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Sådan ser et totalt tomt teologisk fakultet ud – videnskaben er forvist fra Latinerkvarteret.

KØBENHAVN TØMMES

FOR VIDEN OG ÅND
TEKST JACOB LUDVIGSEN

FOTO TORBEN DRAGSBY

Biblioteker og arkiver står ikke i høj kurs blandt
embedsmænd og politikere. På
Københavns Rådhus blev det
smukke stadsbibliotek tømt, og
alt det gamle ragelse blev sendt
til Københavns Hovedbibliotek,
hvor man sikkert ikke har haft
tid til at kigge på det, når der
skulle brændes hundredetusindvis af bøger.
Universitetsbiblioteket i FiolRØMNING

stræde blev også nedlagt, så kom
turen til Det kgl. Teaters samling af uvurderlige manuskripter og partiturer. Næste skridt
mod den totale historieløshed
er Folketingets grådige planer
om at forvise Rigsarkivet fra den
historiske bygning fra 1720. Et
nyt center for skolebørn og turister – har man hørt magen! De
ærede medlemmer burde hellere
koncentrere sig om at opholde sig

i folketingssalen, der næsten altid står gabende tom.
Og nu er det slut med Teologisk Fakultet i Købmagergade, der har måttet ekspedere
2,3 kilometer bøger til Amager.
Studenterne må samme vej, og
København bliver således også
næsten tømt for den ungdom,
der gennem et halvt årtusinde
har præget byen.

LÆS JETTE ARENDRUPS ARTIKLER OM DE TO SENESTE OVERGREB PÅ SIDE 11

LETTE RETTER
i caféen

100,Caféen har åbent fra kl. 12.00 hver dag. Restauranten har åbent fra kl. 17.30 Mandag-Lørdag.

Skuespiller og komiker Søren Hauch-Fausbøll spiller frem
til den 11. marts med i Folketeatrets velanmeldte udgave af Holberg-klassikeren "Den Politiske
Kandestøber". Han bor i Hellerup,
men cykler gerne ind til byen, både
for at arbejde med film, teater eller hans nye speciale som hospitalsklovn og for at slappe af. S:10
MIT KBH

LIVRETTER
i restauranten

Rosenborggade 15-17, 1130 København K, Tlf. +45 3841 1020, www.brdr-price.dk - lige ved Nørreport og Kongens Have
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LEDER

DIGGE-DIGGE-DIG
Alt afhænger af tegnene ”1” og ”0”. Vores køleskabe
skal digitaliseres, så det automatisk kan sende
besked om, at det mangler komælk og kaviar,
vores børn skal digitaliseres, så de ikke behøver at bruge blyant, og bilerne vil en dag
kunne køre af sig selv. Mageløst og magisk;
selv denne avis ville have svært ved at udkomme, hvis den ikke kunne redigeres digitalt.
Det er ikke en dille – det er fremtiden.

Dejligt, at så meget kan lade sig gøre ved hjælp
af komplicerede logaritmer, et begreb som kun de
færreste fatter. Børn og unge, der vil i verden

frem, gør klogt i at blive programmører, det er
den nye tids aristokrati og et område, hvor der
er nærmest ubegrænset behov for kvalificeret
arbejdskraft, selv om computerne i stigende
grad vil kunne programmere sig selv.

pedere os selv digitalt, og hvis vi ikke magter
det, er det værst for os selv. Rudekuverten er
snart et fortidslevn, lønningsposen har været
det i årevis.
DSB er ved at forny signalsystemet, og det løber
op i 20 milliarder. Planen lider af fordyrende

komplikationer, og prøvekørslerne på S-banen
medfører så store forsinkelser, at det har været
nødvendigt at forlænge rejsetiden. Desuden er
de nye signaler ikke begejstrede for omskifteligheder i vejret.
Det skal heller ikke hedde sig, at København står
tilbage for udviklingen. Byen skal gøres ”ægte

smart”, og den på utallige områder geniale
borgmester Morten Kabell (VS) udtaler kækt
til Berlingske: ”Select for cities er med til at
cementere København som en smart city-spiller”.

Desværre gror ikke alle lykkens træer ind i himlen.

Blind tro på, at maskinerne selv kan læse data
og handle derefter, holder jo ikke altid stik. Vi
ser, hvordan skattevæsenet lammes af systemer, der var tænkt stort og viste sig at være
det rene lort. Skrædderne fra Kejserens Nye
Klæder lovede politikerne og deres hofmænd,
at effektiviteten ville stige 100 %, og så kunne
de straks spare 50 % af medarbejderne væk.
Danmarks Nationalbank og dens medsammensvorne vil gerne bortdigitalisere kontanter,
vi kan blive et foregangsland og snyde forbryderne. Sagkundskaben siger, at alle transak-

tioner kan anonymiseres, vi skal ikke frygte,
at myndighederne kan kontrollere vores forbrug, et løfte man ikke nødvendigvis behøver
at tage for pålydende.
Det er også digitaliseringen, som får skyld
for, at vores postvæsen ligger i ruiner. En af
de ældste infrastrukturer, grundlagt af Christian IV, står for fald. Almindelige breve er
mindst fem dage om at nå frem, hvis de altså
ikke gådefuldt forsvinder. Offentlige myndigheder henvender sig digitalt, og vi skal eks-

Data skal tilpasse trafiksignaler, gadebelysning,
bygningers varmeudslip, menneskers bevægelser, parkering og så videre. Affaldsspandene

skal fortælle, hvornår de skal tømmes, og turisterne vil føle sig mere velkomne med City
WiFi. Man bliver helt svimmel, også ved tanken om omkostningerne sat i forhold til nytteværdien. For ikke at tale om de uundgåelige
forsinkelser og nedbrud.
Ding-dong. Vi spadserer forbi en fysisk butik, og
smartphonen melder om dagens tilbud på vanter,
når temperaturen nærmer sig frysepunktet. Vi

behøver ikke at tage telefonen op af lommen,
når vi betaler, og vores adfærd registreres som
Big Data, så fabrikanterne af morgenmadsprodukter kan se, om vi foretrækker havregrød fremfor chokopops.
Dejlig er jorden, prægtig er den digitale himmel,
og hver og en, der stritter imod, skal nudges til
at juble over de endeløse fremskridt, der bærer
mod en lys og lykkelig perleport.
Københavneravisen
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JULEPOSTEN

- Hvis jeg nu sender mine julekort inden påske, når de så
frem til jul?
- Ja, det vil jeg regne med, hvis vi ellers må tømme postkassen
inden da.

