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Når Krystalgade i disse uger genlyder af
kraftige bankelyde fra en rambuk, skyldes det Bygningsstyrelsens beslutning om at beskytte Synagogen og de ejendomme, der knytter sig til den jødiske
menighed. Hidtil har området været omkranset af
mere eller mindre skrøbelige plankeværker, men nu
skal pæle af stål gøre det umuligt for terrorister at
trænge ind.
Derfor har beboerne i Krystalgade (der engang hed
Skidenstræde, men det er en anden historie) fået et
brev fra myndighederne, der varsler en del støj i de
fire til seks uger. Ifølge rundskrivelsen vil nedfældningen af de solide metalrør ikke volde skade på de
omkringliggende ejendomme.
Siden attentatet mod synagogen i februar 2015
har Krystalgade været spærret for kørende trafik,
politiets patruljevogne blokerer vejbanen, så kun
cyklister og fodgængere kan skyde genvej mellem
Peter Hvitfeldts Stræde og Fiolstræde.
SIKKERHED

TEKST CAMILLE BLOMST

Signe Wenneberg er en virksom meningsdannede iværksætter, forfatter og miljøforkæmper. Hun flyttede denne vinter til Kronprinsessegade. Så byen er base, når hun ikke er i sit
bæredygtige hus i Tisvilde. Der lyttes på politisk plan til hendes vågne og opvågnende holdninger til, hvordan vi skal hjælpes ad i hverdagen med at passe på Jorden.
S:18
MIT KBH

NÅR MEDLEMMERNE

EJER BUTIKKEN
- 150 ÅR MED COOP

BYENS BØGER ”Brugsen – en anderledes forretning?” fortæller historien om en 150-årig virksomhed, der altid
har forsøgt at holde balancen mellem på den ene side
at være en forretning, der skal løbe rundt, og på den
anden side være en bevægelse bygget på solidaritet
og et ønske om at ’opdrage’ medlemmerne. Det er forbrugeroplysning på et højt plan
S:25
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Ærgrelsernes dag for byggekongerne,
og regeringspartiet Venstre måtte æde
sine gamle tøfler. Juni-forliget mellem

ADVOKAT-

KOLLEKTIVET

Det københavnske advokatfirma Bech Bruun indfører lige løn for alle 78 partnere.
Kærlighed, kollektiv og kommunisme, forklarer managing partner Simon Evers
Karlsmose-Hjelmborg.
TEGNING: CLAUS SEIDEL

BYENS DEBAT

FRONTALANGREB

”Én ting er, at teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (Enhl.) er notorisk kendt
for sit had til biler. Noget helt andet er, at Socialdemokraterne på Københavns
Rådhus tilsyneladende har indtaget tilskuerens rolle og stiltiende lader Kabell
føre sine ekstremistiske tosserier ud i livet.
Senest har Kabell uimodsagt indledt et frontalangreb på politiet for at politisere,
fordi de på et fagligt grundlag har sat en stopper for Kabells mest vanvittige forsøg på at bremse trafikken i København. Man må forvente, at Kabells partifæller tager sagen op i Folketinget. Det er jo ret beset en temmelig alvorlig anklage
mod politiet, at de skulle gå FDM eller de borgerlige partiers ærinde.
Værst af alt er, at Kabell reelt har fået frie hænder til at etablere en betalingsring 2,0 ved at spærre byen inde bag evindelige indsnævringer og ensretninger af byens gader. Initiativer, som flytter bilerne over i andre gader, som Kabell
så kan argumentere for er alt for miljøbelastet, hvorfor de bør ensrettes, indsnævres eller såghar lukkes for biltrafik”.
Martin Geertsen, næstformand i Region Hovedstaden – i Berlingske

Venstre, de konservative miniputter,
Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne om en ny planlov betyder, at en
kommune kan udlægge en fjerdedel af
et grundareal til almennyttige boliger.
Løkke Rasmussen og hans kampfæller
anså ellers denne bestemmelse for at
være en ondartet form undergravning
af den private ejendomsret.
Ældre københavnere husker, hvordan kommunen i et anfald af pengenød bortsolgte
tusindvis af kommunale boliger til spotpris. Mange fik mulighed for at over-

tage dem som ejerlejligheder, og det
var sikkert ideologisk tilfredsstillende
for den daværende konservative borgmester K. Thustrup Hansen ud fra en
forestilling om, at det er sundere at eje
end at leje. Derved blev mængden af
boliger for folk med jævne indkomster
skåret ned.
Æres bør overborgmester Frank Jensen,
der insisterende har påvirket partifællerne
på Christiansborg til at stille denne betingelse for at deltage i en aftale om planloven. Han erklærer da også, at det er en

af de største dage i hans kommunalpolitiske virke. Nu kan der opføres 1.000
almennyttige boliger i 2150 Nordhavn
og på Carlsberg-grundene. Selvfølgelig
er det en skuffelse for de konsortier,
der nu mister en del af muligheden for
at opføre dyre ejendomme – eventuelt

uden bopælspligt. I alt regner kommunen med, at de almene boligselskaber
sørger for 3.500 lejligheder, der ”kun”
skal koste 8-10.000 kr. om måneden.
Æblerne hænger dog højt på træerne, først
i 2025 vil dette mål være opfyldt. Hvorfor
skal der egentlig gå så lang tid? København tiltrækker tusindvis af borgere hvert
år, og de har alle et behov. Forhåbentlig

bliver der også plads til ungdomsboliger, der er mindre og billigere. Moderne byggeri er industri, og det kan
kun være et spørgsmål om at sikre finansieringen, der forsinker planerne.
Så kom dog i gang og sæt målsætningen
i vejret, der er snarere brug for 35.000
lejligheder.
Ærlig talt: der er i det hele taget brug for
en boligreform. Pensionister i store lejligheder tør ikke slippe dem, fordi de bor billigt
og ikke kan tilbydes et mindre og hæderligt
alternativ, skønt det ville være både rationelt og fornuftigt at frigøre de mange kvadratmeter til børnefamilier med det store
behov. Boliglovgivningen er vedtaget

omkring 1939 for at sikre lejerne, men
den må kunne revideres på en måde,
der ikke ødelægger folks tilværelse og
ikke tillader spekulanter at presse lejerne op til et ubetaleligt niveau. Der er
nok at tage fat på, så København ikke
ender som London, hvor rigmænd har
presset almindelige borgere helt ud af
bykernen. Blandede boligområder er et
tegn på sundhed i samfundet.
Københavneravisen
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Spørg bare os…
På apoteket får du gode råd om sundhed, personlig pleje og
brug af lægemidler. Er du indenfor de sidste 6 måneder sat i
medicinsk behandling for en kronisk sygdom, tilbyder vi dig en
gratis medicinsamtale med en farmaceut. Formålet er, at du
skal komme godt i gang med medicinen, forstå hvordan
den virker og kende til mulige bivirkninger.

Spar 20%
Fra den 27. juni – 24. juli har apoteket
20% rabat på Bifiform® Travel pack

Kom ind på apoteket og hør mere om medicinsamtaler
- det er helt gratis.
Venlig hilsen

Bifiform Travel pack er specielt
designet til rejsebrug for hele
familien (børn fra 3 år)

Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på
Kongelig Hof Apotek

Allergi?
Pollenallergi kan give
forskellige symptomer fra
person til person. Derfor
skal du have individuel
vejledning for at finde frem
til den rette løsning for dig.

Alnok®
Anti-histamin tabletter til
behandling af allergisk snue,
høfeber og nældefeber. Lindrer
gener i øjne og næse og virker
i 24 timer. Dosering 1 tablet
dagligt. 30 stk.

Loppebehandling?
Lopper er et stigende
problem for kæledyr og
deres ejere. Få råd og
vejledning på apoteket til at
beskytte dit hjem, hund og
kat mod lopper.

Frontline Combo Vet
Beskytter både din hund og
kat mod lopper og flåter. 1 stk.

Rygestop?

Ørepleje?

Motivation er afgørende for
at lykkes med et rygestop
- ofte i kombination med en
form for nikotinerstatning.
På apoteket hjælper vi dig
i gang med et effektivt
rygestop.

Ørevoks er en del af
kroppens immunforsvar,
men hvis det hober sig
op, kan det føre til nedsat
hørelse og ubehag. Du kan
forebygge ørevokspropper.

Nicorette® QuickMist mundspray
Spray for hurtig lindring af
rygetrangen efter 60 sekunder.
Tag 1-2 pust, når du ville have
taget en cigaret. Med frisk smag
af mint. 2 x 150 doser.

Remo-wax® Olie Ørespray
Plejende olie, der forebygger
ørevokspropper og mindsker
kløe i øregangen forårsaget af
tør hud. 15 ml.

Smertelindring?
På apoteket kan vi hjælpe
dig med at finde den type
smertestillende middel, som
passer bedst til dig og din
smerte.

Voltaren® gel
Målrettet behandling af
muskel- og ledsmerter. Den
lindrer smerte og behandler
inflammation, hvilket fremskynder kroppens helingsproces.
100 g.

Kongelig Hof Apotek
Store Kongensgade 45 · 1264 København K · Tlf. 33 14 11 68
www.kongelighof.apotekeren.dk
Alnok® tabletter: Indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Alnok® oral opløsning: Bør ikke anvendes til børn under 2 år. Indeholder sorbitol. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Graviditet og amning: Spørg din læge til råds. Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Hvis du ønsker at køre, involvere dig i potentielt farlige aktiviteter eller betjene maskiner bør du ikke overskride den anbefalede daglige dosis og bør tage hensyn til din respons på lægemidlet. Bivirkninger: Træthed, mundtørhed, kvalme, svimmelhed, hovedpine, søvninghed, halsbetændelse, hævelse og irritation i næsen. Udlevering:
Alnok® tabletter og oral opløsning kan købes på apoteket uden recept. Pakninger: Tabletter: 10 stk., 30 stk., 60 stk. og 100 stk. Oral Opløsning:150 ml. Priser: Ikke fast pris. Spørg efter den dagsaktuelle pris på apoteket. Læs vejledningen i pakningen grundigt
inden brug. Produktinformationen er afkortet i forhold til Lægemiddelstyrelsens produktresuméer dateret 17. september 2012 (Alnok® tabletter) og 21. august 2015 (Alnok® oral opløsning) Fuldt produktresumé kan rekvireres hos markedsføringstilladelsesindehaver: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, tlf.: 63 95 10 00, www.sandoz.dk BENALIV ® (Levocabastin). Øjendråber, suspension 0,5 mg/ml og Næsespray, suspension, 50 µg/dosis. Anvendes til behandling af allergi i øjne og næse.
Må ikke anvendes ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Øjendråber bør ikke anvendes sammen med bløde kontaktlinser. Evt. anvendelse af andre øjenpræparater indgives med 5 min. interval. Bør kun bruges efter lægens anvisning hvis du har dårlige nyrer,
ammer, er gravid og til børn under 2 år. Dosering: Voksne og børn over 2 år: En dråbe i hvert øje 2 gange daglig eller 2 pust i hvert næsebor 2 gange daglig. Kan øges til 3-4 gange daglig. Bivirkninger: Næsespray: Hovedpine, kvalme, træthed, smerter, bihulebetændelse, svimmelhed, døsighed, næseblod, hoste. Øjendråber: Øjensmerter, sløret syn. Pakninger: Øjendråber 4 ml. Næsespray 150 doser: www.benadryl.dk Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.
jnj.com. Oktober 2015 Frontline Combo Vet. er et middel til brug på huden mod lopper og flåter. Opløsningen indeholder en kombination af et aktivt stof med adulticide egenskaber, fipronil, og et aktivt stof med ovicide og larvicide egenskaber (S)-methopren. Indikationer: Behandling mod angreb af lopper, flåter og bidende lus hos hund og kat samt angreb af lopper og flåter hos ilder. Beskytter mod nye angreb af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 4 uger hos kat og ilder. Forebygger loppernes formering ved at
hæmme udviklingen af æg (ovicid effekt) samt larver og pupper (larvicid effekt) fra æg lagt af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 6 uger hos kat. Effekten over for flåter varer i op til 4 uger hos hund og ilder og 2 uger hos kat. Kan indgå i behandling af allergisk
eksem forårsaget af loppeangreb. Mindste behandlingsinterval er 4 uger. Kan anvendes til drægtige og diegivende dyr. Kontraindikationer: Må ikke anvendes til hunde under 8 uger og/eller 2 kilo, katte under 8 uger og/eller 1 kilo samt ildere yngre end 6 måneder.
Bør ikke anvendes til syge eller afkræftede dyr. Må ikke anvendes til kaniner. Præparatet til hund bør ikke anvendes til kat/ilder, da dette kan medføre overdosering. Da der ikke foreligger data herom, anbefales det ikke at anvende præparatet til andre dyr end
målarterne. Administrationsmåde: Til udvortes brug. Dosering: Til hund: 1 pipette à 0,67 ml fra 2-10 kg; 1 pipette à 1,34 ml fra 10-20 kg; 1 pipette à 2,68 ml fra 20-40 kg; 1 pipette à 4,02 ml til hunde over 40 kg legemsvægt. Til kat og ilder: 1 pipette à 0,5 ml. OBS.
Der er forskel i styrkerne på produktet til hund og til kat/ilder. Man bør ikke overdosere. Bivirkninger: Blandt de meget sjældne bivirkninger, der er iagttaget efter brug, er: Forbigående hudreaktioner på applikationsstedet (hudmisfarvning, lokalt hårtab, kløe, rødmen)
samt generel kløe og hårtab. Ligeledes er udtalt savlen, reversible nervøse symptomer (forstærket berøringssans, depression, andre nervøse symptomer) samt opkastning og symptomer fra luftvejene observeret. Hvis dyret kommer til at slikke på applikationsstedet,
kan voldsom savlen forekomme. Der kan ses forbigående ændringer af pelsens udseende på applikationsstedet (sammenfiltret/fedtet pels). Forsigtighedsregler: Badning med vand inden for 2 dage samt hyppigere end en gang om ugen efter behandling bør
undgås. Ved gentagne shampoobade nedsættes virkningsvarigheden. Der foreligger ingen data vedr. mulighed for toksicitet af præparatet hos killinger yngre end 8 uger, der er i kontakt med behandlede moderdyr. Undgå at dyr slikker på behandlingsstedet, og at
dyr slikker hinanden efter behandling. Man bør omgå behandlede dyr med forsigtighed, indtil behandlingsstedet er tørt. Tilhæftning af enkelte flåter kan forekomme. Undgå at få produktet i kontakt med mund og øjne. Vask hænderne efter brug. Præparatet kan
forårsage irritation af slimhinder, hud og øjne. Dyr eller mennesker med kendt overfølsomhed over for insekticider eller alkohol bør undgå kontakt med produktet. Se endvidere brugsanvisning på pakningen. Pakninger: Æske med 3 eller 6 pipetter: 0,5 ml, 0,67
ml, 1,34 ml, 2,68 ml og 4,02 ml. Udl. V. Januar 2016. Indehaver af markedsføringstilladelsen i Danmark: Merial Norden A/S. 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. 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. CHDK/CHVOLT/0005/16c 04/2016.

*Priserne gælder fra 27. juni – 24. juli 2016, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.
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Denne uges koncerter
i Jazzhus Montmartre (uge 24)

D. 16. juni: Jakob Dinesen,
Tribute to Sonny Rollins, ”The Bridge”
Jakob Dinesen er en væsentlig figur på den danske jazzscene.
Nu præsenterer han et helt nyt projekt i samarbejde med tre af
Københavns fineste musikere. Sammen fejrer de Sonny Rollins
med udgangspunkt i de mange fine arrangementer som man
finder på dzThe Bridgedz, en af jazzhistoriens bedste plader.
Jakob Dinesen spiller altid smukt og er også en mester til de
store og betagende ballader, ikke mindst med så smagfuldt en
spillende rytmegruppe som han har samlet til denne lejlighed.
JACOB DINESEN (Tenor Sax / DK)
PER MØLLEHØJ (guitar / DK)
DANIEL FRANCK (Bass / SE)
MARTIN ANDERSEN (Drums / DK)
Entre: 175 kr.

