikke minimalistisk pip og pjat. ”Man
skal dø ung” er en intens skildring af en helt, der
gav sig selv 100 % i livet, litteraturen og kampen
mod tyranniet. Ingen kan undgå at blive bevæget.

Martin Sundstrøm
Man skal dø ung
317 sider
299 kr.
Informations Forlag

Det er fortællemagi, murakami udfolder for fuld udblæsning i trebindsværket ‘1Q84’.

♥♥♥♥♥
kim skotte, Politiken

murakami viser i al sin underfundige mildhed stadig kløer som få andre forfattere i vor tid.
Jakob levinsen, JyllanDs-Posten

en klassisk kærlighedshistorie, der vil blive hængende som en lysende måne i bevidstheden.
mogens RUDe, JyDske vestkysten

Det er stort, det er ambitiøst, det er vildere end noget, murakami tidligere har skrevet.
JePPe kRogsgaaRD ChRistensen, beRlingske

Jeg skal være den sidste til at takke nej til et eventuelt bind 4.
henRik QUeitsCh, ekstRa blaDet

magiskemURakami
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Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

"

Ortopædisk fodtøj
Fodindlæg
Skoreparation

m/k klip

250,-

Nørre Voldgade 20
1358 København K
Telefon 33 13 51 42
www.wurtzen.dk

Rosengårdens
Bodega
Det er her,
man hygger sig
.9 !$%,'!$% 
4,& FROKOST
   

.9 !$%,'!$% 
PALÆ_41x40.indd 1
4,&    09/06/06

Det lille
Apotek

PALÆ_41x40.indd 1

frokost fra 95aftenmenu fra 95Store
Kannikestræde15
Telefon
33125606

08.09.2011

www.detlilleapotek.dk

Åbningstider:
Man - lørdag:: 10 - 02
søn & helligdage: 12 - 20

16:36:00

Rosengården 11
1174 København K
Telefon 33 12 46 25

Ny Østergade 9 / Pistolstræde
1101 København K
Telefon: 3314 5743
www.alsace.dk
E-mail: alsace@alsace.dk
Åbningstider:
Man-lør 11:30-24:00
Køkken:
11:30-22:45
Første søndag i måneden
11:30-16:00
Lukket: Helligdage

sukí skin care • The Organic Pharmacy • Logona • Jane Iredale m. fl.

færre rynker hos 92%

100%
uden syntetiske
stoffer

•
•
•

opstrammer

i ly i 11A

09/06/06 16:36:00

Er stedet hvis man
ønsker hygge,
nostalgi og god dansk
mad.

Klinisk
bevist effekt og

Kryb

Se yngre ud når huden
strammes op og hudtonen
udjævnes med sukí skin
cares helt økologiske facial
lift ultimate firming cream
Besøg Danmarks største
økologiske parfumeri i vores
butik i Grønnegade eller besøg
vores webshop: pureshop.dk

reparerer
ensarter
Webshop: pureshop.dk • Fragtfrit over 500 kr.
Butikker: Grønnegade 31 & 36 • Kbh. K • Tlf. 33 17 00 70