TEGNING: CLAUS SEIDEL

KOMMENTAR

KAMP MOD

BYSVINERIET
”En Epinion-undersøgelse har vist, at københavnerne er
stærkt generet af tre ting: Trafik, infrastrukturprojekter og
affald på gaderne. Derfor er det positivt, at Cecilia Lonning-Skovgaard, der er Venstres spidskandidat ved kommunalvalget i 2017,
har bebudet, at hun vil gøre noget ved det.
Hun foreslår konkret, at 500 af de 16.000 københavnske kontanthjælpsmodtagere skal i nytteaktivering og bevæge sig rundt i København med en pose i hånden og opsamle det skrald, som fejemaskinerne ikke får fat i. På den måde får man både ryddet op og
testet, hvor jobparate de egentlig er.
Det er et udmærket tiltag, men det ændrer ikke på kernen i problematikken: Hvorfor er det blevet en uoverstigelig opgave for byens
beboere at fjerne deres eget skrald? (…) Det handler også om dannelse og opdragelse. Tingene skal være i orden, og det offentlige
rum skal ikke flyde med pizzabakker og tomme Bacardi Breezers”.

Leder i Berlingske.

DISTRIBUTION:

Postomdeles af Post Danmark og
leveres til butikker, restauranter,
biblioteker, kontorer, klinikker og
caféer i Kbh K.

”Og myten om, at byen flyder med affald, bliver endnu engang luftet, som om det er sandt.”
Jens Rebensdorff, journalist på Berlingske.
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I KØBENHAVN ER HVER FJERDE INDVANDRER
København er i stigende grad en multikulturel storby. Det viser nye tal, som Danmarks Statistik har udarbejdet for Berlingske. Tallene viser, at knap hver fjerde borger i hovedstadskommunen er enten indvandrer eller efterkommer af indvandrere.
TEKST LARS PETER LORENZEN

144.000 borgere i København er enten indvandrere eller efterkommere af indvandrere fra enten vestlige eller
ikke-vestlige lande. Det svarer til cirka 24 procent af det samlede indbyggertal på omkring 600.000.)

KULTUR 144.000 borgere i Kø-

benhavn er enten indvandrere eller efterkommere af
indvandrere fra enten vestlige eller ikke-vestlige lande.
Det svarer til cirka 24 procent af det samlede indbyggertal på omkring 600.000.
København ligger dermed
højt i forhold til landsgennemsnittet, hvor kun små
13 procent er indvandrere

eller efterkommere af indvandrere.
Antallet af indvandrere er
alt for højt, mener kultur- og
fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF):
- Det vidner om, at København er under forandring. Vi
har i den grad taget fra her
i København, og vi har taget
stort set alle de indvandrere
og flygtninge, der kom til lan-

det op gennem 1960'erne og
til 1980'erne, udtaler han til
Berlingske.
Bekymrende udvikling

Det er især den ikke-vestlige
indvandring, der bekymrer
kultur- og fritidsborgmesteren.
- Jeg frygter, at tallet vil
vokse. Det rammer ikke
mindst vores folkeskole,

hvor alt for mange elever
møder op til skolestart og
ikke kan dansk. Det giver massive integrationsproblemer og problemer
med at motivere dem til
at tage en uddannelse, siger Carl Christian Ebbesen.
Tallene fra Danmarks
Statistik skelner ikke mellem vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere af indvandrere.
En anden opgørelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet viser dog, at
flertallet er af ikke-vestlig
oprindelse.
Opgørelsen viser samtidig, at det samlede antal indvandrere og efterkommere af indvandrere i
København er i stigning.
I 2004 var kun 18 procent
af københavnerne indvandrere eller efterkommere af
indvandrere, mens det
i 2016 altså var 24 procent.

Det er dog den vestlige
indvandring, der er i stigning. Ifølge Danmarks Statistik især fra lande som
Sverige, Polen og Tyskland.
I 2016 var der dobbelt så
mange vestlige indvandrere
som i 2004.
Netop det faktum hæfter
den radikale beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev sig
ved.
- Vi ved, at vestlige indvandrere bidrager godt til
byens vækst og udvikling,
og det ser ud, som om det
går i den rigtige retning.
Hvis vi som en lille åben
økonomi skal klare os godt
i en globaliseret verden,
skal vi være mangfoldige
og globale, siger hun.
lp@kbhavis.dk
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BEBOERNE SIGER

STOP TIL STØJ
SAGSØGER KØBENHAVNS KOMMUNE
TEKST HANNIBAL HOLT, BESTYRELSESMEDLEM I FORENINGEN KØBENHAVNS BEBOERNETVÆRK (FKBN)

Ved du hvorfor at kinesere ikke kan spille fodbold?
Fordi, hver gang de får et
hjørne, åbner de en grillbar!
Det var en stående vittighed
da jeg var en stor dreng i
1980’erne.
I dag er det ikke kineserne
der er på færde. I dag er det
spritindustrien og de guldgravere den har affødt. Og i
modsætning til i starten af
1980’erne, så er det ikke nogen vittighed længere. Det er
alvor.
Fritstillede huslejepriser
for erhverv betyder himmelflugt og at almindelige butikker ikke har en…kinamands
chance for at etablere sig og
leve. Det er kun restaurationer. Derfor ændrer hele
kvarter radikalt karakter konverteres fra at være velfungerende beboelsesområder med lokalliv, til at være
bar- og partyområder. Barer
og restaurationer overtager
alle lokaler og butiksvinduer
er mørke i dagens løb, mens
de kulørte lamper tændes når
mørket sænker sig og ’livet’
begynder i gaden. Hele områder er på den måde gjort
de facto ubeboelige pga. voldsom nattestøj fra ekstremt
berusede mennesker.
STØJ

Tilværelsen trues

Utallige eksempler på at folk
der ikke kan føre et normalt
liv i deres hjem på grund af
støjen fra gaden og restaurationerne. Folk må sove i deres
badeværelse eller køkken, eller i værste fald kapitulere for

Parkpark, som er appudbyder af mobilbetaling for parkering i København stod til at blive afkoblet fra den offentlige parkering i København
per 1. marts, fordi firmaet igennem længere tid har misligholdt kontrakten, men Parkpark har formået at overbevise kommunen om, at dette
ikke kommer til at gentage sig.

den massive og overvældende
støjpåvirkning, og flytte væk
fra deres hjem. Det er veldokumenteret, at støj er ekstremt
sundhedsskadeligt, og rent
faktisk er Europas anden største dræber.
Der findes lovgivning,
der skal regulere på området. Men denne bliver ikke
håndhævet.
I København er vi kommet
i den surrealistiske situation,
at borgerne må bede myndighederne om at sørge for at lovgivningen bliver overholdt.
Über-liberaliseringen er i
dag nået til det lovgivende
niveau. Der har nemlig tilsyneladende sneget sig en
forståelse ind på demokratiets bonede gulve, om at lov
og ret står til fri fortolkning
og at det er et aktivt valg, om
man vil implementere den eller ej.
Det er klart at det er
uholdbart og til stor skade
for byen og dens indbyggere.
Vores menneskerettigheder