D. 17. juni: RADIO BÉVORT – RELEASE

Car2go har gjort forsøget, men måtte opgive og trække sig
ud af markedet efter blot 17 måneder. Derimod har Arriva i
øjeblikket succes med sin flåde af 400 delebils-BMW’er under
konceptet DriveNow. Til efteråret får Arriva konkurrence fra
en ny delebilsordning med 450 elbiler.
TEKST LARS PETER LORENZEN

TRANSPORT Det er det danske firma Green Mo-

bility og Renault, som vil forsøge sig med den
nye delebilsordning under navnet Din Bybil.
De nye biler bliver af mærket Renault Zoe,
og der bliver tale om et forretningskoncept i
to dele. Dels biler, som holder på faste standpladser, dels en såkaldt free float, hvor man
efterlader bilen, hvor man vil.
Konceptet er, at man downloader en app,
hvor man kan se, hvor nærmeste elbil befinder sig. Man booker bilen og åbner den med
samme app. Man skal ikke betale parkering,
forsikring, opladning, renter, værksted, rengøring og ikke mindst tabet på bilen.
Verdensmarkedet skal erobres

Brugen af delebiler har en stor fremtid, mener Green Mobility, der har en ambitiøs plan
om at rulle dynamiske delebiler ud i Norden,

resten af Europa – og på længere sigt hele
verden.
Dækningen i København kommer til at gå
fra lufthavnen i syd til Dyrehaven i nord. Mod
vest afgrænses zonen af Ring 2. Zonen er der,
hvor man kan finde en bil, og hvor man senere kan afslutte turen. Kunderne må gerne
køre udenfor, men taxametret tikker, indtil
man tjekker ud indenfor zonen.
Green Mobility vil endnu ikke løfte sløret
for, hvad det kommer til at koste at bruge
elbilerne, eller hvordan prisstrukturen i det
hele taget skrues sammen. DriveNow tager
fire kroner pr. minut, 250 kroner i oprettelse
og intet løbende abonnementsgebyr.
De første 150 biler kommer i drift 21. september, mens to sendinger mere af 150 biler indsættes henholdsvis 1. oktober og 1. november.
lp@kbhavis.dk

Hviids Vinstue
Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk | Kgs. Nytorv |

Pernille Bevort er en af Danmarks fineste saxofonister og
komponister. Hun er travl og efterspurgt saxonist som altid
leverer varen med et stort teknisk overskud og en af de flotteste
toner på tenoren overhovedet. Nu præsenterer hun sin oktete,
Radio Bevort, for første gang i Montmartre. Musikken er
følelsesmættet og billedskabende med Bévorts brug af det
store arsenal af blæseinstrumenter som tilfører musikken en stor
klanglig spændvidde og giver publikum både smukke og
fascinerende øjeblikke. Denne aften markerer udgivelsen af en
ny CD som er inkluderet i billetprisen (dog ikke for studerende).
KONCERTEN ER ARRANGERET I SAMARBEJDE MED ”TONEART”
PERNILLE BEVORT (sax / DK)
MARIANE BITRAN (flutes / FR)
ASK DRASBÆK (alto + clarinet / DK)
PELLE FRIDELL (tenor + bass clarinet / SE)
MADS KJØLBY (guitar / DK)
FRANCESCO CALÍ (alto + clarinet / IT)
MORTEN ANKARFELDT (bass / DK)
BJØRN HEEBØLL (drums / DK)
STØTTET AF TONEART
Entre: 250 kr.

D. 18. juni: Calle Brickman Quintet
– The Blue Note Years (DK/SE)
En af de største perioder i jazzen var de berømte Blue Note år
hvor det væltede ud med fremragende og ikoniske LP’er. Alle de
største navne indspillede på det berømte pladeselskab og
designet af pladeomslagene er aldrig siden overgået. Nu hylder
Calle Brickman, en af Københavns nye fremragende pianister,
denne musikalske storhedstid i selskab med fire af de mest
velspillende musikere som findes lige nu. I front har vi en af
verdens bedste og mest anerkendte musikere, den aldeles
forrygende trompetist Anders Bergcrantz. Classic Jazz Night.
ANDERS BERGCRANTZ (trumpet / SE)
CLAUS WAIDTLØW (tenor sax / DK)
CALLE BRICKMAN (piano / SE)
ANDERS FJELDSTED (bass / DK)
HENRIK HOLST HANSEN (drums / DK)
Entre: 235 kr.

Tickets & Dinner reservations:
www.jazzhusmontmartre.dk

Jazzhus Montmartre
St. Regnegade 19a, 1110 Cph K

33 15 10 64

2.-3. juni 2016

Søndagsavisen


St. Kongensgade 85, 1264 København K. Telefon 23 38 73 63. www.madrassnedkeren.dk
Åbningstider: mandag-torsdag kl. 10.00-17.30. Fredag kl. 10.00-18-00. Lørdag kl. 10.00-15.00. Første søndag i måneden kl. 10.00-15-00.
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MED MOR I BYEN

IRMANØRD
P-VAGTER
SKAL VISE
ET VENLIGT ANSIGT
Parkeringsvagterne i København får nu
lov at vise en anden og mere
sympatisk side af deres personlighed. Fremover skal de
nemlig hjælpe byens turister
og ikke kun holde øje med
ulovlige parkeringer og udskrive bøder.
Sidste år var 11 parkeringsvagter på kursus, men
nu har samtlige 100 parkeringsvagter i København været på et-dages-kursus. Her
har de blandt andet lært alskens sager om informationssøgning.
P-vagterne skal hjælpe
PARKERING

folk med at finde vej, men
de kan også fortælle turisten,
hvis der sker noget spændende lige rundt om hjørnet,
som de ellers ikke ville have
opdaget.
Ofte er det parkeringsvagterne, der bliver spurgt til
råds, og derfor er det oplagt,
at p-vagterne bliver klædt på
til at hjælpe turisterne.
Københavns Kommune
overtog for halvandet år siden ansvaret for turistinformation fra Wonderful Copenhagen.
lp

TEKST CAMILLE BLOMST

Hvis man går tæt på mit hjerte, tror jeg, at man
kan øjne en usynlig tatovering af Irmapigen i
sin cirkel. Jeg kan ikke gå forbi en Irma, uden
at sulten melder sig. Mine børn, som så gerne
ville skubbe mig ind i en stor beskidt slikbutik
med 600 slags vejselv-sukkergift, ruller øjne, når
de har plaget om noget lækkert, og jeg så med
skråsikre skidt styrer dem ind i Irma. De ville
hellere i Nam Nam-slik, som vi derhjemme har
omdøbt til Ad Ad-slik.
Irma-mareridt

Mit fanatiske Irmasnobberi har endda gjort indre skade på min ældste datter, der forleden
morgen sagde: ”Jeg havde en frygtelig drøm i
nat: Jeg havde trukket et vinderlod, der gav mig
retten til at ribbe en Irma. Men alle hylder, hvor
der stod slik og chips var udsolgt, helt tomme. Så
måtte jeg gå amok i grøntsager og kedelige ting.”.
Der sad jeg på sengekanten og morede indvendigt mig over hvor privilegeret et mareridt,
man kan have en sommermorgen i Norden
anno 2016.
Pinlig ved sommermeloner

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

Frederiksborggade 4 · 1360 København K
FOR BESTILLING:

ELLER SPØRGSMÅL:

tlf.nr.: 33 12 29 02

e-mail: slagter@kultorvet.dk

Man er dårlig til selv at se, at man er latterlig.
Men da min søn stod, i en delikat indrettede
frugtafdeling i Irma ved Nørreport, og bankede med en lille knyttet hånd på en melon
og spurgte: ”Mor, lyder denne her rigtigt? Og
er den økologisk? ” så jeg komikken.
Jeg er en hyperselektiv forbruger, der skal
have vandmelonen helt op til øret og dunke
hidsigt med en kno på den, for at høre om den
har den rigtige klang. Melonens melodi hjælper
med at signalere, om man får en fin vandmelon, eller om man bare har slæbt en smårådden
skuffelse med hjem.
Desuden vrikker jeg på mindst otte agurker,
for at finde den mest spændstige. Og hele næsen
er i tomatbakkerne, for tomater skal ikke lugte
død af køleskab, men af krydderier og sødme.
Mandler der maltrakterer naturen

Som om, at denne forbrugerfacon ikke var nok,
så snakker jeg, til mine børns ærgrelse, med andre kunder. Forleden spurgte en smuk kvinde,

der viste sig at være over 70, mig om jeg vidste
hvor mandlerne var. Hun havde dyrket yoga i
50 år og spiste sundt. Børnene hev i mig for at
fremvise en pose chips, som de mente jeg skulle
overveje at købe.
Men jeg havde travlt med at fortælle den
lydhøre dame om landbrugsforholdene ved
dyrkningen af mandler i Californien. Situationen er yderst kritisk, fordi tørken gennem de
sidste år har betydet at mandlerne får det gode
drikkevand.
Efter mit miljøforedrag, der afgør at damen i
det mindste vælger en pose økologiske mandler
til aftenslik, opdager jeg at mine børn er flygtet.
Den ældste er helt ude på gaden, mens de
andre gemmer sig bag de nye lave reoler og spiller interesserede i mejerivarer i den modsatte
ende af butikken.
Koen skal kalkes

”Nå der er I” siger jeg, og forventer gensynsglæde, nu har deres mor endelig tid til at tale
med sine egne børn. Men de gider ikke vende
sig om.
Det gør til gengæld en pige på cirka otte år,
som ud af det blå siger ”Jeg drikker ikke mælk,
kun hvis det er kakaomælk. Det kan man også
få som Skolemælk, det er smart ikke, altså for
os, der ikke kan lide mælk, så får vi jo den kalk,
vi skal bruge på en sjov måde.”.
Jeg leder efter barnets mor, der vil forsvare
det Arla-indoktrinerede synspunkt, men hun leder sikkert efter mælkesnitterne på pladsen ved
siden af ostehapserne og snackspegepølserne.
Pigen tager en liter koldskål. ”Jeg kan heller
ikke lide koldskål, men det er nem og billig aftensmad. Og så kan man bare tage en makrelmad, hvis man bliver sulten senere, så får man
også fisk. Det er vigtigt.” Den dumme gammelkloge pige smiler snusfornuftigt.
Min datter på samme alder kigger på mig
”Hvis det er så vigtigt med kalk, hvorfor siger
man så ikke, at koen skal kalkes i stedet for
malkes?”.
Uden for Irma står den ældste med de nærsynede øjne helt nede i sin IPhone. Hun kigger
ikke en gang op, da hun hvæser: ”Hvordan kan
det tage så lang tid for dig at være i Irma? Det
er jo ikke en Normal. Nørd. Du er simpelthen
en Irma-nørd, mor.”
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URMAGEREN
Dronningens Tværgade

HAR PROBLEMER
MED LUKKEFUNKTIONEN
TEKST LARS PETER LORENZEN

FOTO TORBEN DRAGSBY

Smør

Svend

Koldt bo
smørreb
frokostbo
af forsk

St. Kongen

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

Ikke bare lukkefunktionen, men også åbnefunktionen skaber problemer for den skandaleombruste Inderhavnsbro, som også er kendt under navnet den kyssende bro.
Derfor udskydes åbningen af broen endnu en gang.
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Åbningstider: Hverdage 7.00 - 20.00 · Lørdage 8.30

Det forløsende kys for Inderhavnsbroen afventer, at den kyssende bro får helt afgørende styr på sin åbne- og lukkefunktion.

Når denne artikel læses, burde
indvielsen være i fuld gang - eller i
hvert så tæt på som aldrig før. I den
hidtidige tidsplan var det forventet, at
broen kunne åbne i maj, men de seneste testkørsler viste stadig tekniske
udfordringer, som nu skal finjusteres.
Derfor hedder åbningsdagen nu midten af juni.
Entreprenørfirmaet Valmont SM
har fremlagt en tidsplan for Københavns Kommune, hvoraf det fremgår,
at man forventer at kunne aflevere
Inderhavnsbroen medio juni. En fast,
bindende indvielsesdato er dog ikke
meldt ud - set i lyset af broens lidelseshistorie.
BROER

Finjustering af åbne- og lukkefunktionen

I marts og april er det nye boogiesystem blevet monteret, og broen er blevet testet. Testkørslerne har vist, at der
er brug for en finjustering af åbne- og
lukkefunktionen, idet de to stålbrofag
ikke stopper helt præcist samme sted
hver gang, de skal mødes på midten,
fremgår det af en pressemeddelelse fra

Teknik- og Miljøforvaltningen.
Derfor er det nødvendigt, at installere en supplerende styrekonstruktion, der skal sikre, at stålbrofagene
kommer i den helt rigtige position
over for hinanden, hver gang de lukker sammen.
- Det er de sidste meget vigtige detaljer, der skal sikre, at denne meget
komplicerede brokonstruktion kommer til at fungere helt, som den er
bestilt. Broen er konstrueret, så den
svinger i en let s-kurve, samtidig med
at den har to bevægelige brofag, der
skal skydes frem og tilbage i s-kurven.
Derfor kræver det helt skarp millimeterpræcision at få den til at køre perfekt, siger serviceområdechef Anders
Møller fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.
Afventende strategi nødvendig

Kommunen kan først iværksætte
de sidste formaliteter i forhold til
ibrugtagning af broen, når broen formelt er blevet afleveret fra entreprenøren til kommunen. Derfor arbejder

PROFESSIONAL AND CLASSIC CAMERAS

man både med en afleveringsdato og
efterfølgende med en indvielsesdato,
hvor broen kan åbnes for offentlig
brug.
- Vi forventer selvfølgelig, at denne
her tidsplan holder. Men set i lyset af
broens historik er vi nødt til at forholde os afventende, indtil vi faktisk
får den afleveret. Derfor vil vi ikke
fastsætte en indvielsesdato, før vi står
helt tæt på målstregen, siger Anders
Møller - klogeligt belært af erfaringen.
De mange bygge- og konstruktionsfejl har hver især været med til at forlænge den tid, der har taget at få den
180 meter lange bro over Københavns
Havn færdiggjort. Indtil videre en forsinkelse på tre år.
Københavns Kommunes andel af
Inderhavnsbroen og de tilstødende
broer over Christianshavns Kanal er
som følge af det tumultariske forløb
steget fra 34 millioner kroner til over
107 millioner kroner. Resten betales
af A.P. Møller Fonden.
lp@kbhavis.dk

Toldbodgade har
fået ny
herrerbutik med
luksusvarer.
Stedet hvor den
kræsne mand
kan forkæle sig
selv.

SKINDERGADE 41 · 1159 KØBENHAVN K · MAN-TORS 9.30-17.30 F
TLF. +45 33 14 12 15 · WWW.PHOTOGRAFICA.COM · MA

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

MenCessories
add something extra
www.oesterfrim.dk

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

Toldbodgade 11, tv

St.
Kongensgade
1253
København 116
K · 1264 Kbh K · T
Over for Nyboder
www.mencessories.dk
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Den svenske kunstner, Karin Mamma Andersson, arbejder direkte på lagunestenen, mens Rasmus Urwald står parat med teknisk rådgivning.

LITOGRAFI PÅ HØJT NIVEAU
HOS EDITION COPENHAGEN
I lokalerne på Christianshavn trykker og udgiver man litografier
af kunstnere fra hele verden. Arbejderne skabes på stedet.