man må gå sig varm. Kaffebarer er der nok
af, men på et tidspunkt er latten drukket, og
af Tårnfalken
konversationen ved nabobordet har mistet
interessen. Da er det tid til at snuppe en
Der er forskel på folk, og der er forskel på meditativ stund med 11 A og lade sig beforbusser. Mens linje 5 A på årsbasis transporte- dre i den rullende lounge. Sæderne er mårer flere passagerer, end
ske ikke de mageligste,
der bor i Calcutta, lever
men de går an, og den
den elektriske linje 11 A
lydløse motor gør støjniet anderledes roligt liv.
veauet minimalt. Man
Dens cirkelbevægelse
kan hengive sig til blid
fra Nyhavn til Tivoli
og behagelig tankevirkVi er nået den periode af
Hotel gør det muligt at
somhed og glæde sig til
året med voldsom trængkomme fra A til B, men
julens fred og fryd. Måsel og alarm, hvor det er
besværligt at returnere
ske får man set dele af
fra B til A. Derfor er
hovedstaden, som man
koldt, og man må gå sig
antallet af passagerer
ikke har lagt mærke til
varm. Kaffebarer er der
på højde med indbygi lang tid.
nok af, men på et tidsSelve det eksklusive
gertallet i Tølløse.
punkt er latten drukket,
i at blive befordret med
Den typiske gæst i
og konversationen ved naprivatchauffør skal ikke
den hyggelige kabine
bobordet har mistet inteundervurderes. Vel er
er fra Japan. Hun er anressen.
11 A ikke en ministerkommet til den pittoreske museumsby Købil, og ringruten ligger
fast, men man kan føle
benhavn og vil gerne se
sig om, og 11 A er velegnet til afslappende sig bedre stillet end de horder, der med
sightseeing. Gennem de store panoramavin- 5 A krydser mellem Kastrup og Husum.
duer kan man betragte huse og mennesker, Nogle gange er man helt alene, bortset fra
og man er helt fri for den trængsel, der tri- manden bag rattet.
Seks stjerner til 11 A. Fire til hjulene,
ves i 5 A. Den lille bus er også en tvivlsom
arbejdsmark for lommetyve. På en enkelt en til chaufføren og en til den trofaste
passager.
billet kan man trille rundt i fem kvarter.
Vi er nået den periode af året med voldsom trængsel og alarm, hvor det er koldt, og
Lurifax
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Få høreapparater i 2012

- Regeringen foreslår 50% reducering af tilskud til høreapparater
Kom ind og hør nærmere om det nye lovforslag
eller bestil tid til et gratis høretjek allerede i dag.

GRATIS

høreapparater*

* Ved brug af det offentlige tilskud

Hørecenter Hovedstaden
Borgergade 18
1300 København K
Telefon 7070 2328
www.hca.dk

Expedition

Heli Arctic

Montebello

Borden

Besøg:
JoF.dk eller
HuntersHouse.dk
for mere information

Whistler

Forhandlere:

Trillium

Freestyle

Canada Goose
Vi fører et stort udvalg i
vinterjakker af høj kvalitet. F.eks. disse canadiske dunjakker der må
betegnes som noget af
det ypperste. Men kig
forbi vor butik og bedøm
selv eller besøg vores
hjemmeside.

www.JagtogFiskerimagasinet.dk - Nørre Voldgade 10
1358 Kbh. - Tlf: 3333 7777

F.eks.
Heli Arctic ..........7500,Expedition ........6500,Trillium ..............5400,Montebello ........5200,Borden ..............5800,Kensington ........6200,Freesty. Vest ....2000,Langford ............5800,Borden Bomber 5800,-

www.HuntersHouse.dk - H.C.Ørstedvej 7B
1879 Frb. - Tlf: 33 222 333
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Det Thottske Palæ

på Kongens Nytorv i nye klæder
Den 27. november afsluttedes restaureringen af facaden på Det Thottske Palæ - et stykke dansk-fransk kulturarv. Facaden på ét af Københavns arkitekturs store klenodier er vækket til live på ny, og vil endnu en gang pryde
bybilledet, på samme måde som den gjorde det i 1700-tallet, til glæde for Københavns borgere.
I denne anledning
inviterede den franske ambassade til
pressemøde der var mulighed for at se
og høre nærmere om restaureringen
og stille spørgsmål til den franske
chefarkitekt bag projektet, Frédéric
Didier, som til daglig er ansvarlig
for bevaringen og vedligeholdelsen
af Versailles slottet.

NY RESTAURERET

Et unikt restaureringsprojekt

Projektet adskilte sig fra tidligere restaureringsprojekter, fordi det ikke
alene har søgt at restaurere palæets
udseende i sin helhed, men også gjort
brug af de samme materialer og teknikker, som håndværkerne brugte, da man
opførte palæet. Traditionelle materialer såsom kalkvand, høroliemaling og
hvidtning har givet palæet en unik
æstetisk effekt. Samtidig har man fundet frem til palæets oprindelige farver,
som den franske arkitekt valgte dem
i 1763, hvilket har krævet et større
detektivarbejde i de gamle malerier
på slottet Gavnø på Sydsjælland, der

er Thott familliens hovedsæde. Palæet
vil i fremtiden fremstå i stiligt lysegråt
med murværk og pilastre i skiftevis
blegt lysegråt og mørkere lysegråt.

danske entreprenørselskab
Byg A/S.