Københavnere fra hele byen
har gennem en længere årrække forsøgt at råbe politi-

kerne på rådhuset op. Nødråb!
Vi er ved at drukne i støj og
møg. Uden resultat – problemerne er bare vokset, i takt
med at antallet af bevillinger
også bare er vokset. Og vi bliver ganske enkelt afvist eller
ignoreret.
Derfor har Foreningen
Københavns BeboerNetværk
taget skridtet til at stævne
Københavns Kommune. Stævningen er udarbejdet af advokat Mette Ravn Steenstrup
(Mazanti-Andersen Korsø Jensen), og vurderes til at være en
sag der ligger til højrebenet.
Stævningen og vores påstand
går i store træk på at Københavns Kommune har forsømt
dens tilsynspligt, samt at
kommunen overtræder den
europæiske menneskerettighedskonventions artikel 8, der
værner om borgerne grundlovssikrede ret til at kunne
være i fred i eget hjem. Der
er i øvrigt præcedens på dette
punkt. (se link nedenfor).
Baggrund findes på www.
fkbn.dk eller på vores facebookside der hedder Københavns BeboerNetværk.
KBH K
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URMAGEREN
Dronningens Tværgade

179.-

Spis så meget du kan
Helstegt oksefilet med bagt kartoffel
og dagens sauce - Hertil stort salatbord
Separat selskabslokale op til 50 personer
kan lejes med eller uden mad.

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

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

PARKPARK
FÅR LOV AT

FORTSÆTTE
TEKST LARS PETER LORENZEN

Københavns
Kommune har helt ekstraordinært valgt at lade Parkpark fortsætte som appudbyder af mobilbetaling i
København. Parkpark stod
til at blive afkoblet fra den
offentlige parkering i København per 1. marts, fordi
firmaet igennem længere
tid har misligholdt kontrakten, men Parkpark har
formået at overbevise kommunen om, at dette ikke
kommer til at gentage sig.
Parkpark har bortvist den
hidtidige direktør og har
formået at overbevise kommunen om, at den øvrige ledelse har været uvidende om
de misligholdte kontrakter.
Parkpark har desuden betalt alle udestående regninSmørrebrødscafé
ger
med dags varsel og har
også Svend
stilletLarsen’s
med efterfølger
en ny og forhøjet
bankgaranti.
Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus
Derudover
harsandwich,
selskafrokostboller,
masser
bet
indsat canapeer
en ny og
direktør
af forskellige frokostmadder.
og foretaget en lang række
ændringerNyiadresse:
selskabets inSt. Kongensgade
92 kld, København
K
terne
arbejdsgange.
Der er
www.sl-smbr.dk
blandt andet
indført
en
løtlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 37
bende budgetopfølgning
af
en statsautoriseret revisor,
også
som skal sikre,Nu
at fremtidige
siddepladser
betalingsfrister
overholdes.
Desuden vil selskabet i en
periode betale et a conto bePARKERING

Københavns største
blad- og avisudvalg

løb hver uge til Københavns
Kommune.
Klistermærker tilbage igen

- Der er tale om en helt ekstraordinær sag. Parkpark har
gjort, alt hvad de overhovedet
kan, og vi er overbeviste om,
at vores kontrakt fremover vil
blive overholdt til punkt og
prikke. Derfor har vi valgt at
give dem en ekstra chance i
København, siger centerchef
Jes Øksnebjerg fra Teknik- og
Miljøforvaltningen.
Genoptagelsen af samarbejdet betyder, at bilister fortsat kan anvende Parkparks
app til at betale for offentlig
parkering i København. Kommunen har været i gang med
at fjerne Parkparks klistermærker på p-automaterne
og sætte information op om,
at appen ikke længere ville
kunne bruges. Denne indsats
bliver nu tilbageført, men der
vil gå nogen tid, før alle 1700
p-automater og infostandere
igen er opdateret med de helt
rette oplysninger.
Parkpark orienterer deres
kunder direkte via appen, og
kommunen vil også via sin
hjemmeside oplyse, at appen
godt kan bruges, uanset hvad
der står på automaterne.

Tag C

FRA kong

TIL sTr
CYkler I

lp@kbhavis.dk

løbet af næste år bliver City f
det direkte med Amager Strandpark,
ny stibro bliver ført over Inderhavnen
Selvfølgelig kan du allerede i da
jernhesten fra Kongens Nytorv og cy
Amager Strandpark, men det kræver
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SF-FORSLAG OM

TVANGSTRÆNING

AFVÆRGET
TEKST LARS PETER LORENZEN

- Det er klassisk socialistisk SF-politik, at staten ved bedst, hvad der er godt for borgeren. Men vi skal ikke
tvinge folk. Vi tvinger heller ikke folk til at tage en banan fra frugtordningen, siger den radikale gruppeformand Tommy Pedersen.
POLITIK Et forslag fra SF's
sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen om
tvangstræning for alle medarbejdere i Københavns Kommune, der er i fare for at blive
nedslidte, er blevet stemt ned
i Københavns Borgerrepræsentation.
Ninna Thomsen ærgrer
sig på sin Twitterprofil over
beslutningen.
- Der var ikke flertal for
SF’s forslag om obligatorisk
træning. Det betyder øget
nedslidning for byens ansatte, skriver hun.
I tre år har kommunens
hjemmehjælpere og hjemmeplejere været tvunget til at
dyrke motion i arbejdstiden.
Den ordning ville sundhedsog omsorgsborgmesteren udbrede til resten af kommunens ansatte.

- Det handler om arbejdsmiljø. Hvis du er på en byggeplads, så skal du have en
hjelm på, så du ikke får en
mursten i hovedet. Tilsvarende har vi som offentlig
arbejdsplads et ansvar for, at
vi ikke slider folk ned igennem deres arbejdsliv, sagde
Ninna Thomsen før forslaget
blev nedstemt.
De Konservative i København rystede på hovedet af
planerne om at indføre en
times motion i arbejdstiden
til de ansatte på kommunens
plejehjem.
- Den tid, der går til at
dyrke motion, den går fra
de gamle, sagde gruppeformand hos de Konservative
i Københavns Borgerrepræsentation, Jakob Næsager, inden afstemningen.
Succesrig forsøgsordning

Fagbevægelsen positiv

Forslaget løb ind i modstand
fra blandt andet Socialdemokratiet og Radikale Venstre.
Til gengæld var fagforbundene FOA og 3F glade for
ideen.