TEKST JETTE R. ARENDRUP FOTO TORBEN DRAGSBY

KUNST Med de nye broer passerer
flere og flere forbi de lyse og venlige
værksteder i Strandgade. Hermed et
indblik i de processer der finder sted
inde i lokalerne.
Det kreative arbejde begynder altid
med, at en kunstner inviteres til et
arbejdsophold, hvor alle udgifter afholdes af Edition Copenhagen, som så
til gengæld har lov til at sælge en del
af oplaget fra det færdige værk. Der
er supervision omkring kunstneren,
lige fra han/hun bliver hentet i lufthavnen og installeret på Hotel Royal
på 18. etage og til hjemrejsen.

135 millioner år gammel sten

Et originallitografi trykkes fra en
sten, farve efter farve indtil kunstneren er tilfreds med det endelige resultat. Det trykkes på syrefrit papir
skabt af bomuld. Hos Edition Copen-

hagen benytter man en teknik fra
1796 og maler direkte på en 135 millioner år gammel lagunebund, som giver utroligt smuk, farveholdig dybde
og liv til værkerne pga. sin blanding
af kalk og kisel. Det teknisk meget
høje niveau sammen med de øvrige
meget givende forhold, herunder højt
specialiseret rådgivning, tiltrækker
meget seriøse kunstnere til værkstedet. Her kan man producere ting, der
ikke kan laves andre steder
Kreativitet, uransalig og spændende.

Arbejdet tilrettelægges således, at
kunstneren hver morgen hentes på sit
hotel og derefter arbejder til han/hun
er færdig for den dag. Det er kunstnerens personlighed, der afgør tempo
og proces, og hvilken form for fødselshjælp rådgiverne sætter ind med.
Det er vigtigt at have åbenhed og lyd-

hørhed overfor, hvad kunstneren vil.
Han/hun får herefter forelagt en vifte
af muligheder og finder selv en vej.
Man inviterer kun én kunstner ad
gangen, og vedkommende råder hele
arbejdsdagen over fire litografiske
rådgivere til at give teknisk support.
Som teknisk rådgiver kender man
ikke sin arbejdstid i de kreative perioder. Den varierer med den enkelte
kunstner. Ofte arbejdes der 60 -70 timer pr. uge. Rekorden har kunstneren Luc Tuyman, der brugte 84 timer
på 5 dage.
Kunst på verdensplan

Virksomheden er i dag 57 år gammel
og har været på Christianshavn siden
1994. Rasmus Urwald, den ejer der
står for kunstnerkontakten, har videreført sin fars, litograf Carl Urwalds
virksomhed fra 1959, som blandt an-

dre udgav Scherfig og Høst. De to andre ejere er Dannie Vieten og Peter
Wissing Sørensen, som har ansvar for
salg. Virksomheden har elleve passionerede ansatte, der alle brænder for
tingene
Edition Copenhagen er i dag et af
de førende litografiske værksteder i
verden, og deres litografier hænger på
museer som Louisiana, Statens Museum for Kunst, The Metropolitan
og Moma.
Edition Copenhagen har også
rammeværksted og galleri, og det
kan varmt anbefales at lægge vejen
forbi Strandgade 66 og se udstillingen i galleriet

jra@kbhavis.dk
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40 narkopåvirkede
bilister ved Christiania
40 bilister er blevet sigtet for at køre i narkopåvirket
tilstand efter en politirazzia på Christianshavn, mens
en enkelt er sigtet for at køre i beruset tilstand, oplyser
Københavns Politi.
- Vi ser typisk, at folk kommer kørende i bil til Pusher
Street, går ind og køber en joint, ryger den og herefter kører
derfra, og det er en rigtig dårlig idé, siger politikommissær
Kristian Rohdin, operativ leder i Task Force Pusherstreet.
Kristian Rohdin advarer også fremtidige kunder i Pusher Street om, at der er stor risiko for at blive opdaget med
en indkøbt klump hash eller en pose pot på sig.
Ved aktionen blev 90 personer opdaget med hash i
lommerne, ligesom der også blev fundet kokain.
- Vi håber med denne indsats at gøre det uattraktivt
at handle i Pusher Street, fordi risikoen for at blive fundet i besiddelse af hash omkring Christiania er stor, siger
Kristian Rohdin.
Udover narko- og spiritussigtelserne sigtede politiet
desuden otte for at køre bil uden at have erhvervet kørekort.

TEKST LONE ØMANN

PORTRÆT Tranhuset på Nordatlantisk Brygge
på Christianshavn er en anderledes butik med
nordisk profil. I den stemningsfulde og fredede
træ bygning finder man unikke varer, fra delikate fisk til tøjmode, brugskunst, snapse og
krydderier. Tranhuset er fra 1781 og bygget i
kraftig tømmer. Her blev kogt hvalspæk. Man
kan faktisk stadig dufte det, for tranolien har
nærmest imprægneret tømmeret. Tranhuset
forsynede København med olie til tranlamperne, som bla. oplyste byens snævre gader.

Forsyninger fra Nord

I Tranhuset kan man købe produkter fra Færøerne, Island og Grønland. Det præger møbleringen af butikken, at der sælges både fødevarer, tekstiler og kunsthåndværk, for midt
ned gennem forretningslokalet står en meget
stor, lang dybfryser. Herfra frister alt fra Nordatlanten hevet direkte op af det iskolde hav
til nedfrysning. Det sikre en frisk fisk i konsistens og smag. Der ses store hellefisk, rødfisk,
torsk, havkat. flynder og fjeld ørred – hele fisk
eller udskårne. De grønlandske fisk er naturlige og ikke fra dambrug. Her findes også et
stort udvalg af skaldyr som rejer, snekrabber
og kæmpe konge-kammuslinger, som er forbavsende store – op til 100 g. – og tilmed med
rogn! Fra de grønlandske fjelde kan man fra tid
til anden være heldig at få moskusoksebøffer.
Design

Jette Dybdal driver forretningen. Hun satser
ikke udelukkende på det absolut sikre varevalg, men hun ynder at finde frem til ivrige
og fantasifulde designere og kunstnere, som
er nye på markedet. Her er dog også de traditionelle, håndskårne tupilakker af rensdyrtak
eller moskushorn og sutsko i sælskind.
Men man kan møde islandsk keramik, som
er tilsat vulkansk aske og tasker og punge af
farvet sælskind eller garvet og indfarvet skind
fra fiskearter som rokke, torsk og laks. Fiskeskindet er kraftigt og slidstærkt og man hu-

sker forældres fortællinger om sko af rødspætteskind under anden verdenskrig. Den er god
nok, det holder.
I Tranhuset findes nyt design i sælskind
som veste, frakker, tasker og luffer – naturfarvet eller indfarvet i grønne, røde eller blå
nuancer – dessiner skabt i Grønland eller af
herboende grønlandske kvinder direkte til butikken. Sortimentet byder også på sælskindsjakker produceret i samarbejde med Great
Greenland, designet af Jesper Høvring - han
har bl.a. kreeret de flotte og elegante frakker
i blandet sælskind og kraftig uld og arbejder
i øvrigt også for kongehuset.
Tranhusets naboer

Tranhuset er genbo til restaurant NOMA og
de nordatlantiske kulturinstitutioner, som har
hjemme i det imposante pakhus ved havnefronten. Pakhuset minder om den florissante
periode – før englænderne beslaglagde den
danske flåde 1807. Indtil da blev danskerne rige
på trekantshandlen: våben til Afrika – slaver
til Vestindien – sukker og kryderier mv. til København, men det er en anden historie.
Glidebroen kommer
Inderhavnsbroen, som er den sidste af de 3
nye broer i Københavns Havn, skal forbinde
indre by og Nordatlantens Brygge, men er fortsat forsinket. Det er et spændende byggeri på
mange måder, da broen er den første af sin
slags i verden - en glidebro. Den hæver og sænker sig ikke, som de øvrige klapbroer i havnebassinet, men lader broklapperne rulle ind
over hinanden. Det er her teknikken er kludret indtil videre. Nu skal det i fremtiden ikke
længere være en rejse til Christianshavn, med
frygt for, at ”broen er oppe” på Knippelsbro.
Det har jo ellers været en klassisk undskyldning for at komme for sent. Nu skal man kunne
tage den smukke rute langs havnen på cykel
eller til fods over til ”bryggen”, Christiania,
kunstskolerne og Operaen.

To mænd anholdt i hashsag
Politiets særlige bandeenhed Task Force Øst har anholdt
to mænd på henholdsvis 26 år og 45 år. Begge blev anholdt i Københavnsområdet og i forbindelse med sagen,
er der fundet og beslaglagt mere end 300 kg hash og
andet materiale af interesse for sagen.
Task Force Øst har efterforsket sagen i kort tid, og det
er en udløber af en anden efterforskning, som der tidligere er sket anholdelser i.
Hashen blev fundet i et parcelhus i nærheden af Hårlev
på Stevns. Huset ejes af den ene anholdte, og politiet udelukker ikke, at der kommer flere anholdelser i sagen.
De anholdte sigtes begge for overtrædelse af straffelovens § 191 ved indsmugling og handel med euforiserende
stoffer af knap 500 kg hash.

Fire udlændinge forsøgte
at krydse Øresund
Fire beboere på Center Sandholm tog i starten af maj toget til København for derfra at sejle til Sverige og søge om
asyl. Sejlturen gik dog ikke efter planen. Båden kæntrede
og de fire passagerer svømmede til Saltholm. Derfra forsøgte to at svømme videre til Peberholm.
På Peberholm lykkedes det en patrulje med politihunde at få kontakt til en tredje person. Senere fandt
en helikopter den fjerde og sidste, der stadig svømmede
mellem Saltholm og Peberholm.
De to, der havde forsøgt at tage svømmeturen til Peberholmen, var meget nedkølede. De blev derfor bragt
til henholdsvis Amager Hospital og Rigshospitalet. Ifølge
politiet er de to fra Marokko.
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SANKT GERTRUD

– DEN GAMLE KÆLDER FÅR

NYT LIV EFTER SLØJE ÅR

FREMTIDENS
KØBENHAVNS

MUSEUM
TEKST MAJBRIT HJELMSBO

Københavns Museums (det tidligere Københavns Bymuseum) sidste
åbningsdag på adressen Vesterbrogade 59, der havde
huset byens museum siden
1956, var Kulturnatten den
9. oktober 2015.
Museets nye adresse bliver
den fredede bygning, Stormgade 18, der for tiden undergår en gennemgribende ombygning og restaurering af
de smukke lokaler i historicistisk stil. Bygningen rummer
en rigdom af håndværksmæssige detaljer. På trappeforløbet findes et smukt glasmaleri af kvinder og børn, der er
udført efter forlæg af kunstneren Agnes Slott-Møller.
Stormgade 18 blev oprindeligt opført af opført i 189394 af arkitekt H.J. Holm for
Overformynderiet, der forvaltede umyndige personers
midler (dvs. enkers og børns
penge) frem til 1937. Siden da
har en række kommunale lejere beboet huset som f.eks.
sundhedsplejekontoret, børneværnet, boligudlejningen
og senest børne- og ungdomsforvaltningen.
Med Københavns Museum nye centrale placering
vil museet indgå i nytænkningen af ’Københavns Kulturkvarter’, der dækker området fra Strøget og ned til
KULTUR

Christine Aagaard – vor tids Gertrud. Foto: Torben Dragsby.
NYT LIV SGK by Fabio 1396.
Flaget vajer på bygningen
på Hauser Plads. Fredningsmyndighederne tillader ikke
skiltning. Sankt Gertruds
Kælder kan føres tilbage til
1396 og har fungeret som
kapel, hospital, handelshus,
fængsel og varelager, men
ikke et egentligt kloster; i
nyere tid blev det en restaurant, der gik så grueligt meget igennem. Madanmeldere
kaldet det en turistfælde,
gæsterne forsvandt og ejerne
gik konkurs. Siden prøvede
en natklub at skabe infernal
stemning, men den er også
fortid.
Nu er SGK overtaget af

Fabio Avenoso og hans hustru Christine Aagaard med
Isaac M. Rojas som event director. Hans bror Romaldo er
køkkenchef. I forvejen driver
Fabio & Co. restauranter på
Frederiksberg og i Grønnegade, og som uddannet sommerlier er Fabio fornøjet ved
at råde over byens største og
mest centralt beliggende vinkælder. Her ligger de ædleste
årgange trygt.
SGK åbner sig mod Hauser
Plads og Kultorvet med udendørs servering og a la carte
restaurant i stueplan med
bjælker og kalkede vægge,
malerier og solide møbler.
I stueetagen og udendørs

står den på dansk mad –
blandt andet stegt flæsk ad
libitum, flæskesteg, hakkebøf og andre retter fra vort
hjemlands køkken. På førstesalen hersker den italienske
gastronomi, og i kælderlokalerne er menuer med vildt
i højsædet. Her er der gjort
klart til små og store selskaber, og hvis man er nysgerrig for at se, om ens fest skal
foregå her, beder man om at
blive vist rundt.
KBH

havnen med store turistattraktioner som f.eks. Thorvaldsens Museum, Nikolaj
Kunsthal, Nationalmuseet,
Glyptoteket og Tivoli.
I Stormgade 18 vil museet komme til at rumme
cirka 1.100 kvadratmeter
udstillingsareal, samt 400
kvadratmeter arrangementsrum, workshopareal, café og
skolerum. Hertil kommer
museets administrative og
arkæologiske arbejdspladser,
som allerede næste år vil
flytte ind i nabobygningen,
Stormgade 20.
Museets interne aktiviteter vil desuden blive åbnet
mod byrummet og publikum med bl.a. byvandringer,
åbent vindue ud mod gaden
med indkig til arbejdet i
de arkæologiske værksteder
med tilhørende workshops
og skoletjeneste.
Også en digital formidling via storskærme som et
onsite-udstillingsvindue
i
Stormgade, ligesom det kendes fra Københavns Museums VÆGGEN på Rådhuspladsen, er med i planerne,
ligesom en online-formidling
af samlingerne på internettet
er indtænkt. Åbningen af det
nye Københavns Museum i
Stormgade 18 er sat til 2018.
mh@kbhavis.dk
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BØRNETEATRE I INDRE BY

MISTER STØTTE

TEKST MAJBRIT HJELMSBO

Den 28. april besluttede Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg
at fratage to børneteatre beliggende city, Anemoneteatret og Zangenbergs Teater,
deres tilskud for den kommende fireårige støtteperiode i ordningen for små storbyteatre. Anemoneteatret og
Zangenbergs Teater, er begge
velfungerende børneteatre
med kvalitetsforestillinger,
som besøges af henholdsvis
30.000 og 20.000 børn årligt.
”Det kom som en kæmpechok for os. Der har slet
ikke været nogen form dialog
forud for beslutningen”, udtaler teaterleder Albert Nielsen fra Anemoneteatret, der
spiller 300 forestillinger om
året. ”Det er jo en katastrofe
for os at miste 2.8 mio. kroner
årligt. Men vi agter bestemt
ikke at lægge os hen og dø.
Vi har en underskriftindsamKULTUR

ling kørende på internettet
med mange varmende kommentarer. Vi er i fuld gang
med at skrive fondsansøgninger og arbejder med at finde
sponsorstøtte og crowdfunding. Og så holder en stor
støttekoncert i Anemoneteatret tirsdag den 21. juni kl. 19.
Også Henrik Zangenberg
kæmper med næb og klør for
at videreføre aktiviteterne i
Zangenbergs Teater, der spiller 12 forestillinger om ugen.
”Jeg er rystet over hele den
lukkede proces, som Kulturog Fritidsudvalget har udvist.
Og den manglende vilje til
forhandling! Hvis de syntes,
der var noget vi kunne gøre
anderledes, kunne vi da have
talt om det”.
De to børneteatre er
blevet erstattet af Sydhavns
Teater, Teaterøen og Teater
Nordvest i samarbejde med
Teater Hund og Batida, som

alle er beliggende i Københavns yderkvarterer. Henrik
Zangenberg har intet at sige
de nytilvalgte teatre på, men
pågeger, at Anemoneteatrets
og Zangenbergs Teaters centrale beliggenhed med gode
offentlige transportmuligheder netop er med til at gøre
de to børneteatre til et yndet
mål for udflugtsture.
”Og ydermere skal man
tænke på, at hvis man lukker et børneteater, så er det
jo ikke bare nogle forestillinger, der forsvinder. Det er
en hel institution, som det
har taget årevis at opbygge,
med planlægning af forestillinger i en bestemt stil og
med en stor og trofast publikumsgruppe. Det er henved
50.000 børneoplevelser, der
her ville blive taget ud. Det
efterlader simpelthen et stort
hul i udbuddet for den aldersgruppe”.