KBS

Dansk-fransk kulturarv

Det nyklassicisitiske Thottske Palæ
blev opført af Admiral Niels Juel i
Til at lede projektet har den franske årene 1683-1686 og blev restaureret
ambassadør nedsat en videnskabe- i det 18. århundrede af den franlig komité, som
ske
arkitekt
består af danNicolas Jardin.
Bygningen med
ske og franske
den prominente
eksperter inadresse på Kgs.
den for arkiDet nyklassicisitiske
Nytorv fungetektur, byplanThottske Palæ blev opført
lægning
og
rer som Frankaf Admiral Niels Juel i årene
bygningsfredrigs ambassade
1683-1686 og blev restaui Danmark, og
ning. Ved den
har været fransk
nænsomme rereret i det 18. århundrede
ejendom siden
novering faldt
af den franske arkitekt
1930. Det Thottvalget på det
Nicolas Jardin. Bygningen
førende franske palæ huser til
med den prominente adresse
daglig det diploske arkitektpå Kgs. Nytorv fungerer
firma
inden
matiske kancesom Frankrigs ambassade
for bygninglli, den militære
i Danmark, og har været
mission, presserestaurering,
2BDM, og det
afdelingen, den
fransk ejendom siden 1930.

erhvervs-og finanspolitiske afdeling
samt ambassadørens residens. Palæet står overfor en transformation
af rumfordelingen, og vil på længere
sigt også huse ambassadens konsulat.

Dansk-fransk samarbejde

Udstilling om det tætte venskab

Forholdet mellem Danmark og Frankrig har i gennem flere århundreder
været præget af et helt særligt venskab. De tætte historiske relationer
i mellem vore to lande, vil være emnet for en særudstilling af historiske
dokumenter, ”Det Thottske Palæ – i
centrum for dansk-franske diplomatiske forbindelser”, som vil finde sted
på den Franske Ambassade. Udstillingen vil være åben for alle fra den
14. januar til og med den 18. januar
i tidsrummet kl. 15.00 – 18.00. Gratis
adgang ved tilmelding.
kbh
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Oplev julen
på Arbejdermuseet
TEKST JACOB LUDVIGSEN

21

Hvornår har du
sidst oplevet
din by
fra vandet?

Søndag den 9. december kl. 14 inviterede Arbejdermuseet
i Rømersgade til stor juletræsfest for alle børn. Nissemor
og nissefar underholdte, spillede op til dans og legede de gamle
julelege. Den historiske festsal har i næsten 100 år dannet
ramme om juletræsfester for arbejdernes børn.

Tlf. 32 96 30 00
canaltours@canaltours.dk

Arrangementet var gratis for børn
under 18 år, mens voksne skulle betale entré
til museet.
I december er der meget andet at se på, og for
nutidens mere forvænte poder er det sundt at
få et indtryk af tidligere tiders nøjsomhed.
Museets butiksgade fra 1950’erne er pyntet
med granguirlander, og butikkerne lokker
med både bløde og hårde pakker til mor,
far og børnene. I biografens udhængsskab
reklameres for den nye populære julefilm
’Far til 4 i byen’, hvor Lille Per kommer til
julebal i nisseland.
Familien Hansens lejlighed fra 1950’erne
er i anledning af julen pyntet op med adventskrans, nisselandskab, kravlenisser og anden
tidstypisk julepynt. I køkkenet har fru Hansen gjort klar til julebagning.
KULTUR

I Festsalen står det flotte juletræ pyntet
med kugler, hjerter og meget mere.
Museumsbutikken har et stort og spændende udvalg af gammeldags julepynt, fx
kravlenisser, udklipsark, julekalendere og der
er masser af gode gaveidéer.
I kaffebaren kan børn og voksne klippe
50’er julepynt til julebordets øl- og sodavandsflasker. Kaffebaren sælger også godteposer til
børn. I billetsalget og i kaffebaren kan børn
få et julepas og løse små opgaver om julen hos
familien Hansen og i butiksgaden på 1. sal
og bagefter glæde sig til en lille overraskelse.
Ølhalle 1892 er den autentiske kælderbeværtning under museet, og her serveres den
store julebuffet med alt, hvad der hører sig til.
Der er også åbent 1. og 2. juledag.