I de seneste tre år har 600
medarbejdere på 10 plejecentre i København deltaget
i en forsøgsordning med én
times tvungen styrketræning
om ugen. Efter tre år melder
47 procent tilbage, at arbejdet

er blevet mindre hårdt, viser
en evaluering fra Arbejdsmiljø København. Medarbejderne melder sig også mindre syge og forventes at blive
mindre nedslidte.
- Det er da dejligt, at sosu-hjælperne bliver mere raske. Men jeg må holde fast i,
at når vi som samfund opkræver skatter fra folk, der
går på arbejde, så er det ikke
for, at nogen kan dyrke motion i deres arbejdstid. Så er
det for, at de gamle kan blive
passet, mener Jakob Næsager.
De Radikale har blandt
andet kaldt forslaget formynderisk.
- Man går alt for langt. Det
er klassisk socialistisk SF-politik, at staten ved bedst,
hvad der er godt for borgeren. Kommunen skal selvfølgelig sikre, at den er en god
arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, men vi skal ikke
tvinge folk. Vi tvinger heller
ikke folk til at tage en banan fra frugtordningen, siger
den radikale gruppeformand
Tommy Pedersen.
lp@kbhavis.dk

ÆRGERLIG TYRKFJEL: Under overskriften ”Kommunens nye træpolitik” fik vi i februaravisen ved
en beklagelig fejl trykt en ukorrekt mailadresse. Vi undskylder mange gange! Det er stadigt muligt
at få indflydelse på, hvor i byen der skal plantes træer ved at skrive til den korrekte mailadresse:
sabine.soerensen@a21.dk

sumut.dk

DANMARK PÅ CYKEL

Tag på cykeltur med kort og guide og
få en fantastisk naturoplevelse!

CYKELGUIDE

CYKELKORT

Féta Kai Eliés

Slå vejen forbi vores stad i Torvehallerne
Vi kan tilbyde lækre salater, gode oliven og andre
vegetariske og veganske delikatesser,
udover en god oplevelse!
Féta Kai Eliés - Torvehallerne
Rømmersgade 18, H1, E6, 1360 KBH K, Tlf.: 20 84 45 76
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DER MÅ VÆRE

EN GRÆNSE
TEKST SØREN PALSBO

Midt i en
tid, hvor fænomenet grænse
i betydningen landegrænse
er genstand for stor uenighed
nationalt og internationalt,
vil ”Byen i byen”, som Frederiksberg Kommune kalder sig
selv, gøre sine ellers ret usynlige grænser til storebror København mere synlige.
Bare rolig: Det bliver ikke
med nye grænsebomme! Det
ville være voldsomt upraktisk
for hovedstadens mange trafikanter, der dagligt krydser de
københavnsk/frederiksbergske grænser uden at tænke
meget over det. Derimod vil
Frederiksberg
genopruste
kommunens arkitektoniske
særpræg, hvad angår offentligt gadeinventar – blandt
venner kaldet ”Byens Nips”.
Før 1970erne var der overhovedet ingen skilte, der
markerede, at man passerede
grænsen mellem
København og Frederiksberg, hvad enten det var på
Nordre eller Søndre Fasanvej,
på Godthåbsvej
eller andre af de større
og mindre gader og veje, der
løber tværs over kommunegrænsen. Det var heller ikke
nødvendigt, for de to hovedstadskommuners gadeinventar signalerede klart, at man
var i København eller på Frederiksberg. Både farvevalg og
udformning af eksempelvis
telefonbokse, bænke og papirkurve var tydeligt forskellig.
Og så var der Frederiksbergs
helt særlige kombination af
sporvogns- eller busstoppested og plakatsøjle, udformet
af kommunens embedsarkitekt A.S.K. Lauritzen i 1913 og
opstillet i 102 eksemplarer fra
1914. De var faktisk hovedstadens første standardiserede
plakatsøjler. København fik
sine store plakatsøjler, tegnet
af Alfred Brandt, fra 1916 og
Gentofte sine karakteristiske
plakatsøjler med paraply-top,
tegnet af Knud V. Engelhardt,
fra 1923.
Men i de følgende årtier
blev det offentlige gadeinventars særpræg prioriteret lavere
og lavere til fordel for let vedligeholdelse og så stor standar-

Hviids Vinstue
Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk | Kgs. Nytorv |

33 15 10 64

DESIGNARKÆOLOGI

Autentiske historiske rammer
til unikke oplevelser
Vi tilbyder autentiske historiske rammer,
fortrolighed og nærvær samt et fleksibelt
og engageret personale, der med glæde står
til jeres rådighed fra start til slut.

Admiral Gjeddes Gaard
St. Kannikestræde 10 A | 1169 København K | 7022 1087
www.admiralgjeddesgaard.dk | admiral@gjeddegaard.dk

I 1969, da sporvognslinje 2 stadig var en del af gadebilledet, var der
endnu originale - om end stærkt medtagne - stoppesteds-plakatsøjler.
Foto fra Rosenørns Allé i Sporvejshistorisk Selskabs arkiv.

disering som muligt. Byrummet blev langsomt
kedeligere. Men nu er det
lykkedes Byen i byen at finde
midler til at vende skuden!
Det er netop plakatsøjle-stoppestedet fra 1914 med
den velkendte kobberhat, der
nu igen skal bringes til ære
og værdighed og signalere, at
beskueren befinder sig på Frederiksberg. Det var i 12. time,
at kommunalbestyrelsen allerede for godt en halv snes år
siden besluttede at redde de
tilbageværende 16 plakatsøjler, som undervejs var blevet
ombygget og havde mistet deres oprindelige fine proportioner. Vi kan sagtens forestille
os, hvad den gamle embedsarkitekt mente om det i sin
himmel.

I første omgang opstilles
fire genskabte originale plakatsøjler som et resultat af
nøje registrering, detektivarbejde og anvendelse af moderne digital 3D-teknik. Modelbygger og design specialist
Joakim Zacho Weylandt kalder processen for ”designarkæologi”. Det er kommunalbestyrelsesmedlem Nikolaj
Bøgh (Kons.), der har stået i
spidsen for den designmæssige genoprustning i samarbejde med Weylandt og stadsgartner Karsten Klintø.

Nyheder · Nærhed · Nytte
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SKRÆMMENDE

MORGENTRAFIK

I KØBENHAVN

København på en tredjeplads

København er helt oppe på en tredjeplads med en ekstra rejsetid på 47
procent, mens Aarhus placerer sig
på en delt femteplads med en ekstra rejsetid på 37 procent. På førstepladsen ligger Oslo med Stockholm
på andenpladsen.