GRØNLANDS FLAGDAG
FEJRING Den længste dag i
året, den 21. juni er Grønlands
nationaldag og er dermed officiel flagdag for grønlændere.
Og traditionen tro bliver nationaldagen fejret med flagning
i Det Grønlandske Hus i Løvstræde i København. Men fra
i år er grønlænderne imidlertid ikke længere alene om at
hejse det grønlandske flag, Erfalasorput, på nationaldagen.
I år har regeringen officielle flagdage for Grønland
og Færøerne, hvilket betyder at rigsfællesskabets flag
på nationaldagen fremover
vil vaje fra alle statens 534
offentlige flagstænger på

statens bygninger og i hele
landet og på ambassader og
repræsentationer i udlandet.
I vinters vakte en ministeriel optælling af statslige
flagstænger ellers en vis undren og moro og gik verden
over under navnet ’flagstangsgate’ på de sociale medier. I
marts tog statsminister Lars
Løkke Rasmussen så bladet
fra munden og afslørede sin
flagplaner på Facebook, hvor
han skrev: ”Jeg er KÆMPE tilhænger af Rigsfællesskabet.
Elsker Grønland, Færøerne
og Danmark - og synes, at vi
skal værdsætte vores skæbnefællesskab mere”.

Leise Johnsen, der er direktør for Det Grønlandske
Hus, glæder sig til at fejre dagen med som vanligt at hejse
flaget over eget hus, men kan
altså fra i år tillige glæde sig
over at se det grønlandske
flag vaje fra Christiansborg
på nationaldagen.
- Det er en meget fin anerkendelse af rigsfællesskabet,
så det kan vi kun glæde os
over. Det betyder mere synlighed og er et symbol på, at
vi er en del af samme familie,
siger direktøren for Det Grønlandske Hus.
mh

Sporvejsmuseets telefonkiosk i selskab med en toetages linje 3, som kioskbygningen havde korte stævnemøder med på Frederiksberg Allé i sin tid.

Telefontempel

fylder 100
TEKST SØREN PALSBO

FOTO ANNETTE E. STORGAARD

JUBILÆUM Engang levede folk
uden en smart telefon i hånden, i øret eller i lommen.
Mange havde heller ikke telefon i hjemmet (fastnettelefon). Skulle de tale med deres
læge, myndigheder eller firmaer med telefon, så kunne
de købe telefon-taletid i telefonkioskerne. Eller – senere
- i telefonbokse med mønttelefon. Det kan være svært
at forestille sig for de yngste
generationer.
Telefonkioskerne var telefonens små templer! Nu fejres
100 års fødselsdagen for den
eneste bevarede frederiksbergske telefonkiosk. Den
blev reddet af Sporvejshistorisk Selskab i 1973 og pillet
fra hinanden som et kæmpestort puslespil på hjørnet
af Frederiksberg Allé og Kingosgade for en halv snes år
senere at blive genopført på
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm. De ældste københavnske telefonkiosker er fra 1896
og altså tyve år ældre end deres frederiksbergske kollega.
Mens de gamle københavnske telefonkiosker er
forsynede med kobberspir og
udskårne billedfelter med de
12 stjernetegn, så lod arkitekterne bag den frederiksbergske telefonkiosk – Hjejle og
Rosenkjær – sig inspirere af
det korinthiske rundtempel

i oldtidsbyen Baalbek (Heliopolis) i Libanon. Telefonens
hus var virkelig et tempel!
Palæ, Byen, Central

I anledning af den runde fødselsdag – som strengt taget
var i februar, hvor Sporvejsmuseet er vinterlukket – er
den gamle telefonkiosk forsynet med en ny udstilling
i underetagen, der fortæller
mere om telefonens tidlige
år, da talrige telefonistinder
sørgede for at skabe forbindelse til
den ønskede telefonabonnent under telefoncentraler
som Bella, Fasan, Godthaab,
Amager, Vester, Palæ, Byen,
Central og mange flere. Den
sidste manuelt betjente telefoncentral forsvandt så sent
som i 1978.
Ud over telefontrafikken
tilbød telefonkiosker ekspedition af telegrammer pr. cykelbud eller motorcykelbud
(!) og et bredt sortiment af
aviser og ugeblade og mange
andre varer. Midt i det hele
sad kioskpasseren m/k med
arbejdsforhold, de færreste
ville bryde sig om i dag. De
tilbageværende
telefonkiosker i hovedstaden er typisk udskænkningssteder for kolde og varme
drikke. Men der var engang!

NU ÅBNER BYENS
NYE PLADSER

29. juni er der officiel indvielse af både Sankt Annæ Plads, Kvæsthusmolen og parkeringsanlægget nedenunder. Efter fem års
forberedelser, forundersøgelser og byggeri er belægningen fejet, lyset sat og de grønne anlæg vandet: Nu er det enestående
område i København klar til at skabe livskvalitet for både naboerne, borgerne og de mange turister.

ÅBNINGSPROGRAM
Onsdag den 29. juni. Åbningen er for alle.
Kl. 15.00 – 21.00 går det løs.
Vi byder på en eventyrlig mængde af oplevelser i hele området. På land og til vands.
Fra koncerter over ballet og opera til kajaksejlads. Fra biludstilling til parkour og swingdans. Udstillinger om projekterne – fulgt til dørs af guider, der kan svare på de fleste
spørgsmål. Og i dagens anledning har Nettobådene en gratis afgang hver hele time,
og Canal Tours byder på jazz og gode tilbud til deres mange destinationer.

”På åbningsdagen vil vi vise, hvad byggepladsen har
gemt på. Og invitere tusinder af glade mennesker til
at genindtage området med livskvalitet.”
INDVIELSE AF KVÆSTHUSMOLEN
Kvæsthusbassinet:
Kl. 15.00-16.20: Teaterkoncert: ”Jagged Little Pill”.
Det Kgl. Teater i samarbejde med GoBoat
Kl. 16.30-20.00: Prøv en kajak. Kayak Republic har kajakker og instruktører med
Kl. 20.30-21.10: Koncert på vandet: Jacob Bellens (solo). I samarbejde med GoBoat
Scenepavillon 1:
Kl. 15.00-20.00: Mød folkene bag projektet og bliv vist rundt af arkitekterne
Scenepavillon 2:
Kl. 16.30-17.15: ”Papageno og Papagena” – Operaforestilling for børn
Kl. 17.30-18.15: ”Hands on Ballet – prøv din indre ballerina eller Billy Elliot af”,
Det Kgl. Teater
Molekanten:
Kl. 10.00-20.00:
Kl. 10.00-20.00:
Kl. 15.00-20.00:
Kl. 16.00-17.00:

Nettobådene har gratis afgang fra Kvæsthusmolen hver hele time
Canal Tours har halv pris på udvalgte ture
Legeskibet ligger ved kajen og inviterer om bord
Canal Tours jazz med Henning Munk & Plumperne om bord på båden

Molen:
Kl. 15.00-20.00: Kvæsthusmolens historie, banner-udstilling af Life Exhibitions
Kl. 17.00-18.20: Gerlev Performance Team fremfører shows og laver parkourworkshop
Kl. 18.30-20.00: Swing Dance og fælles dans med Per Rock og Kati the Cat
P-anlæg – minus 1:
Kl. 15.00-20.00: Biludstilling v. Jeudan samt kaffebar m. gratis smagsprøver
v. Chriscoating

INDVIELSE AF SANKT ANNÆ PLADS
Informationstelt – Sankt Annæ Plads v. Toldbodgade:
Kl. 15.00-20.00: Mød folkene bag projektet og bliv vist rundt af arkitekterne.
Kom og leg med vand sammen med ENERGI & VAND
Scandic Front Hotel:
Kl. 15.00-18.00: Se området fra hotellets suiter. Mød op i foyeren
Kl. 15.00-20.00: Sommertilbud fra restauranten på Kyssetrappen
Admiral Hotel:
Kl. 15.00-18.00:
Kl. 15.00-20.00:
Kl. 15.00-20.00:
Kl. 16.00-18.00:

Skattejagt for børnene på hotellet. Mød op i lobbyen
Se området fra hotellets suiter og værelser. Mød op i SALT Café
Sommertilbud i SALT Café/restaurant SALT på Havnepromenaden
JAZZ - Scandinavian Rhythm Boys underholder på Admiral Kaj.

Siteimprove – Sankt Annæ Plads 28:
Kl. 15.00-20.00: Smagsprøver i Siteimproves gårdhave.
Finlands Ambassade – Sankt Annæ Plads 24:
Kl. 15.00-17.00: Ambassaden er på pladsen, ”Hør om Finland”
Den gamle købmand – Sankt Annæ Plads 22:
Kl. 15.00- 20.00: Gode tilbud og smagsprøver inde og ude
Hotel Sankt Annæ – Sankt Annæ Plads 18-20:
Kl. 15.00-17.00: Åbent hus – kig indenfor i det ny renoverede hotel
Kl. 15.00-20.00: Lån petanque kugler i hotellets reception
Restaurant Sankt Annæ – Sankt Annæ Plads 12:
Kl. 13.00-15.00: Udskænkning af økologisk fadøl fra Nørrebro Bryghus
Garnisons Kirken – Sankt Annæ Plads 4:
Kl. 16.00-17.00: Orgelkoncert og foredrag om Garnisons Kirke
Legepladsen på Sankt Annæ Plads v. Strandstræderne
Kl. 15.00-18.00: Entreprenørfirmaet Zacho-Lind uddeler sæbebobler til alle børn
Café nr. 11 – Sankt Annæ Plads 11
Kl. 16.00-18.00: Levende musik og Madeleinekager
Jeudans ”Spisestedet” – Sankt Annæ Plads 13:
Kl. 13.00-16.00: Smagsprøver
Sveriges Ambassade – Sankt Annæ Plads 15:
kl. 15.00-17.00: Åbent hus i ambassadens residens.
Ret til ændringer forbeholdes. Se opdateret program på: www.kvaesthusprojektet.dk

Foto: Søren Svendsen

EN MERE GRØN
OG KLIMASIKRET
SANKT ANNÆ PLADS

PARKERINGSANLÆG
I VERDENSKLASSE
Parkeringsanlægget under Kvæsthusmolen er et af
verdens mest moderne. Højere til loftet, dagslys, få
velplacerede søjler og meget enkel orientering på alle
tre etager. For bilisterne starter oplevelserne i området
allerede ved nedkørslen til parkeringsanlægget. Mellem
lindetræerne kører man ned ad rampen til anlægget og
kan let finde en ledig plads via de grønne lys i loftet.

På Sankt Annæ Plads er de grønne haverum og fortovene
gjort bredere. Nyplantede træer supplerer de gamle, så
trærækken nu når helt ned til havnen ved Kvæsthusmolen.
Nye blomsterbede, københavnerbænke og legeplads inviterer til at slå sig ned og nyde det stille byliv. De parkerede
biler er forsvundet fra pladsen og trafikken er ensrettet i
to smalle kørebaner, som deles af biler og cykler. Det giver
både sikker og langsom trafik.
SIKRET MOD 100-ÅRSREGN
En vigtig del af renoveringen består i en klimasikring af
hele området. Store regnvandsledninger er gravet ned
under jorden. Sankt Annæ Plads er anlagt i en skålform,
som leder regnvandet væk fra facaderne. Og i midten kan
det forsænkede område mellem træerne forvandle sig
til en flodseng i forbindelse med ekstreme regnskyl, så
skybrudsvandet kan følge ”flodløbet” og ende i havnen.

Hovedattraktionen ligger lige for: Det tre etager høje
forbindelsesrum der strækker sig i hele anlæggets
længde. Anlægget er indrettet, så der også kan blive
afholdt fx events og udstillinger.

Foto: Søren Svendsen

Læs mere
Om åbningsprogrammet:
www.kvaesthusprojektet.dk
Om kommende aktiviteter på pladsen:
www.ofeliaplads.dk eller
på www.facebook.com/ofeliaplads

Foto: Søren Svendsen

KVÆSTHUSMOLEN TIL BYLIV OG KULTUR
Fra Nyhavn til molespids er der 15.000 fleksible m2,
som kan rumme det meste. Ikke mindst det uformelle
byliv, der kan udfolde sig under en promenade langs
molekanterne, hvor havnerundfarten og de helt store
sejlskibe lægger til kaj. Eller ved pavillonerne, hvor der
er servering.

BYENS NYE, STORE SCENE
Den nye plads er også til store armbevægelser. Her kan
der stilles op til både mindre forestillinger og til store
events. Yderst på molen synker kajen ned mod vandet
og møder horisonten. Det er en unik oplevelse at stå her.
Uanset om solen skinner eller blæsevejret får bølgerne til
at skylle op over kanten.
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KARSTEN HANSEN STRIBER

DONG – FOLKEELLER FJOLSEAKTIE?

TEKST
JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT.