Victor_86x60.indd 1

6VÌÀÊ°Ê >vjÊ°Ê À>ÃÃiÀi
Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13
www.cafevictor.com

11/05/06 10:14:11

Fedt vejr!

1499,1499

1999,-

Women’s Tremblant Waterproof

2399,-

En blød varm åndbar inderstøvle med et flot,
fast, vandtæt ydre. Str. 37-42.Sort og brun.

1399,-

3199,Greenland Winter Jacket
Slidstærk og vindtæt G-1000 jakke,
foret med varm pile fleece.
Dame- & herremodel. Flere farver.

Women’s Nuuk Parka
Varm og lækker vinterparka til
kvinder. Aftagelig hætte.

Men´s Makalu insulated Jacket
Varm fi berisoleret jakke, med et ydermateriale, der sikrer, at den er helt vandtæt og
samtidig åndbar.

Men’s Ballard 6’’
Varm og vandtæt halvstøvle. 40,5-45,5

Køb ind på www.friluftsland.dk eller i København, Lyngby, Roskilde, Odense, Kolding, Aarhus, Aalborg.
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Julemassakre

URMAGEREN
Dronningens Tværgade

på rådhuset:

25 PR-folk

Frokostbrød.dk
Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,
frokostboller og masser
af forskellige frokostmadder.
Siddepladser til 30 personer.

Frokostordning

Vi tilbyder frokostordninger
ROKOST

IN JULEF

BESTIL D

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

NU!

Smørrebrødscaféen
St. Kongensgade 92 kld,
København K
tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 37
mobil: 26 29 28 58

skal fyres nu

Københavns Kommune beskæftiger 122 kommunikationsmedarbejdere. Hvis borgerrepræsentationen på sit møde 13.
december følger et forslag fra det såkaldte strukturudvalg, må en
femtedel af dem indstille sig på at ryge ud. Der skal spares mellem 20 og 25 årsværk, svarende til 12-15 millioner kroner.

PROFESSIONAL AND CLASSIC CAMERAS

Der lægges op til en forenkling,
hvor kommunikationsstillingerne i de syv
forvaltninger samles i en enhed. Det er dog
ud til, at borgmestrene fortsat vil have deres
egen pressebetjening.
Sammenligningsgrundlaget er Aarhus
Kommune, der har 34,5 kommunikationsstillinger. Overført til københavnske forhold
svarer det til, at hele 62 jobs kunne nedlægges.
Så drastisk tør man ikke gå til værks.
Strukturudvalgets forslag til effektivisering ser ifølge branchesitet bureaubiz.dk således ud – tallet er større end 22, men nogle
slipper, fordi visse kommunikationsopgaver
skyldes, at København er landets hovedstad.

KOMMUNALT

Personaleblade

3,1

Grafisk identitet

4,4

Redaktion af KK.dk

8,5

Redaktion af KKnet

6,7

Support af webredaktører (KKnet og KK.dk)

1,6

Direktionskommunikation

2,0

SKINDERGADE 41 · 1159 KØBENHAVN K · MAN-TORS 9.30-17.30 FRE 9.30-18.00 LØR 9.30-15.00
TLF. +45 33 14 12 15 · WWW.PHOTOGRAFICA.COM · MAIL@PHOTOGRAFICA.COM

Østerbro Frimærkehandel

Medieanalyser og medieovervågning

0,4

Kontant opkøb af frimærker og mønter.
Medvirker gerne ved realisering af store
dødsbosamlinger. – Reel behandling.

Fotos

0,6

www.oesterfrim.dk

Kommunikationsstrategier

3,3

Kommunikationspolitikker

1,6

man-fre 12-17 - lørdag 10-14, torsdag lukket.

Forvaltningsspecifikke linjekommunikationskanaler

2,2

Kommunikationsværktøjer

1,4

I alt

35,9

St. Kongensgade 116 · 1264 Kbh K · Tlf.: 39 63 66 00
Over for Nyboder

Den danske Viking er tilbage i topform
– se hele udvalget i Creas.
Creas A/S

Store Kongensgade 27

T 70 25 55 55

E info@creas.com

W creas.com