Københavns Politi har foretaget ransagninger på syv adresser i København og på Københavns Vestegn.
Ransagningerne blev foretaget på
baggrund af en afledt efterforskning
i forbindelse med de mange skyderier
i Storkøbenhavn i efteråret 2016.
Ved ransagningerne blev der fundet to skarpladte pistoler, en pistol
uden ammunition, en ikke funktionsduelig revolver og en signalpistol.
Der blev endvidere fundet lidt over
tre kilo hash, en såkaldt jointfabrik
og godt og vel 170.000 kroner. I forbindelse med ransagningerne blev
der foretaget anholdelse af seks
mænd i alderen 19-29 år.
Fem af de anholdte er blevet fremstillet i grundlovsforhør, hvorimod
en 25-årig mand blev løsladt efter af-

høring og sigtelse for overtrædelse
af lovgivningen om euforiserende
stoffer.
- Det er med stor tilfredshed, at
vi efter nogle måneders efterforskning nu kan få fjernet endnu nogle
våben fra bybilledet. Det kan forhåbentligt være med til at forhindre, at
der sker nye skyderier i det offentlige
rum, siger politikommissær Steffen
Thaaning Steffensen, afdelingen for
organiseret kriminalitet hos Københavns Politi.
Han oplyser, at ingen af de anholdte er registrerede bandemedlemmer, men flere af dem har berøring med flere af de personer fra
bandemiljøet, der i efteråret har været en del af de mange skyderier i
Storkøbenhavn.

To rumænere anholdt for indbrud

TEKST LARS PETER LORENZEN

TRAFIK Mandag og tirsdag morgen
er det absolut værste tidspunkt at
køre bil på i både i København,
Aarhus og Odense. I København
kan man forvente at bruge helt op
til 50 procent ekstra rejsetid på at
komme fra A til B, mens man kan
tilbringe 40 procent ekstra køretid
i morgentrafikken i Aarhus og 27
procent i Odense. Det viser en ny
rapport fra firmaet TomTom.
Morgentrafikken i København
er en af de værste i Norden. Bilisterne i de større byer bruger op til
50 procent ekstra rejsetid på vejene,
når de kører i myldretiden. Både
København og Aarhus placerer sig
således i top fem blandt de nordiske byer, når det gælder trængsel i
morgentrafikken.
Resultaterne fra rapporten viser trafikbelastningen i 390 byer i
48 lande verden over og rangerer
byerne efter den gennemsnitlige
ekstra rejsetid og giver herudover
et overblik over, hvor meget ekstra
rejsetid bilisterne bruger i de travle
morgen- og eftermiddagstimer.
Tusindvis af danskerne oplever trængslen på motorvejene omkring København og Aarhus som
en stor udfordring om morgenen,
og trængselsniveauerne er ifølge
TomTom Traffic Index 2017-rapporten også blandt de højeste i de
fjorten målte byer i Norden.

Våbenransagninger førte til anholdelser

Selvom morgentrafikken i Danmark er et stort problem, og trafikbelastning er blandt de højeste
i Norden, rangerer de danske byer
forholdsvist lavt på listen sammenlignet med europæiske byer.
På topplaceringerne finder
man Łódź, Bukarest, og Moskva,
mens København rangerer helt
nede på 127. plads, Aarhus på 128.
plads og Odense 197. plads ud af
215, med henholdsvis 23 procent,
23 procent og 17 procent ekstra
rejsetid som følge af trafikbelastningen.
Ifølge rapporten er trafikbelastningen et generelt problem og er
steget globalt med 23 procent siden 2008. Trængsel i København
og Odense er steget med 7 procent siden 2008 fra henholdsvis
16 procent til 23 procent i København og 10 procent til 17 procent i
Odense. I Aarhus er det steget med
5 procent fra 18 procent i 2008 til
23 procent i 2016.
Sammenligner man tallene
med sidste års rapport er der stigning i trafikbelastningen i både
København og Aarhus på 2 procent, mens trængselsniveauet er
uændret i Odense.
Bor man i København, og har
man en kørselstid på 30 minutter
hver vej til arbejde, betyder det,
at man gennemsnitligt bruger 26
minutter ekstra på at sidde i bilen
hver dag. På et år bliver det til 100
timer, hvilket er fire timer mere
end sidste år. Samlet set betyder
det, at man bruger lige omkring
fjorten døgn på at sidde i sin bil
om året, hvoraf over fire af dem
er i kø.
lp@kbhavis.dk

Politiets særlige efterforskningsenhed i Østdanmark har i samarbejde
med Københavns Vestegns Politi
foretaget anholdelse af to rumænske
mænd, som mistænkes for at have begået mindst 20 indbrud i private villaer i flere politikredse på Sjælland
inden for den seneste måned.
Der er foretaget ransagning af de
anholdtes opholdssted, som de benyttede under deres ophold i Danmark.
Ved ransagningen blev der fundet
flere stjålne genstande i form af telefoner, ipads og lignende.
I forbindelse med indbruddene er
der stjålet mange effekter i form af
smykker, ure, kontanter og elektronik
i form af telefoner, ipads og computere. Nogle af effekterne er beslaglagt
under efterforskningen med henblik
på udlevering til de rette ejere.
- Vores fokusområde er blandt

andre omrejsende kriminelle, som
begår indbrud. Derfor er vi godt tilfredse med, at vi med disse anholdelser har fået sat en stopper for denne
utryghedsskabende adfærd, som vi
mener, disse to rumænere har haft.
Der venter nu en del arbejde med
at fastlægge de anholdtes færden og
finde flere mulige gerningssteder,
som passer til de tyvekoster, som vi
fandt under ransagningen, og som vi
tidligere har beslaglagt, siger vicepolitiinspektør Knud Hvass.
De anholdte er henholdsvis 32 og
24 år - den ene er tidligere dømt for
indbrud i Danmark og har i øvrigt
indrejseforbud.

Københavns Politi skal have ny direktør
Efter fire år på posten har Københavns Politis øverste leder, politidirektør Thorkild Fogde, fået nyt job. 1.
april tiltræder han som direktør for
Kriminalforsorgen, oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.
Før han kom til Københavns Politi
var han politidirektør for Nordsjællands Politi. Ifølge justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er 51-årige Thorkild Fogde den helt rette til jobbet.
- Med Thorkild Fogde får riminalforsorgen en dynamisk direktør med
solid erfaring fra politiet og den helt
rigtige mand til at håndtere de sikkerhedsmæssige udfordringer, som desværre er blevet en realitet i landets
fængsler, siger han.