Nu er DONG børsnoteret, og der
flokkes omkring det, som ligner en succes. I
spidsen af flokken står den tidligere departementschef i Finansministeriet Anders Eldrup,
der virkede der fra 1991 til 2001. Det gør man
ikke uden en betydelig kompetence. Det var
dog ikke indsigt i energibranchen, der lå bag
udnævnelsen. Der var ikke på det tidspunkt
særlige kompetencer i departementerne på
området, men Eldrup blev udnævnt til administrerende direktør for DONG i 2001. I fortsættelse af det blev han adm. dir. for Dong Energy
A/S fra 2006 til 2012, hvorfra han blev fyret,
efter at have givet meget store lønforhøjelser til
en kreds af medarbejdere. Han fik et gyldent
håndtryk på 17 milloner kroner for sin indsats.
Det var først, da den amerikanske forretningsbank Goldman Sachs Group Inc. kom ind
i DONG, at der kom virkelig forretningsmæssig kompetence ind i Dongs ledelse. Den velhavende danske forretningsmand Fritz Schur,
der har tjent en del af sine mange penge ved
at sælge papirvarer, er en særdeles erfaren og
kompetent forretningsmand. Fritz Schur trak
sig fra DONGs bestyrelse i januar 2014 efter ni
år på pladsen. Det skete efter et ”ja” fra Folketingets Finansudvalg til en omfattende investeringsaftale mellem den danske stat, DONG
Energy, ATP, PFA og Goldman Sachs. DONG
havde brug for betydelige midler til at gennemføre en ambitiøs strategi for udvinding af de
energireserver i form af gas og olie, som geologerne havde påvist. Investorerne skød i alt
13 mia. kr. ind i DONG, som dermed fik en
værdi på næsten 45 mia. kr. Fritz Schur har
mig bekendt ikke været ude og bryste sig over
sin betydelig indsats.
Det skal dog ikke afholde mig fra at minde
offentligheden om, at det var Kai Dige Bach,
brændselshandler i Herlev og hans daværende
direktør Henrik Skjoldager, der under oliekrisen i 1973 magtede at afslutte nogle komplicerede forhandlinger med Saudi-Arabien og
sikrede oileforsyningerne til DONG. BrændelKOMMENTAR

shandleren i Herlev bør derfor hyldes mindst
lige så meget, som Anders Eldrup for sin indsats for det DONG, der i dag værdisættes til
omkring hundrede milliarder kroner værd.
Den danske stat ejer tæt ved 60 pct. af DONG.
Goldman Sachs tæt ved 18 pct., Andelsselskabet SEAS-NVE Holding A/S har 10,8 pct., ATP
4,9 pct. og øvrige aktionærer 7,6 pct.
Det DONG, der nu er gået på Børsen, med
første handelsdag den 9. juni, anslås at have
en markedsværdi på omkring 100 milliarder
kroner, hvoraf omkring 60 milliarder kroner
vil lande i statskassen. De kan benyttes til skattenedsættelser, køb af avancerede jagerfly, opgradering af forsømte dele af sundhedsvæsnet,
uddannelsessektoren og andre herligheder.
Det prospekt, der er sendt ud om børsnoteringen af DONG Energy A/S viser, at DONGs
værdier består at 75 pct. vindkraft, 16 pct. af
kraft-varmeværker og distributionsnet og endelig 9 pct. oile og gas felter.
Skal man købe aktier i DONG? - vil nogle
spørge! Jeg vil ikke råde nogen hverken til eller
fra, men selv har jeg ikke planer om at købe
aktier i DONG. Bl.a. fordi prisen på solceller i
de senere år er raslet ned, og har gjort solkraft
mere konkurrencedygtigt. Prisen på strøm fra
vindmøller er også faldet, men ikke så meget
som solenergien. Samtidig er modstanden mod
kystnære vindmølleparker og møller på land
steget. Det er også blevet en udfordring at indfase de store mængder vind der produceres,
når vinden blæser kraftigt. En del af den overflødige vindstrøm eksporteres til Norge, der
betaler meget lidt pr. kwt. I Norge bruger de
den billige danske strøm til at pumpe vand op
i nogle store bassiner. Vandet herfra benyttes
til at producere strøm i vandkraftanlæg. Når
vinden ikke blæser og vi har brug fra strøm fra
Norge, så ved de gode nordmænd godt, hvad
strømmen skal koste, nemlig betydeligt mere
end vi fik, da vi sendte strøm op til dem. Så
prisen blæser i vinden!
PS. Ved det store grønne topmøde i København den 6-7 juni: ”Global Green Growth Forum” mødte jeg Anders Eldrup og spurgte, om
han ville købe aktier i Dong. Det ville han ikke
svare på.
jt@kbhavis.dk
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23.000.000 ...

333.000.000 ...

…kroner blev prisen på grevinde Alexandras salg af villaen på Svanemøllevej, som hun fik foræret kvit og frit i forbindelse med skilsmissen fra
prins Joachim. Ifølge tingbogen er der kun tinglyst lån for 6.195.000 kroner,
og Alexandra står dermed til at kunne stoppe små 17 millioner kroner i
lommen. Udbudsprisen var sat til 25 millioner kroner, og det lykkedes
dermed stort set grevinden at få fuld pris for villaen. I forvejen modtager
”grevinden” 2,1 mio kr. i kontanthjælp fra det offentlige.

... kroner fra det tidligere revisionsselskab KPMG C. Jespersen til IT
Factorys konkursbo. Sådan går det, når man i en årrække har leveret misvisende regnskaber for et fupforetagende. Nu slipper revisorerne for at blive ristet i retten. Det oprindelige krav fra Kammeradvokaten, boets kurator, lød på 987 millioner, nu landede forliget
på 222.000.000 plus renter 111.000.000. Ansvarsforsikringen dækker
kravet. Nu mangler der stadig 200.000.000, som synes forsvundet mellem hænderne på Stein Baggers svenske forretningspartner Mikael
Ljungman. Steen Bech (det hedder Bagger nu) er for længst løsladt
og på vej mod nye eventyr.

64.000.000 ...
…skal Jensens Bøfhus have for tre ejendomme; der skal kontanter i kassen
efter flere år med dalende omsætning, voksende underskud og en gæld til
SEB-Banken på 228.000.000 kr. Jensens sovsefabrik er solgt til Stryhns Leverpostej. Shitstormen i 2014, hvor Palle Skov Jensen blev møget til for at forfølge
Jensens Fiskehus, har kostet dyrt. Jensen mente at have patent på navnet Jensen og fik endda medhold i retten, men folkets domstol mente noget andet.

49.500.000 ...
…i overskud til Admiral Hotel i Nyhavn. Ejerne er anonyme og kan ifølge
dagbladet Børsen slippe afsted med det, fordi de hver især ejer mindre
end 5 % af CAH A/S med en egenkapital på 209.000.000 kr. Selskabet blev
i sin tid grundlagt af en række luftkaptajner, og det er deres arvinger, der
nu har fornøjelsen af det store hotel.

27 ...
... procent er antallet af udenlandske gæster, der fløj til København, steget
med i første kvartal af 2016. Udviklingen betegnes som et regulært boom
i turistindustrien. Det er selskaber som Ryanair, EasyJet og Norwegian,
der med billige billetter fra et stort anal lufthavne tilbyder billige fly
til København. Man kan flyve til København fra cirka 150 andre lufthavne. De mange turister kan mærkes i hotelbranchen, der melder om
flere overnatninger.

102.000.000 ...
... har Aberdeen Asset Management betalt for ejendommen Frederiksborggade 12 med 1.350 kvm etageareal. En ny filial af Burger King er rykket
ind i stueetagen. Resten er udlejningsboliger. Aberdeen har i forvejen en
række andre store bygninger i det indre København.

85.000.000 ...
1.000.000.000 ...
... altså 1 milliard kroner antages at være prisen på Danish Bake alias Lagkagehuset, der på otte år er ekspanderet fra tre til 50 forretninger. Sælger er
kapitalfonden FSN, der nu finder tiden inde til at skumme fløden. Hvem vil
købe? De oprindelige grundlæggere Ole Kristoffersen og Steen Skallebæk ejer
fortsat 30 % af foretagendet og kan regne med endnu en sæk penge.

97,4 ...
... millioner omsatte Weekendavisen A/S i 2015, hvilket giver et årsresultat
på 11,3 mio kr. til ejerne, belgiske Berlingske Media i Pilestræde. Ugeavisen
er dermed den mest overskudsgivende aktivitet i koncernen, der desuden
består af B.T. og Berlingske. Resten er solgt fra. Underskuddet blev 38 mio.

14,9 ...
... mio kr. for en herskabslejlighed på 10 værelser (310 kvm) på Sankt Annæ
Plads 9, 3. sal. ”Her er plads til prismelysekroner og kæmpe spisebord” og
garage. Udover afdrag er den månedlige ejerudgift 13.170 kr.

... for 3.482 kvm i Niels Juels Gade 7. Nettolejen angives til 1.267 kr. pr.
kvm., og investorer får løfte om et startafkast på 4,79 %.

100.000 ...
… passagerer rejste fredag før Pinse gennem Københavns Lufthavn. Dermed blev fredag 13. maj en historisk dag for lufthavnen. De seneste år er
lufthavnen vokset med omkring én million passagerer hver år, og lufthavnen forventer i år, at der vil være 33 dage med et passagerantal på
mellem 95.000 og 100.000.

39 ...
... DøgnNettoer lukker og slukker. Butikkerne, der hovedsageligt ligger i
hovedstadsområdet, blev lavet for at tage kampen op med kiosker, men
det koncept er altså nu lagt i graven. 30 af DøgnNettoerne bliver til almindelige Nettoer, mens de sidste bliver til såkaldte Føtex Food-butikker. Det er et relativt nyt koncept, der skal levere kvalitet og lægge sig
i en dyrere kategori end Netto. Valget er truffet, fordi konkurrencen
om de gode placeringer og kunderne generelt er taget til på dagligvaremarkedet.

37 ...
51.528 ...
... kroner er den gennemsnitlige udbudskvadratmeterpris i 2150 Nordhavn
på. I dag bor der cirka 700 mennesker i bydelen, som i fremtiden forventes
at blive hjem for omkring 40.000 storbyboere. Indre By er Københavns næstdyreste postnummer med en udbudskvadratmeterpris på 47.866 kroner. Bare
750 kroner under det findes Frederiksberg C, og derefter kommer Vesterbro
og Østerbro med gennemsnitlige udbudspriser på henholdsvis 46.645 kroner
og 41.834 kroner pr. kvadratmeter.

7.000 ...
... kr. for en overnatning på Copenhagen Star Hotel i et lille værelse på 10
kvm. Prisen er normalt 545 kr. Ågerprisen blev noteret under den store lægekongres i Bella Center 8.-9. juni. Allan Agerholm, formand for Visit Denmark,
er rasende over, at Københavns ry som kongresby dermed bliver ramponeret.

… procent af ejerlejlighederne i København K ejes af mennesker, der ikke
selv bor i hovedstaden. Det viser nye tal fra Boliga. De såkaldte udenbys¬beboere ejer 28 procent af alle ejerboliger i Københavns Kommune - det
svarer til lidt over hver fjerde bolig. På Nørrebro ejes hele 49 procent af
alle boliger af folk, som selv bor et helt andet sted. Tendensen skyldes i
høj grad forældrekøb. Det er især indbyggerne i Hellerup, Charlottenlund
og på Frederiksberg, der ejer den største procentdel af boligerne.

11.000 ...
... gadearmbånd blev der solgt ved den netop afholdte Distortion i København. Distortion skulle sælge 10.000 gadearmbånd for at sikre to gadefester næste år, og det mål er altså mere end nået. Salget af armbånd skal
hjælpe med at sikre renhold efter gadefesterne - og økonomisk støtte til
den sikkerheds- og sanitetsopgave, der følger med, når op mod 150.000
daglist fester i gaderne.
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MAGASIN MYLIUS

Den første biograf
Da de levende billeder rykkede ind på Rådhuspladsen i København.

Vilhelm Pachts Panorama på Rådhuspladsen medens Rådhuset opføres bagved.

TEKST
ALLAN MYLIUS THOMSEN 		
Byhistoriker

MAGASIN De lærte strides om hvem
der var filmens fader. Nogen mener
at det var amerikanske Thomas Alva
Edison, andre at det var de franske
Lumière-brødre. Hvorom alting er, er
alle enige om, at den første egentlige
biografforestilling fandt sted i Paris
den 28. december 1895.
Det var vi hurtige til at tage til os
i København. Direktøren for ”Bogtrykkernes Farvefabrik”, Vilhelm
Pacht, lejede i 1894 Den frie Udstillings bygning på Halmtorvet, der i
1893 havde fået navneforandring til
Rådhuspladsen. Det var en træbygning, der fra 1891 havde været opstillet på pladsen, medens Rådhuset
blev opført.
Her fik Pacht bevilling til at arrangere blandet underholdning med
bl.a. panorama, i en beskeden ud-

gave i forhold til det store Panorama
i Jernbanegade. Der blev vist lysbilleder, spillet musik fra Edisons ”fonograf”, og vist ”levende billeder”. Det
har sandsynligvis været Edisons ”kinetoskop”. Det var en kukkasse, hvor
publikum enkeltvis kunne kikke ind
gennem en tragt, medens en kort
film blev ført rundt over et tromle
system. En meget primitiv filmfremvisning. Denne fremvisning havde
åben fra kl. 14.00 til 21.00.
FILM FRA UDLANDET

Men ude i Europa vandt filmfremvisninger popularitet. Det fangede
Vilhelm Pacht. Fra England, der var
hurtigt med i udvikling af film, importerede han fremvisningsapparater og de første filmruller. Der var
dog på det tidspunkt allerede produceret film i Danmark af Peter Elfelt.
Dagbladet Politiken beretter: ”Hr.
Pacht er i disse dage hjemvendt fra
en rejse til Europas storbyer, hvor
forevisning af den ny opfindelse
vækker den største opmærksomhed,

og har erhvervet det bedste af de eksisterende apparater. ”
Den 7. juni 1896 sad et forventningsfuldt publikum på rækker foran
et hvidt udspændt lærred i træbygningen på Rådhuspladsen.
Politiken havde en udsendt medarbejdet til premieren. Han skrev: ”Man
sidder i mørket og stirrer på et stort
hvidt lærred. Så begynder det. Lærredet får liv, og forskellige mondæne scener oprulles for os.”
De fremviste film var af få minutters varighed. De kørte fra en spole
gennem fremvisningsapparatet, og
end i en kurv. Herefter skulle de manuelt oprulles igen til næste forestilling.
Det var ikke en helt billig fornøjelse
at gå i biografen. Entreen for voksne
var 50 øre, og for børn 25 øre. En faglært arbejder tjente på den tid ca. 0,43
kr. i timen, en ufaglært 0,32 og en tjenestepige omkring 8 kr. om måneden.

sky havde i samme måned i Tivoli
premiere på deres ”originale” Bioskop, som de påstod de selv havde
opfundet. De viste deres film på
Pantomimeteateret. Hvor Politiken
havde været venlig overfor Pachts
levende billeder på Rådhuspladsen,
var bladet mere kritisk overfor de tyske brødre.
I 1898 blev Den frie Udstillings
bygning fjernet, og Pachts Panorama
lukkede. Men filmen var kommet for
at blive. Den blev nu vist i Cirkus
Varietéen bag Cirkusbygningen på
Axeltorv. Herfra bredte den sig ud
over byen i et utal af biografteateret.

KONKURRENT I TIVOLI

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

Vilhelm Pacht fik hurtigt konkurrence. De to tyske brødre Skladanow-
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JULEFROKOST

NU HASTER DET
Når de københavnske festarrangører allerede
i maj begynder at reklamere for gigantiske julefrokoster i store haller med ”spændende og
eventyrlig svinekam” og fri bar til kl. 1 nat
for kun 998,00 kr. så ved man, at vi nærmer
os Sankt Hans.

Gin and go
DEN DOBBELTE OLIVENMAND
Stig Louring Larsen, olivenhandleren i Torvehallerne, forsyner nu også Bornholm med friske oliven. Han er simpelthen flyttet til Rønne med familien og har indrettet et lager på havnen. Hver
mandag og torsdag kører han via Ystad med nye forsyninger til den populære butik i København,
om lørdagen står han med det samme sortiment på Store Torv i den bornholmske hovedstad. Han
regner også med at tage opstilling på Svaneke Torv.

I GOD TID

SÅ RODES DER IGEN

Store forventninger til 400 års
jubilæum på Christianshavn
Forberedelserne er allerede i gang, for i august
2018 vil det være 400 år siden Christianshavn grundlagdes som en ø midt i den københavnske inderhavn, og det skal ikke gå
stille af. Sidst grundlæggelsen fejredes var i
1968, hvor der var folkefest en hel weekend i
forbindelse med 350 året. Christianshavnerne
er gode til at feste både til lands og til vands,
så vi kan roligt sætte forventningerne højt.

Ah, intet er så forfriskende som en gin and
tonic. Hos Den Sidste Dråbe, den avancerede
spiritusbutik i Torvehallerne, kan man for en
flad hund købe en brun pose, der indeholder to organisk nedbrydelige plastbægre, 5
cl. Monkey 47 Gin samt 20 cl. Fever-Tree premium indian tonic water. Den elskværdige betjening kan tilbyde knust is. Kongens Have,
Botanisk Have eller Ørstedsparken? Gin i det
grønne. Tag hellere to af hensyn til tørsten…

KONTROL
Hærdebrede vagtmænd fra korpset 4GS patruljerer i de københavnske busser, hvor de
tjekker passagerernes kort og billetter. Og så
er det ikke sjovt at være den turist, der ikke
har fattet byens billetsystem. Opgaven er
åbenbart for kritisk for Movias eget mandskab.

Nye badezoner
Da de populære havnebade indledte en ny
badesæson den 1. juni, blev åbningsperioden
forlænget med en måned. Det betyder, at man
nu kan bade helt frem til den 30. september.
De badeglade kan også se frem til, at de fra i
år kan benytte både havnebade og badezoner
døgnet rundt.

Papirøen under

ombygning

Den lille ø Christansholm, der i dag går
under navnet Papirøen, er under total ombygning. Arkitekterne COBE, der vandt arkitektkonkurrencen om nytænkningen af
Papirøen, lægger imidlertid op til, at enkelte
eksisterende bygninger, som f.eks. Maskinhuset på Trangravsvej 11, kan integreres i
den nye plan.
Københavns Museum ideen op, men foreslår yderligere i deres startredegørelse til lokalplanen, at også bygningen, der fra 1957
husede Den Danske Presses Fællesindkøbs
Forening i Trangravsvej 5 bliver bevaret, da
bygningen er med til at kaste lys over, hvorfor Christiansholm i folkemunde kom til at
gå under navnet Papirøen. Museet foreslår
tillige, at det gamle brofæste mellem Arsenalet og Christiansholm bevares, ligesom
de historiske navne, Trangravsvej og Motzmanns Plads foreslås bevaret.

English Silver House
flytter efter 32 år fra Pilestræde 4 til Gammel Mønt 4. Sidste dag i Pilestræde er lørdag 25. juni.

Efter flere års byggeri af metrotrappen ved
Nørreport indtraf der en midlertidig våbenstilstand, og en blomsterdame dukkede op. Rodemiklerne fik ødelagt den fine belægning på
Frederiksborggade og tømte asfalt ud. Nu er
et gravehold igen begyndt at genere fodgængerne, da fliserne tilsyneladende skal lægges
igen. Der arbejdes kun lejlighedsvis på stedet.

PÅ GLATIS
Når passagerene venter på det forsinkede regionaltog i den stærkt forurenede tunnel på Nørreport
Station, kan de forlyste sig med at læse DSB-bladet
”Ud & Se” – et organ, der balancerer på kanten af
ligebehandlingsloven, idet der udelukkende er beskæftiget kvindelige skribenter. Lærke Sofie Bonke
er bekymret for isvaflerne i 2050.
”Klimaforandringerne har sat deres spor. Det
er varmt, så isen er i høj kurs, men kan ikke længere spises på gaden på grund af varmen. Tidligere
tiders rygerum er ombygget til smukke afkølede
lounges, hvor det isspisende folk kan nyde en sorbet. Flødeis spises kun ved sjældne lejligheder, da
køer af hensyn til klimaet er næsten afskaffet”.

Musikbunkere bevaret
Bunkere nær Statens Naturhistoriske Museum
skal bevares, så københavnske musikere kan beholde deres øvefaciliteter. Der var vilde protester
fra alle de musikere, der bruger de gamle bunkere fra 2. verdenskrig, som ligger på hjørnet af
Sølvgade og Øster Farimagsgade, da de ikke var
medtaget i lokalplansforslaget for ombygningen
af området omkring Statens Naturhistoriske Museum. Borgerrepræsentationen har nu besluttet
at bevare seks ud af de otte bunkere, og dermed er
størstedelen af musikernes øvelokaler nu sikret.
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SIGNE WENNEBERG MIT KØBENHAVN

DRONNINGEN

AF KONGENS HAVE
TEKST CAMILLE BLOMST

Signe Wenneberg er en virksom me- Bygningskulturens Hus. Dette fokus
ningsdannede iværksætter, forfatter og det, at jeg har arbejdet med at forog miljøforkæmper. Hun flyttede midle bæredygtigt byggeri de senere
denne vinter til Kronprinsessegade. år, gør, at jeg er optaget af KøbenSå byen er base, når hun ikke er i sit havns arkitektur.
bæredygtige hus i Tisvilde. Der lyttes
Hvor i byen finder du den økopå politisk plan til hendes vågne og logiske omtanke og tankegang?
opvågnende holdninger til, hvordan
Det har overrasket mig, at der er
vi skal hjælpes ad i hverdagen med sådan en super god affaldssortering
at passe på Jorden. Det kommer der herinde i Indre by. Alt sorteres. Jeg
snart en ny lavpraktisk bog fra hende sorterer endda også kompost og mad
om. Og så kan man følge hende på det til grise i komposterbare poser, og tanye spændende medie www.pov.in- ger med når jeg kører på landet. Det er
ternational, som hun er medstifter af. selvfølgelig lidt nørdet, men jeg kan
Du er (påny) ny i indre by. Hvor- ikke lade være.
I nogle år har jeg siddet i bestyreldan oplever du København?
Det er dejligt at være tilbage i sen for Martime Nyttehaver og jeg er
Kronprinsessegade, hvor jeg indtil på toppen over, at vi har så rent havfor fire år siden havde en forretning nevand, at vi kan bade i det og dyrke
i et af de små huse i hegnet ind mod muslinger og østers der.
Kongens Have. Det gør, at jeg føler mig
Jeg er også er glædeligt overrasket
hjemme og stadig har et godt gam- over, at se, at ordet ”byhave” og Urban
Farming bruges overalt. Besøg taghamelt naboskab her i gaden.
Det kan tage lang tid at gå gen- ven Østergro og spis i drivhuset hos
nem parken, fordi jeg hele tiden mø- Stedsans.
Når du en
der nogen. Det
gang i mellem
er ligesom i en
ikke orker at
landsby.
lave mad, hvor
Jeg kan lide
smutter du så
poesien i vores
DET ER MIG FULDKOMMEN UBEhen og finder
gamle historiGRIBELIGT, AT VI TILLADER EN
dejlig økoloske og lidt fiHELT UBÆREDYGTIG UDVIKLING
nurlig by. Og
gisk mad i inMED VORES LANDS HOVEDSTAD,
jeg er glad for
dre by?
HVOR DET IKKE LÆNGERE ER ALnaturen i byen.
Jeg
elsker
Staudebedet i
TorsMINDELIGE MENNESKER, DER KAN mad:
Kongens Have,
dagstartelletter
BO HER. MAN KAN IKKE FINDE
hvor jeg kender
hos Omegn i TorEN LEJLIGHED TIL UNDER 15.000hver en plante
vehallerne, viet20.000 KR., DET ER VANVID. OG
året rundt. Og
namesisk streetJEG VIL FAKTISK IKKE VÆRE MED
Botanisk have,
food fra Lele på
TIL DET.
hvor man desRådhuspladsen
og frokost fra
værre ikke må
Aamanns smørhave hunde med
mere. Eller bare en solnedgang over rebrød. Spiser vi ude en fredag er
Øresund. For nylig viste jeg nogle jeg at finde på Pastis, der var min
bloggere fra New York rundt i par- stamrestaurant allerede da jeg arbejkerne. De spurgte, hvorfor der ikke dede i Pilestræde for ti år siden. Og
var nogen logik i gaderne, det er jo så er der – om morgenen – Granola
klart: København er vokset organisk. på Værnedamsvej. Eller Atelier SepPå min blog og på Instagram po- tember henne om hjørnet. Jeg kunne
ster jeg billeder af Københavns æste- blive ved.
Hvilke bølger kunne du godt
tik. Jeg elsker gå på opdagelse i den
gamle del af byen. Gå ind i gårde og tænke dig ramte København?
Det er mig fuldkommen ubegrifinde gamle hemmelige bygninger,
staldbygninger, haver, gårde. Jeg beligt, at vi tillader en helt ubæresidder i bedømmelsesudvalget hos dygtig udvikling med vores lands
Ildsjælekampagnen hos Realdania i hovedstad, hvor det ikke længere er

almindelige mennesker, der kan bo
her. Man kan ikke finde en lejlighed
til under 15.000-20.000 kr., det er vanvid. Og jeg vil faktisk ikke være med
til det.
Den nuværende regering vil
droppe almene boliger. Det er det
sidste levn af at almindelige mennesker skal kunne bo her. Der er skabt
nogle helt pyramidespil-agtige værdier, også i ejer- og andelsboliger, så
folk, der tilfældigvis ejede en bolig for
ti-femten år siden nu er millionærer.
Det er et skørt pyramidespil, der ødelægger vores by.
AirBnB ødelægger vores by med
huse uden københavnere, der bare
er forklædte hotelværelser. I sådan
en opgang er der intet fælleskab, af-

tenkaffe i gården og madklub om
mandagen.
Ud over det, så synes jeg vi skal
følge efter New York og forbyde vand
i plastflasker. Og gøre som Italien, der
forbød plastikposer for noget tid siden.
Byen skal have mere sugende og
grøn belægning, mindre asfalt og grå
belægning, der bare får kloakkerne
til at blive oversvømmede under ekstremregn, og det bliver der mere af.
Giv os flere grønne tage og taghaver.
Jeg vil vildt genre selv omdanne et
sort tag, som bare står og varmer
byen, til et grønt tag, der køler byen
ned og producerer ilt. Så hvis nogen
kender et tag med en bolig, så er jeg
klar.
cb@kbhavis.dk
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LØSNINGSFORSLAG
FOR PRINSESSEGADE
TEKST OG FOTO HOLGER SKYTTE

På Christianshavn forsøger man vedholdende at finde en
løsning på store trafikale problemer. Senest har Foreningen
Christianias Naboer været fremme med et forslag.

KORT TIL CYKELTUREN

Nye 2016 udgaver med:
11 Nationale ruter
157 Regionale ruter
129 Lokale ruter inkl. de 27
Panorama ruter

Miljøvenlige kort

De 8 cykelkort er:

Nordlige Sjælland, Sydlige
Sjælland, Fyn og Øerne,
Østlige Jylland, Nordlige
Jylland, Vestlige Jylland,
Sydlige Jylland og Bornholm.

Waterproof

ALLE KORT ER OPDATERET I 2016

Der er 9 carporte inde bag bommen i Bådsmandsstræde.
JURA Navnet, Foreningen Christianias Naboer,

har en venlig klang, og ”Naboerne” er da også
glade tilhængere af fristaden og alt det positive,
den har at byde på. På CA betragtes foreningen dog stort set som en modstander, da de
ofte påpeger fejl og mangler ved Christiania
(CA). Dette hænger sammen med hele foreningens virke. I en tid, hvor det på Christianshavn
var meget politisk ukorrekt at problematisere
fristaden, følte andre christianshavnere, at CA
dog ind i mellem havde behov for konstruktiv
kritik fra deres nærmiljø, naboerne, for bedre
at kunne modvirke eventuel utilfredshed i bydelen.
Det er som sagt aldrig lykkedes for CA
at blive glade for denne venligt mente hjælp
til selvhjælp, måske fordi det fra CA’s side
kræver overskud også at høre på kritik udefra, da den interne dialog i Staden jo kan
være voldsom. Alligevel er der tilstrækkelig
respekt mellem CA og foreningen, til at de er
på talefod. Enige er de dog sjældent.
Taxa vende- og holdeplads på CA

Foreningen Christianias Naboers løsningsforslag går ud på, at CA selv skal tage ansvar for de
mange taxaer, der holder halvvejs oppe på cykelstien ud for CA’s hovedindgang ved at lave en
taxa vende- og holdeplads inde på CA´s område.
Det, der først og fremmest taler imod forslaget,
kan man se i en tekst på Bygningsstyrelsens
hjemmeside, hvor der står: ”Christiania skal
være et grønt og bilfrit kvarter i København,
hvor der er plads til at leve på en anden måde
inden for lovgivningens almindelige regler”.
Denne aftale med Staten om en billfri by er

7/8

hvad CA holder sig til i forhold til ”Naboernes”
forslag. Advokat for Fonden Fristaden Christiania, Line Barfod, har desuden i en mail til
”Naboerne” svaret, at Fonden er opmærksom
på trafikproblemerne, og at de ”håber, det vil
lykkes politiet og andre myndigheder at få bilisterne til at overholde færdselsreglerne”. De
håber også, at kommunen på et tidspunkt vil
lykkes med at finde en ”fornuftig, langsigtet
trafikløsning for området”.

125,- kr./stk.

Nordisk Korthandel, scanmaps.dk - www.scanmaps.dk - Studiestræde 30 - Kbh K - Tlf: 33 38 26 38

Undtagelser fra reglerne

Christiania mener altså, at på trods af at det er
deres hashmarked, der skaber problemerne, er
det myndighedernes ansvar at løse dem, for CA
kan intet gøre pga. aftalen om en grøn og bilfri
by. Dertil svarer ”Naboerne” bl.a., at de kan se,
at den bestemmelse jo ikke forhindrer CA i at
tolerere p-pladser tæt ved den såkaldte Rockerborg, Lille Ishøj, ud til Bådsmandsstræde.
Nu er det langt fra sikkert, at CA ligefrem
har godkendt disse p-pladser. De har måske
bare haft svært ved at håndhæve reglerne. CA
mangler nemlig ganske en udøvende magt til
at effektuere sine forbud. Men sådanne undtagelser fra reglerne om bilfri by er vejen frem,
mener mange, for der er en kæmpe mangel på
parkeringsmuligheder omkring CA. Der er således også p-pladser for enden af Norddyssen og
langs med den Grå Hal. Så hvorfor ikke hjælpe
hele bydelen ved ligeså generøst at se gennem
fingrene med en tiltrængt vende- og holdeplads
for taxaer, mener foreningen.
Christianias Naboer overvejer nu deres næste træk i forhandlingerne.
ks@kbhavis.dk

Klassisk dansk smørrebrød med respekt
for råvarer og godt håndværk
Vandkunsten 8 · 1467 København K
Tlf.: 33 11 14 17 · Mail: puk@restaurantpuk.dk
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VIDENSKABSNYT
KØBENHAVNERNE

SOVER FOR LIDT

Søvnunderskud er farligt i trafikken, på jobbet, i hjemmet, man risiTårnfalken
kerer at gå omkuld i biografen eller
offentlige transportmidler, og hjernen
Frisk og veludhvilet bladrer jeg i bliver slidt af overbelastning, fordi
morgenaviserne og finder som for- den ikke fik lov at regenerere. Totalt
ventet dagens katastrofale medde- set koster det milliarder af kroner og
lelse, baseret på ny forskning. I mid- sikkert også nogle statistisk beregnede
delalderen advarede stjernetydere dødsfald. Har vi ikke snart kimen til
og præster mod fortabelse, nu har vi en landsforening, eller findes den allevidenskaben, og
rede? Foregangsdens aktuelle
landet Danmark
advarsel lyder:
indfører verdens
Forskere slår gloførste søvnlovbal alarm over
givning.
SØVNUNDERSKUD ER FARLIGT I
søvnmangel.
AlarmklokTRAFIKKEN, PÅ JOBBET, I HJEMI et amerikerne
ringer,
MET, MAN RISIKERER AT GÅ OMfordi det forlekansk tidsskrift,
KULD I BIOGRAFEN ELLER OFScience Advanden blev blæst
FENTLIGE TRANSPORTMIDLER,
op, at mindst
ces, hvilket vel
OG HJERNEN BLIVER SLIDT AF
12.000 børn fodbetyder videnOVERBELASTNING, FORDI DEN
skabelige fremres med soveIKKE FIK LOV AT REGENERERE.
skridt, redegøres
medicin (heraf
for en verdenssikkert en del
københavnske),
omspændende
indsamling af facts fra en smartp- Tanken er ikke rar, undtagen for mehone-app, der kan registrere søvn, dicinalindustrien.
dagens længde og meget andet, som
Sidder De og gaber? Videnskaben
menes at kunne have indflydelse på har tidligere anbefalet, at man tager en
hvileperioden. Også personer i Dan- powernap midt på dagen, men det er
mark og dermed København har leve- uskønt og nakkeretarderende at slumre
ret data til dette ildevarslende studie. i en kontorstol, der ikke er konstrue-

ret til formålet. Kommunen kunne
fremme velfærden ved at etablere offentlige hvilesaloner eller indkøbe et
passende antal rullemadrasser. Da
ikke alle kan slumre på kommando er
det nærliggende at ansætte hvilekonsulenter, som på et kursus lærer en
mild hypnoseteknik. En altid beredvillig videnskab vil kunne dokumentere, at det fremmer produktiviteten og
arbejdsklimaet, også fordi vi kommer
hinanden mere ved, når vi deler søvn.
En ny undersøgelse viste, at hjernen bliver gennemskyllet, når vi kobler bevidstheden fra, og den optimistiske læge mente, at det på længere
sigt ville blive muligt at konstruere
en droge, der reducerede behovet til
fire timers nattesøvn.
Københavns natteliv vil se frem
til længere åbningstider og større
omsætning, hvis det bliver normalt
at kunne holde den gående til kl. tre
og alligevel vågne frisk kl. syv, især
hvis forskerne samtidig lancerer den
probate kur mod tømmermænd.
Tilbage til Science Advances. Kvinder er bedre til at planlægge deres
søvn end mænd, alderen spiller en
vigtig rolle i variabiliteten af befolkningens søvnniveau ligesom lyset,
kunstigt eller naturligt.