Stillingen som politidirektør i Københavns Politi, der er landets suverænt største politikreds målt på befolkning, antal ansatte og antal sager,
vil nu blive slået op.
lp
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MED MOR I BYEN

FEM TIMER I ET
VOKSENFÆNGSEL

Anno 2008

Rosenborggade 2
(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)

TEKST CAMILLE BLOMST

I vinterferien
løb jeg tør for fortidsformidlende museer og kedelig-kolde
gåture i snenaturen, som jeg
kunne plage mine børn med.
I et svagt anfald af længsel
efter glædeshyl overgav jeg
mig til plastichelvede og inviterede dem i et klimauvenligt klamsyntetisk indendørs
junglelegeland. Sjældent har
min børneflok været så lykkelig og tam, som efter fem
timer i dette socialrealistiske
voksenfængsel.
Børnene susede ind i hoppe-kravle-lege-buret til de 700
andre svendene børn, og jeg
fandt en polstret bænk at
flytte midlertidigt ind på. På
den modsatte side af langbordet benyttede en ranglet far
ventetiden i legeland på at se
"Rytteriet" på Ipad.

www.kultorvet.dk · info@ostenvedkultorvet.dk

MED MOR I BYEN

Fortrolig samtale mellem
seksårige

Ved siden af sad en anden solofar, der havde købt sig tid til
den nye spændingsroman af
Steffen Jacobsen ved at invitere sin seksårige søn og hans
tidligere børnehavekammerat i legeland.
Faren havde spildt en formue på en tallerken med
sammenmast paneret kyllettemasse, pommesfritter,
to skiver agurk og to skiver
tomat.
Sønnen udbryder: "Tomat?
Er der ikke ketchup?" Uden
modargumenter rejser faren
sig for at hente en bøtte dyppelse.
I mens taler de to drenge
fortroligt om grøntsager: "Tomater, jeg har altid ønsket
mig at smage tomater. Men
jeg ved bare, det kommer jeg
aldrig til."
De spiser lidt pommesfritter uden tomatmarmelade, så
spørger kammaraten: "Har
du en kæreste?".
"Nej, men jeg har en, der
er god at kysse med og det er
store-Vigga fra første klasse.
Mig og Tobias leger meget
kysseleg med hende. Det er
sjovt. Hun siger, at jeg har
abe-ører og at hun elsker dyr."

Friske franske svesker
med sten fra D'agen haves

(Navnene er ikke ændret af redaktionen og han havde flyveører, der sad i en vinkel på
39 grader).
Seks flasker vodka i julegave

Bag mig sidder der to veninder
på ni år: "Jeg er lidt bange for
katte. Jeg fik en gang en killing, men næsten lige da jeg
havde fået den, blev den bidt
i stykker af naboens hund. Og
lige efter at killingeungen var
blevet bidt, kaldte vi på Siljas
far. Han bankede den med det
samme ned i fliserne, så den
døde helt."
Ved kaffetid får jeg nye
makkere ved langbordet, det
er to mødre med en flok blandede børn. Snakken er livlig
og ikke diskret. "Min mor har
virkelig en problem med alkohol, denne her jul gav hun min
søsters datter på nitten år seks
flasker vodka. Året før fik hun i
det mindste bare en deodorant
og noget cremesæbe."
"Sådan en mormor havde
jeg - og jeg elskede hende. Hun
var så festlig. Hun fik en kæreste da hun var 83. Og hun døde
midt i en tale, som hun holdt i
pensionistklubben. Det var så
lykkeligt og lige hende."
"Men var det ikke frusterende for de andre ved bordet?"
"Sikkert, men de var nok
oldinge-fulde, for det var på
Amager."
Løbeparten er verdens
hurtigste dyr

Ude på junglelegelandets toilet overhører jeg en aktuelt
debat mellem to nuttede børnehavepiger "Verdens hurtigste dyr er en løbepart" erklærer den ene pige. "Nej, det er

en løve" "Nej, det er det ikke,
det er en løbepart". Fedt ord,
tænker jeg. "Løbepart, helt
ærlig Rosa, det findes ikke."
"Jo, den er sort og den kan
finde på at dræbe sine børn.".
I slikkøen fanger mine lange
ører et andet fornøjeligt replikskifte:
"Henne i skolen spiller vi
"Røvhul" i frikvarteret". Spiller man stadig det morsomme
kortspil i skolen, tænker jeg.
"Men vi kalder det "Donald Trump" og så kalder
vi præsidenten for "Barak
Obama"".
"I min klasse kalder vi
ham bare Dumme Trump".
Dronningen må træde til

Det er ikke kun andre folks
børn, der siger ting, der får de
voksne til at smile. Lige før ferien sad min søn på seks år på
køkkenbordet og fik en rugbrødsklapsammen, mens jeg
lavede aftensmad. Han oplyste forarget, at drengene fra
hans klasse dagligt bruger det
slemme f-ord som sprogkrydderi. Hans spekulationer gik
på, hvordan vi kan stoppe den
tone i 0.b.
"Kunne Dronningen ikke
fortælle i sin nytårstale til
Danmark, at man ikke må
sige det ord?" Jeg var ved at
tude af grin, men holdt det
meste tilbage "Jeg tror ikke
så gerne, at hun vil sige det
ord til hele folket" "Så må
hun skrive et skilt" svarede
han hurtigt og fortsatte med
det samme "For det går heller
ikke, at hun viser tegnet med
hånden".
cb@kbhavis.dk

Spis
Oliven
Stigs Oliven
TORVEHALLERNE
Tlf. 40 26 16 89
E-mail: stigoliven@hotmail.com
Mød os på facebook!

Hviids Vinstue
Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk | Kgs. Nytorv |

33 15 10 64

MARTS 2017 ÅRGANG 12

KBH K

9

DEN GUDDOMMELIGE
SARAH BERNHARDT
TEKST MAJBRIT HJELMSBO TEGNING KARSTEN HANSEN

umfer både i tragedier og komedier, men især i pikante
bukseroller. Et heftigt temperament, et enerådigt og
excentrisk sind var gennemgående træk i Sarah Bernhardts liv og karriere. Efter
uoverensstemmelser med diverse teaterdirektører skabte
hun sit eget teaterselskab og
turnerede verden rundt i diverse stjerneroller som fx Kameliadamen, Fædra, Tosca og
Hamlet. Hun tjente samtidig
formuer ved at lægge sit navns
brand til reklamer for alt, fra
sæber til cykler. I 1893 overtog hun Théâtre de la Renaissance, og i 1897 rykkede hun
over i det større Théâtre des
Nations, som hun omdøbte
til Théâtre Sarah Bernhardt.
Sarah Bernhardt liv var i
sig selv en pikant bukserolle.
Hun havde et barn udenfor
ægteskab, muligvis med en
belgisk prins. Hun havde affærer med bl.a. forfatteren
Victor Hugo, Napoleon III
og Edward, prinsen af Wales
og kunstmaleren Louise Abbéma. Udover skuespillerkarrieren var Sarah Bernhard
en dygtig skulptør. Hun var