”Socialt pres”, hvad det så er for
noget, har også indflydelse.
Frem for alt skyldes mangel på
søvn oftest, at folk går for sent i seng.
Konklusionen er banebrydende.
Hvem skulle nu have troet det?
Vi anbefaler derfor, at man beregner sin søvntid, eventuelt på sin
computer. Hvis man slukker lyset ved
midnat og stiller vækkeuret til kl. syv,
får man syv timers søvn, hvilket regnes for rimeligt. Skal man tidligere
op, regulerer man tidspunktet. De
fleste lærer hurtigt at foretage dette
regnestykke, men så skal man altså
heller ikke sidde den halve nat og glo
på fjernsyn eller facebook.
Nu venter vi på flere opdagelser.
Folk, der går eller løber, slider hurtigere deres sko end stillesiddende.
Mængden af urin er ligefrem proportional med indtagelsen af væske.
Indtagelse af popcorn forrykker den
naturlige saltbalance. Udendørs ophold i hård kulde uden vanter eller
handsker kan forårsage svære forfrysninger. Mennesker, der smiler mere,
lever længere. Videnskabsmænd, som
lister deres forskning i verdenspressen, tjener mere end deres anonyme
kollegaer.
Lurifax
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ENSOM I STORBYEN
TEKST CAMILLE BLOMST

Kirsten Thorups er
en af landets bedste kvindelige
forfattere. Hendes talent er den
skuespillerlignende evne til at
gå dybt ind i sin hovedperson og
bruge både sig selv og andre ned
i dybe, stærke, tåkrummende ærlige og menneskelige handlinger
og følelesdetaljer.
Denne roman er hendes voksne
udgave af ”Himmel og helvede”. Hun
har mange af de samme ensomhedsbeskrivelser, toner af forladthed og
misforstået omsorg, men denne gang
har hun rejst sig fra livsskuffelsen og
ser det med overskud og uden selvmedlidenhed.
ANMELDELSE

forpjuskede hjemløse skravl end sig
selv og sin datter.
Et af bogens højdepunkter er den
pinlige klaustrofobiske hverdag i det
frihedssøgende selvfede intellektuelle kollektiv. Det er så ærligt og jeg
elsker Kirsten Thorup for, at hun litterært har skildret den sandhed om
datidens tilsyneladende så åbne og
familiære fællesskaber.
Tara er en selvoptaget, selvdestruktiv 70’er mor-type. Jeg har skræmmende mange venner, der har haft
denne type mor og hun har stadig
ikke ar selvindsigt nok til at begribe,
at hun har haft livslang nedbrydende
indflydelse på sit barn, der i perioder
vælger at flygte fra sin ynkelige mor.

Tara og Siri - mor og datter

Fortællingen om sløve Tara og hendes hyperaktive datter Siri er en
samfundskritisk parodi, der starter i 70’erne. Tara kommer fra Fyn
til København med en drøm om at
blive skuespiller. Hun dropper ud af
en alternativ skuespillerskole og det
er hele hendes livsmønster. Hun vil
være en anden, kan ikke blive i eller
til noget og vil hellere redde andre

sende ungerne i vuggestue og skide
på manden, hvis det passede hende.
Men hvad kom der ud af det oprør?
Sære uharmoniske børn, der hader
deres mødre og i perioder må slette
dem fra deres liv. Og kvinder, der ikke
har at sundt arbejde, ikke har gjort
deres morpligter og i dag drikker vin
og æder nervepiller.
Kirsten Thorup binder med romanen en smuk sløjfe på sin samtid og
sit forfatterskab og forærer os andre
en viden, der ikke skal gemmes væk.
Hun risikerer at blive uvenner med
mange kvinder (og læsere, særligt i
Politiken Plussegmentet) men hun er
tænker nok, at dét er bedre, end en
dag at gå i graven uden at sandheden
er kommet frem.

med en overraskelse om fortælleren,
som er en godbid til den grundige
læser. Det har hun ikke denne gang.
Og det tipper for denne læser over,
da hun i slutningen af bogen vælger
at blive storpolitisk. Men som meget
læst forfatter har man jo lov til at tage
chancen og bruge sin stemme til at
mene noget, sammen med læseren,
om vores verdens foruroligende udvikling, som er bogens store tema.

Modbydelig modigt morportræt

Kirsten Thorup er en modig og stærk
kvinde, at hun har brugt flere år af
sit liv på at skrive dette værk om
sine medsøstre. Vi har lært at de rebelske feminister i 70’erne har reddet
os kvinder fra at stå ved de såkaldte
kødgryder og spilde livet med klatvask og snotnæser på småbørn.
Kvinderne skulle realisere sig selv,

Indadvendt og verdensvendt

Romanen er skrevet fragmenteret, eller det man til tider kunne kalde indforstået og lidt rodet. På den måde er
det ikke hendes største roman, for i
andre slankere værker er hun meget
stram i sin komposition og værket har
et kort, klart sigte og en afrundning

Kirsten Thorup
Erindring om kærligheden
Roman, Gyldendal, 300 Kr.
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CIRKUSREVYEN PÅ BAKKEN

NU MED 80 ÅR I NAKKEN
TEKST JANNIK LUNN

I anledning af Cirkusrevyens 80 års fødselsdag har Søren
Anker Madsen og Ole Sønnichsen
skrevet et flot billedværk i stort format med titlen Cirkusrevyen.
Efter et forord, hvor historien
kort ridses op, følger kapitler om
hver sæson fra 1935 og frem – med
oplysninger om medvirkende og
hvem, der instruerede – ledsaget af
flotte fotografier samt en kort tekst
fra årets største hit. Samtidig er der
morsomme anekdoter, som fx hvordan garderobeforholdene var så primitive i begyndelsen, at Liva Weel,
hver gang hun skulle tisse, måtte ud
at finde et sted i skoven.
Man møder de medvirkende, som
stod for de største klassikere gennem
tiden, og når en skuespiller som Ib
Schønberg, der var med for første
gang i 1944, får man at vide, at han
allerede året efter meldte fra, da han
havde etableret Cirkus Ib i Fælledparken, hvor han havde engageret den
franske verdenssensation Jacques Tati.
ANMELDELSE

Ibbermand

Det forhindrede dog ikke, at samme
Schønberg et par år efter vendte til-

bage og senere døbte Cirkusrevyen
om til Cirkus Ib. Her havde han
foruden at instruere, store succeser
som ”Det var mig og Meloni og Lazarus”, som han i 1950 gav sammen
med Liva Weel. I 1954 havde han et
af sine mest berømte numre, ”Mariehønen”, men allerede her var han
begyndt at skrante, og året efter
måtte han allerede under prøverne
afløses som instruktør af Stig Lommer, og kort efter døde Ib Schønberg
kun 52 år gammel.
Derefter kom de mange år med
Den Gyldenblonde (Poul Sabroe)
som direktør og instruktør. Ind
imellem disse kapitler får man en
”gennemgang af årets gang i Cirkusrevyen” med udvælgelse af numre,
der er indsendt af forfattere, og
som lægges i ja- og nejbunker, prøver, kostumer og pressehåndtering.
Der gøres selvfølgelig meget ud af
de helt store klassikere, og her er
det pudsigt at få at vide, hvordan
nogle af de største, faktisk lå på lager i årevis, før de blev fundet frem
igen. Det gælder både ”Solitudevej”,
der blev Elga Olgas glansnummer,
og ”Hvem har du kysset i din ga-

dedør”, der blev en evergreen. Der
er en hel del numre, som mange
sikkert har glemt, stammer fra Cirkusrevyen fx ”Det må jeg ikke for
mo-ar”, som Arthur Jensen havde
stor succes med i 1953. Langsomt får
man arbejdet sig helt frem til 2015,
og når man ser tilbage på den række
af stjerner, der har optrådt på Bakken, falder navne som Victor Borge,
Osvald Helmuth, Helle Virkner, Preben Kaas og Jørgen Ryg, Dirch Passer, Grethe Sønck og Volmer Sørensen i øjnene sammen med alle de
nyere navne som Claus Ryskjær, Ulf
Pilgaard, Lisbet Dahl, Ditte Hansen,
Andreas Bo og Niels Olsen.

let til en lille plump grimrian, der
til forveksling ligner vores nuværende statsminister. Det er en prægtig tur på Memory Lane, hvor man
ved hjælp af teksterne og en række
fremragende fotografier oplever eller genoplever store humoristiske
højdepunkter i Dansk revyhistorie.

Hendes kongelige røghed

Ser man på Cirkusrevyen i dag,
er det imponerende, at man stadig hvert år får nye indslag af veteranerne, Ulf Pilgaard, som både
kan lave Hendes Kongelige Røghed
Dronning Margrethe, men også
hendes gemal, og imponerende er
det desuden de seneste par år at
se en smuk kvinde som den anden veteran, Lisbet Dahl, forvand-

MASSAGE
KONTORSMERTER | ANSPÆNDTHED | HOVEDPINE | TRÆTHED

55 minutters dybdegående massage på udvalgte punkter. Kun kr. 350,Eller få en velværemassage eller måske ”ryddet op” i irriterende og plagsom anspændthed
med en helkropsmassage for kun kr. 450,Bestil en tid hos DAGENS MASSSAGE lægeexamineret fysiurgisk massør på telefon 29 93 65 69 (gerne sms).
Dagens Massage | Nørre Farimagsgade 19 | 1364 København K | info@dagensmassage.dk | www.dagensmassage.dk

Søren Anker Madsen og Ole Sønnichsen
Cirkusrevyen
222 sider, Stort format
Lindhardt og Ringhof
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STILLE! – NU TEGNER VI PARIS
OMTALE Den

11. maj udgav illustratoren Stine Reintoft sin femte malebog
til voksne. Stine Reintoft er tilbage i
topform med sin sjette malebog til
voksne ”Quiet Please - Vi tegner april
in Paris”, hvor hun tager os med til
byernes by, hvor amorinerne flyver
i luften og kirsebærtræerne springer
ud. Stine Reintoft har tegnet og boet
i april måned 2016 i statens legatbolig
i Paris, og har med denne bog motiverne helt inde på livet. Hun formår,
med hendes kendte streg at gøre de
største seværdigheder, smukke gadehjørner til en fin oplevelse for brugeren, der kan leve sig ind i den parisiske stemning. Der er plads til at
farvelægge med alle farver og komme
”en tur” til Paris med illustrationerne.
Stine Reintoft ønsker, at alle, der
farvelægger hendes bog, får et lille
pust i den travle hverdag og giver sig
tid til at fordybe sig i og glæde sig
ved at tegne og male videre på illustrationerne.
Stine Reintoft har i april 2016 boet
statens legatbolig i Marais-kvarteret, hvor hun har arbejdet på ”Quiet Please - vi tegner april in Paris”.
Bogen er en hyldest il Paris, der for

Stine Reintoft og så mange andre
symboliserer livet, livsglæden, kærlighed, kunst, arkitektonisk skønhed
og kulturhistorie. Det har for Stine
Reintoft været en meget personlig, og
rørende oplevelse at bo i Paris. Set i
bakspejlet har det været vigtigt for
Stine Reintoft, at genvinde glæden og
overvinde frygten, der måske sidder
lidt i mange efter terrorangrebet i Paris i november 2015.
Derfor er denne bog netop en
hyldest til livsglæde og dedikeret til
byen Paris.

Stine Reintoft Reintoft
Quiet Please -Vi Tegner April in Paris
84 sider, Saxo
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SPAR OVER 250,- KR.!

HOBBIT I HABBIT

408 SIDERS

MEDRIVENDE
ERINDRINGER FRA
KØBENHAVNERAVISENS

SENIOREDITOR
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ONDSKABENS

FÆRGE

BOGLADEPRIS KR. 349,95
PRIS TIL KØBENHAVNERAVISENS LÆSERE

KUN 89,- KR.
+ forsendelse 35,- Kr

En personlig livsskildring
men er også et forbløffende billede af Danmark i
forandring. Fra ungdomsoprør og TVs Peberkværnen,
Søndagsavisen Hovedbladet
og erobringen af Christiania
over Bornholmsk befrielseskamp, chefredaktørpost
på Ekstra Bladet og Squash
reklamer til seniorliv som en
af vore førende skarpe penne, forfattere og samfundsrevsere!

Køb den på
www.cdklassisk.dk
eller bestil på
info@cdklassisk.dk

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

"

m/k klip

270,-

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Svenske Mats
Strandbergs Færgen foregår
i løbet af et døgn ombord på
Baltic Charisma, der sejler fra
Stockholm i Sverige til Åbo i
Finland. Ombord er der 1.200
passagerer, som skal underholdes i de 24 timer, turen tager
frem og tilbage. Læseren følger en række af de passagerer,
som har tænkt sig at slå sig løs
og glemme alt om hverdagen.
Der er Marianne, som måske
ser hen til et kærlighedseventyr, drengen Albin, der er sammen med forældrene og som
nyder at være sammen med
kusinen Lo. Der er Dan Appelgren, en halvfalleret sanger og
entertainer, der skal lede karaokebaren, bartenderen Filip
samt Calle, der tidligere har
været ansat på færgen, og som
er med sammen med sin kæreste Vincent, de to veninder
Madde og Zandra, der er ude
for at opleve noget og måske
score.

fatale følger – og fra nu af får
det onde overtaget på Baltic
Charisma.
I præsentationen af forfatteren står der, at han siden
han var 12 år har været besat af Stephen Kings bøger, og
man mærker i høj grad inspirationen. Det er en gyser, hvor
det hele bliver mere og mere
uhyggeligt, og hvor flere og
flere bliver smittet af sygdommen, hvor blod spiller en stor
rolle. Samtidig kan man ikke
lade være med at tænke på
andre dramaer på krydstogtskibe som fx Estonia og Scandinavian Star. Det er måske
ikke lige den roman, man skal
tage med på sin næste sejltur
med en færge, men kors hvor
er den spændende!