Den 4. april er der
premiere på ”Sarah” på Folketeatret med Ghita Nørby i
hovedrollen som den legendariske, franske skuespiller Sarah Bernhardt. I erindringen genoplever hun sit
stormfulde liv sammen med
sin sekretær og kammertjener, George Pitou, (spillet
af Preben Kristensen). På
flere måder er forestillingen
om ”Sarah” netop en sidste
genoplevelse af et formidabelt skuespillerliv. Dels fordi
Ghita Nørby og Preben Kristensen spillede selvsamme
forestilling på Folketeatret i
2013, dels fordi Ghita Nørby
denne gang kan fejre sit 60 års
skuespillerjubilæum. Sam-

TEATER

tidig er forestillingen Ghita
Nørbys afskedsforestilling. I
sandhed et sammenfald af to
store divaers stjernestøv.
Men hvem var denne Sarah
Bernhardt? I dag forbinder vi
måske mest navnet med en
skøn københavnerkage bestående af en makronbund med
chokoladecreme, overtrukket med mørk chokolade og
pyntet med en enkelt kandiseret viol. Nogen bly viol var
denne franske dame imidlertid så langt fra.
Sarah Bernhardt var en af
sin tids allerstørste skuespillerinder, berømmet for sin
’gyldne stemme’, poetiske udstråling og erotiske charme.
Hun var hyperslank og havde

et mørklødet, eksotisk udseende. Sara Bernhardt (18441923) var datter af en jødisk
kurtisane med mange indflydelsesrige venner, faderen
var ukendt. Som barn blev
Sarah anbragt i familiepleje,
kom siden i klosterskole og
blev som purung indskrevet på Konservatoriet i Paris, hvor hun blev uddannet
som skuespillerinde. Hun debuterede i 1862 uden større
succes på Théâtre Francais
i Racines ”Ifigenia” og blev
kort tid efter afskediget, fordi
hun smækkede en kollega en
lussing.
Det kunstneriske gennembrud kom nogle år senere på
Odéon, hvor hun fejrede tri-

kendt for at sove i en kiste.
Hun havde en alligator ved
navn Ali-Gaga, som angiveligt døde af at indtage for
meget mælk og champagne.
Hun havde den grad bukserne på, da hun i 187 1 under
den fransk-tyske krig omdannede Odéon til et felthospital
for sårede soldater. På grund
af en knæskade valgte hun
i 1915 at lade sit højre ben
amputere, hvorefter hun
fortsatte sin optræden med
træben med turneer både til
USA og til fronten med forestillinger for de franske soldater under 1. Verdenskrig.
Hun fortsatte karrieren frem
til sin død i 1923.
Sarah Bernhardt besøgte
København flere gange, første gang i 1880, hvor hun blev
hyldet af hele byen og fejret
med audiens i Kongelogen og
festbanket på d’Angleterre.
Sarah Bernhardt forærede i
taknemmelighed et relief af
den druknende Ofelia, som
kan ses over midterkaminen
i Det Kgl. Teaters publikumsfoyer.

Sarah Bernhardt i titelrollen som Hamlet

mjh@kbhavis.dk
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SØREN HAUCH-FAUSBØLL MIT KØBENHAVN

VANDET ER
KØBENHAVNS
HJERTE
TEKST CAMILLE BLOMST

Skuespiller og komiker Søren man kan få et bord. Hvis jeg er på
Hauch-Fausbøll spiller frem til den Christianshavn, så ligger der en lille
11. marts med i Folketeatrets velan- kaffebar, der hedder Sweet Treat, den
meldte udgave af Holberg-klassikeren har jeg også kaffekort til.
Hvis det er dejlig sol, så sidder jeg
"Den Politiske Kandestøber". Han bor
i Hellerup, men cykler gerne ind til på en bænk og kigger på folk. Når
byen, både for at arbejde med film, jeg laver Cirkus Sumarum om somteater eller hans nye speciale som ho- meren, så trækker jeg altid fra Det
Kongelige Teater til Toldboden og nyspitalsklovn og for at slappe af.
"Jeg er ikke en mand af mange der byen."
ord." åbner Søren Hauch-Fausbøll
samtalen, da Københavneravisen vil Byen på to hjul
udspørge ham, om hans forhold til "Jeg cykler meget og det er godt ved
København.
København. Men når jeg cykler, stoler
"Jeg føler mig som bornholmer, jeg ikke meget på bilisterne og ommen også som københavner. Jeg bor vendt. Faktisk bryder jeg mig ikke
i Hellerup, jeg er glad for stranden og om at cykle i myldretiden. Søndag
skoven, men så jeg tager cykler eller er en dejlig cykeldag. Lige som grøn
toget ind til teateret lige for tiden. El- bølge. Når vi snakker om byens trafik,
lers er det jo ikke hver dag, jeg skal no- så er jeg glad for Metroen, med den
get herinde. Men jeg kan godt lide at kan man undgå trafikken og komme
cykle. Så cykler jeg langs vandet. Men hurtigt fra station til station. Enhver
ved Skuespilhuset og det stykke hen storby har sådan en metro, så føler
eller ovre ved Papirøen, derinde er man at København er lidt stor allider så levende og
gevel.
multikulturelt.
Jeg brokker
På den modsatte
mig ikke, men
bred holder jeg
der er noget ved
af stemningen i
københavnere,
JEG CYKLER MEGET OG
Nyhavn. Der er
der undrer mig.
DET ER GODT VED
dejligt på volDe tænker ikke
på miljøet. De
dene ved ChriKØBENHAVN. MEN NÅR
smider skrald på
stiania, ved IsJEG CYKLER, STOLER
gaden, selvom at
lands Brygge og
JEG IKKE MEGET PÅ
der er forholdsSøerne. Altså det
er det med vanvis mange skralBILISTERNE OG OMVENDT.
det. Det trækdespande. Og så
syes jeg, at der er
ker i bornhollidt for meget vemerne”.
jarbejde og metroarbejde, det er ikke
så kønt. Jeg glæder mig så meget til
Jeg har mange kaffekort
- Hvad trækker dig ind til byen ud over at se Kongens Nytorv igen. Når jeg
går forbi glæder jeg mig over, at den
arbejde?
"Sådan et sted som Kalaset i Ven- gamle scene stadig findes, den er så
dersgade, de kommer jeg gerne. Og dejlig. "
i Ravnsborggade ligger en café lige
over for Nørrebro Teater, der hedder Ælling gav Kylling en jobidé
Bevar’s. Og så er der Paludans Bog- - Hvad skal du lave når I er færdige
café, der er atmosfære og der læser imod at spille Holberg på Folketeajeg gerne avisen eller mødes, hvis tret?