BENN Q
– NÅR HAN ER BEDST
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE ”For Ebbe var krigen ikke slut, selvom han aldrig talte
om den. Den havde taget bopæl i ham, han var som en tavs bonde, der
hårdnakket dyrkede sin udpinte jord og frydede sig, når høsten slog fejl,
som var alting Guds fejl.” Sådan tænker hovedpersonen Ebbe Høst et
par år efter afslutningen på Besættelsen, hvor han var modstandsmand.
Det er i Benn Q. Holms De døde og de levende, der begynder med en
sabotageaktion, som går helt galt, hvorefter Ebbe må flygte til Sverige.
Krig og kærlighed
Da han i maj 1945 bliver genforenet med kæresten, Karen, er alt ikke
fryd og gammen, for Karen er gravid, og Ebbe kan umuligt være faren.
Alligevel bliver de to gift, men Ebbe er ikke lykkelig, da han stadig tænker på, hvem af de andre i modstandsgruppen, der er far til datteren
Ellen. Læseren følger også en af de andre modstandsfolk, Erik Scharff,
som var gruppens leder, og som nu er en succesfuld forretningsmand,
men som stadig leder efter eventyr, der kan hamle op med spændingen
fra aktionerne i modstandskampen.
Benn Q. Holm tegner et fint billede af den desillusion, som fulgte i
kølvandet på de dramatiske begivenheder under krigen. De døde og de
levende handler om krig og kærlighed, men også om begær, hemmeligheder, løgne, skyld og drømme. Mange danske forfattere har beskæftiget
sig med perioden, fx Tage Skou Hansen og Klaus Rifbjerg, men alligevel
er der nye spændende detaljer i romanen, der er noget af det bedste,
Benn Q. Holm har skrevet.

Det fatale bid i halsen

Tlf.: 53 56 02 42
Web: kbhavis.dk
Epost: kbh@kbhavis.dk

Så er der et helt hold af mænd
med, som er ombord for at
fejre en polterabend, og én
af dem er Tomas, der er blevet droppet af kæresten Åse,
og som forsøger at hjælpe en
lille dreng, der er syg og venter på sin mor. Hvad drengen
fejler ved man ikke i begyndelsen af bogen, men da han
bider Tomas i halsen, får det

Mats Strandberg
Færgen
Oversat af Allan Hilton Andersen
Modtryk

Benn Q. Holm
De døde og de levende
335 sider, Lindhardt og Ringhof
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NÅR MEDLEMMERNE

EJER BUTIKKEN
- 150 ÅR MED COOP

NESSER
I BERLIN
Normalt er det
krimier Håkan Nesser beriger læserne med, men hans
”almindelige romaner” er ofte
noget af det fineste fra hans
hånd. Elleve dage i Berlin
handler om den lidt kejtede
Arne Albin Hektor Murberg,
hvis far netop en død. Arne har
altid fået at vide, at hans mor
druknede under en sejltur på
Vesterhavet, men på dødslejet
fortæller faren, at hun i sin tid
forlod ham sammen med en
charmerende trubadur med
det festlige navn Egon Lummersten. Farens sidste ønske
er, at Arne skal finde moren
og overbringe hende en æske,
som han ikke må åbne.
ANMELDELSE

TEKST JACOB LUDVIGSEN

OMTALE ”Brugsen – en anderledes forretning?”

fortæller historien om en 150-årig virksomhed, der altid har forsøgt at holde balancen
mellem på den ene side at være en forretning,
der skal løbe rundt, og på den anden side være
en bevægelse bygget på solidaritet og et ønske
om at ’opdrage’ medlemmerne. Det er forbrugeroplysning på et højt plan, skrevet af uafhængige forskere.
Brugsforeningerne bygger på andelstanken, og lige fra starten i 1866, hvor Pastor
Sonne etablerede Thisted Kjøbstads Arbeiderforening, gik Brugsen på to ben: Forretningen skulle give en tilstrækkelig indtjening til at sikre medlemmerne af foreningen
gode og billige varer – og del i dividenden.
Det gode, sunde liv

Efter 2. Verdenskrig gik Brugsen med inspiration fra USA forrest i udviklingen fra
diskbetjent købmandsbutik med begrænset
vareudvalg til et landsdækkende net af selvbetjeningssupermarkeder, der dækker alle
forbrugerens behov for dagligvarer. Via medlemsbladet Samvirke og ved at lancere FDB
Møbler, Madpyramiden og senest Madmanifestet har Brugsen samtidig søgt at sikre medlemmerne en andel i det gode, sunde liv.

forsøget på at etablere et nordisk samarbejde
med Coop Norden blev en fejltagelse i milliardklassen. Forskellige syn på Brugsens formål og fremtid har givet interne magtkampe,
men også fostret karismatiske lederskikkelser, der har formået at styre Brugsen igennem
til Coops nuværende succes som Danmarks
største leverandør af dagligvarer.
Bogen er en fortælling om, hvordan skiftende samfundsmæssige, markedsmæssige
og kundemæssige forandringer gennem 150
år har stillet nye krav til at drive forretning
og fastholde medlemmerne. Historien viser,
at det er blevet tiltagende svært at være en anderledes forretning og dermed også, at brugsbevægelsens ledere har været villige til at gå
på kompromis med det anderledes for at sikre
en fortsat stærk forretningsmæssig position.
jalu@kbhavis.dk

Opkøb, skandaler og udvikling

Brugsens udvikling har været begivenhedsrig
og præget af dramatik:
Opkøbet af Irma i 1982 skabte røre hos
såvel kunder som medarbejdere, og etableringen af Fakta satte spørgsmålstegn ved Coops
selvforståelse som en ”anderledes” forretning.
I 1980’erne jagtede pressen skandalehistorier
i FDB-toppen, og den såkaldte Jagtskandale
bragte den daværende ledelse til fald. Koncepter som ANVA og OBS måtte opgives, og

Knobelsdorffstrasse

Den sidste adresse moren
havde efterladt sig var i Berlin, så derfor begiver Arne sig
til den tyske hovedstad, hvor
han indlogerer sig på Hotel
Munck i Fasanenstrasse. Arne
kan overhovedet ikke tale tysk,
men hans farbror Lennart giver ham et kort kursus inden
afrejsen, og desuden er Arne
udstyret med en parlør.
Da det jo er yderst tvivlsomt om moren, der hedder
Violetta Dufva, stadig bor
på den adresse, Knobelsdorffstrasse 38B, som hun havde
boet i mange år tidligere, og
som hun havde bedt Arnes
far om at sende sit tøj ned til,
hvilket han dog ikke havde
efterkommet, da han havde
foræret det til en genbrugsbutik.

len, og havde fået undervisning
hjemme hos sin far, farbror og
tante, og som femtenårig var
han begyndt at ekspedere i familiens tobakskiosk, og i sin
fritid havde han set masser
af videofilm med Perry Mason, som hans far havde foræret ham. Derfor føler Arne en
samhørighed med Perry Mason, som han spørger til råds
om alt. I Berlin kommer Arne
ud for den ene mere groteske
situation efter den anden. Fx
får han sine sko stjålet, mens
han hviler på en bænk, og da
han på bare fødder går ind i
KaDeWe for at købe de gule
sko, man kan se på romanens
forside, mener han, at han ser
sin mor uden dog at komme i
kontakt med hende. Han møder også den invalide Beate,
der sidder i kørestol, og som
hjælper ham med at lede efter moren. Og i opgangen, hvor
moren skulle være flyttet hen,
møder Arne en gal professor,
som hypnotiserer ham. Derved kommer han ind i et helt
andet univers, en rejse i tiden
- hvor han bliver involveret i
en mystisk hekseproces.
Foruden at være en pragtfuld bog om Berlin er Nessers
roman til tider utroligt morsom. Den kan varmt anbefales. Den er spændende uden at
være en decideret spændingsroman, og hvad det hele ender
med, skal ikke røbes her. Der
er kun at sige: Læs den!
jl

En tumbe

Kristoffer Jensen (red.)
Brugsen - en anderledes forretning?
430 sider, 349,95 kr.
Udgivet af Samvirke i samarbejde med Copenhagen
Business School og Syddansk Universitet

Arne havde som ganske ung
sprunget på hovedet i vandet
fra en klippekant på for lavt
vand, og derved slået hovedet,
så skolekammeraterne efterfølgende havde betragtet ham
som tumbe eller idiot. Derfor
var han blevet taget ud af sko-

Håkan Nesser
Elleve dage i Berlin
Oversat af Jan Mølgaard.
349 sider. Modtryk
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EMALJESKILTENES STORHEDSTID

DA REKLAME VAR KUNST

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Det

er noget af et pragtværk John Juhler Hansen har begået
med Gadens blikfang, der ved hjælp
af hundredvis af billeder fortæller om
danske emaljeskilte gennem 100 år –
og om dansk kommerciel udendørsreklame i det 20. århundrede.
Der er tale om en nyrevideret udgave af bogen af samme navn, der
blev udgivet af Forlaget Jelling for
nogle år siden. Forfatteren er projektleder ved Industrimuseet i Horsens, hvor han første gang i 1984 udstillede sin samling af emaljeskilte,
og fra 2004 har han været museets
registrator.
Fra skrot til værdi

Det hele begyndte i 1977, da han i et
sommerjob som skraldemand fandt

et emaljeskilt for Gamle Carlsberg
lagerøl i en baggård. Han fik af husets ejer lov til at købe skiltet for 20
kroner, og så gik det ellers hurtigt.
Hver gang Juhler Hansen kom forbi
et sted, hvor der var emaljeskilte, forhandlede han sig frem til fornuftige
priser, der dengang var 20-50 kroner
og i enkelte tilfælde helt op til 100
kroner.
I dag opnår gamle emaljeskilte
nemt hammerslag på auktioner på
20.000 - 45.000 kroner.
Cigaretter og afholdsbevægelse

I bogen fortælles historien om de
mange skilte, hvor forfatteren i 2002
havde kendskab til 1.380 forskellige
emaljeskilte, hvoraf de 800 var i hans
samling. På de mange farvegengivel-

ser vises skilte for så forskellige ting
som forsikringsselskaber, dampskibsselskaber, apoteker og naturligvis varer, hvor de fleste ikke kan fås mere.
Der er herlige slogans på mange, fx
skiltene for kaffetilsætning: ”Der er
Richs, der drik’s” og det konkurrerende mærke: ”Det er Danmark’s der
du’r.” Der er skønne reklamer for margarine, cigaretter, øl, flødeis og flotte
skilte i flere farver for Kawo korsetter og busteholdere, men der er også
emaljeskilte med almene budskaber
som fx Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelses ”Spyt ikke paa
Fortovet” eller afholdsbevægelsens
budskab: ”Bliv Afholdsmand. Tiden
kræver en handlekraftig Slægt”.
Man bliver helt nostalgisk af at
bladre i denne skønne bog, som er

i stort A4-format – og udelukkende
er blevet til ved hjælp af generøse
fondsmidler.

John Juhler Hansen
Gadens blikfang
Danske emaljeskilte gennem 100 år
264 sider, Permild & Rosengreen
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PÅ PETER BANGS VEJ
OG ANDRE UOPKLAREDE SAGER
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Når man læser en god krimi, skal
den forbrydelse, som den handler om helst opklares til sidst, men sådan er det jo ofte ikke
i det virkelige liv.
Derfor kan der til tider være idé i at læse
om kriminalsager, som ikke opklares. Det
er helt forfriskende at granske historikeren
Frederik Strands Uopklaret, der handler om
kriminalhistoriens største uopklarede sager.
Bogen, der har forord af den garvede politiinspektør Bent Isager-Nielsen, går kronologisk
frem ved at begynde med mordet på kong
Erik Klipping, der blev myrdet i Finderup
Lade Skt. Cecilie Nat 1286 og fortsætter med
mordet på Christian den Andens elskerinde
Dyveke i 1517.

Politi på gaderne

På den tid var det ikke ualmindeligt, at konger og adelige blev myrdet, men i begyndelsen
af 1800-tallet, hvor landbefolkningen rykkede
ind i byerne, var en del af dem, der blev myrdet, ganske almindelige borgere. Derfor var
det nødvendigt, at der kom uniformeret politi på gaderne, men samtidig fik politiet også
de civile opdagerkorps, som skulle opklare de
mange forbrydelser, som de nye tider førte
med sig.

fandt sted under Besættelsen, hvor nok mordet på Jane Horney har været mest omtalt,
men også i kølvandet på krigen var det en del
uopklarede sager, bl.a. omkring de såkaldte
Varulve.

Sten og
krystaller
kæmpe
udvalg
fra 10,-

Scandinavian Star

Derefter følger kapitler om forsikringssvindel, hvor den nok alvorligste, mordbranden
på Scandinavian Star her for nyligt er blevet
overhalet af nye belastende oplysninger, der
gør bogens kapitel lidt forældet.
Der er kapitler om forbrydelser mod børn,
og det hele slutter med de såkaldte Cold Cases,
hvor en gammel uopklaret sag via nye oplysninger ender med at blive opklaret. Et eksempel her er sagen om Amagermanden, der blev
afsløret som seriemorder på grund af gamle
dna-spor.
Èn af de mest mystiske sagerer mordet på
den smukke Marie Lock-Hansen i Højbjerg ved
Aarhus, som også udløste talrige konspirationsteorier. Og så skal man naturligvis ikke
glemme hypnosemordet på Nørrebro, hvor
man nok aldrig fik den fulde sandhed at vide.

DU FINDER TUSINDVIS AF
SPÆNDENDE OG ALTERNATIVE
GAVEIDEER HOS TESSIES,

FIOLSTRÆDE 14, KBH. K.

Jack the Ripper

I London sørgede seriemorderen Jack the Ripper for, at opdagerne kom på overarbejde, men
desværre lykkedes det ikke for politiet at finde
frem til, hvem der myrdede de mange prostituerede i bydelen Whitechapel, og her står man
nok stadig med én af kriminalhistoriens største gåder.
I Uopklaret koncentrerer Frederik Strand
sig om sager i Danmark, og den nok mest spektakulære er dobbeltmordet på Peter Bangs Vej
i 1948, en sag, der udløste mange mere eller mindre fantasifulde konspirationsteorier,
men som aldrig er blevet opklaret.
Inden da var der en del forbrydelser, der

Anno 2008
Frederik Strand
Uopklaret - Danmarkshistoriens største
uopklarede kriminalsager
Gennemillustreret med fotografier, 565 sider. L&R

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

SKØNNE VINE TIL
SOMMERENS GLÆDER

79

75

Normalpris op til: 119,75 pr. fl.

SPAR
OP TIL

40,-

Tilbuddene gælder fra den 15. juni t.o.m. den 30. juli 2016. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

FRIT VALG

2013 BENI DI BATASIOLO,
BARBERA D’ASTI, “SABRI” DOC

2015 MIMI PROVENCE ROSÉ

2015 MOONLITE TOSCANA IGT

FRANKRIG

ITALIEN

Vinen er lavet 100% på barbera druen.

Vinen er lavet på druerne Grenache og Cinsault
iblandet en anelse Syrah.

Vinen er lavet på 20% Pinot Grigio, 35% Chardonnay, 30% Vermentino og 15% Trebbiano. Vinen
er den perfekte ledsager til retter med alt godt
fra havet, lette oste og lyst kød. Derudover er den
yderst velegnet som aperitif.

AOV.dk: “Ristet kaffe, blåbær, syrlige kirsebær
og let urtete præg. Meget pirrende rødvin med en
herlig mundrensende frugtsyre. Fadlagret og generøs
Barbera når den er bedst.”
Normalpris 119,75

BT om 2014: “Medium let rosévin, elegant, tør,
harmonisk og flot, let krydret med smag af jordbær,
limefrugt og krydderurter. Supergodt køb.”
Normalpris 99,75

Normalpris 109,75
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