"Så har vi et par måneder med
turne i hele landet. Og derefter
skal jeg lave Cirkus Sumarum, hvor
jeg både er Bamse og min egen cirkusklovn Ciko. Derudover, er jeg blevet uddannet hospitalsklovn, så jeg
har to faste dage, hvor jeg kommer
på hospitalet.
Det var en idé jeg fik, fordi hende,
der er inde i Ælling, fortalte om sit
arbejde som hospitalsklovn. Jeg har
altid været fascineret af klovnen.
Samtidig ville jeg gerne gøre en forskel. Derfor søgte jeg optagelse på
uddannelsen og kom ind. Det tager
halvandet år at blive hospitalsklovn.
Vi er 45 hospitalsklovne på landsplan
og vi bliver hele tiden efteruddannet.

Det er en lidt anden kunst at være
klovn for syge børn, man skal nogle
gange nærmer sig på lang afstand.
Det er forskelligt hvor åbne de er,
så man skal lære at læse mennesket
hurtigt, improvisere og mærke, hvor
meget de kan tage. Vi klovne arbejder med at se det raske barn inde bag
syge barn.
I cirkus er klovnen centrum, her
er det barnets der er i centrum. Jeg
går både ind på stuerne hos de sengeliggende og i legeværelset. Både de
voksne og personalet nyder også at
se klovnen. Alle får et åndehul i sygdommen.”
cb@kbhavis.dk
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TEOLOGISK FAKULTETS

FARVEL TIL KØBMAGERGADE
TEKST JETTE R. ARENDRUP FOTO TORBEN DRAGSBY

RØMNING Alt er ryddet i teologernes
tidligere fakultet i Købmagergade.
Tilbage står kun de tomme lokaler,
hvor enkelte vægge stadig prydes af
fakultetets visuelle kendingsmærke,
seglet med duen.
Tidligere lå fakultetet i Nørregade,
men man flyttede i 1972 ind i stormagasinet Messens lokaler i Købmagergade for at få bedre plads. Teologien
har altså kun været i Købmagergade
i 45 år, men som studerende oplevedes det som et historiens vingesus at
læse teologi midt i den gamle ånd fra
latinerkvarteret, hvor tidligere tiders
professorer og studerende gik rundt
i gaderne og talte latin med hinanden. Først omkring 1850 holdt man
op med at undervise og eksaminere
på latin på universitetet i København.
Siden 1479, da Københavns Universitet blev grundlagt, har teologerne holdt til i Københavns gamle
middelalderby, og fra 1539 efter reformationen var universitetets vigtigste opgave at uddanne præster til

den evangelisk-lutherske kirke i Danmark og Norge. Det Teologiske Fakultet havde derfor tre professorer, der
var doktorer, i modsætning til det
Medicinske Fakultet der kun havde
to, og Det Juridiske Fakultet som kun
havde en enkelt lærer - og ikke nødvendigvis med en doktorgrad. Flertal-

let af de studerende dengang læste
teologi, men i løbet af 1800-tallet mistede studiet sin centrale stilling og
de ”eksakte videnskaber” vandt frem.

og følger med de andre studier ud af
bymidten - og der er noget meget vemodigt over det. Forfatteren Kristian
Ditlev Jensen, tidligere studerende
ved fakultetet i Købmagergade, kalder det i en artikel d. 11. jan. i Kristeligt Dagblad for ”et dannelsestab
når man skiller sig af med gamle universitetsbygninger, eller lukker byens
gamle posthus og gør det til en tøjbutik. Man mister tradition og historie
og dermed også sammenhæng. Folk
bliver mindre forbundne med det, de
kommer af.”
Det enestående naboskab med Trinitatis Kirke, der fungerer som kirke
for studentermenigheden, er også slut
nu, men de studerende har fået to repræsentanter i menighedsrådet, og teologerne vil fortsat benytte kirken til
at øve deres prædikenfærdigheder.

Dannelsestab

Det er således de første, der bliver de
sidste, når teologerne nu følger trop

jra@kbhavis.dk

RIGSARKIVET RYKKES OP MED RODE
TEKST JETTE R. ARENDRUP FOTO TORBEN DRAGSBY

Rigsarkivet har ligget på
Slotsholmen i mere end 400 år. Nu
skal de charmerende gamle bygninger rømmes.
Rigsarkivet på Slotsholmen samt
100 medarbejdere står reelt hjemløse
fra 2019, da der ikke er truffet beslutning om, hvor de skal flytte hen. Kun
forventes det at læsesalen og nole af
medarbejderne vil blive placeret i
Den Sorte Diamant.
En del af Rigsarkivet flyttede i 2009
til et mindre stemningsfuldt men godt
gennemtænkt nybyggeri på Kalvebod
Brygge med kæmpe haller med 230
hyldekilometer magasiner. Det blev
dog aldrig bygget helt færdigt. Rigsarkivet bor altså for øjeblikket på to
forskellige adresser i København, og
nu skal Slotsholmen rømmes.
En af Rigsarkivets bygninger
på Slotsholmen, Geheimearkivbygningen fra 1720, er den ældste bygning i Nordeuropa, der er opført til
arkivformål.
RØMNING

Uenighed om sagsforløb

Der er tale om i alt 9000 m2, der skal
ryddes i Provianthuset og Kunstkammerbygningen i Rigsdagsgården lige
overfor Folketinget samt to mindre
bygninger, Geheimearkivbygningen
og Den Zuberske bygning, og nu melder Folketinget sig i en pressemedde-

lelse på banen til at overtage de fredede bygninger. De vil gerne bruge
dem som en slags besøgscenter for
borgere og turister til Folketinget.
Pia Kjærsgaard har stået for pressemeddelelsen, men hun beskyldes
nu for uærlighed om sagen, fordi
hun lader det fremstå, som om Folketinget ingen indflydelse har haft
på Kulturministeriets beslutning om
udflytning af arkivet.
Ifølge Kristeligt Dagblad, der har
fået aktindsigt, har Kulturministeriet
dog netop ønsket, at det klart skulle
fremgå, at udflytningen er en fælles
beslutning mellem Folketinget og Kulturministeriet. Kulturministeriet er
muligvis af samme grund ikke medunderskriver på pressemeddelelsen.
Systematisk nedbrydning af kultur

Kilder tæt på Rigsarkivet fortæller
om et årelangt pres fra Folketinget
for at få fingre i Rigsarkivets lokaler,
og i Weekendavisen d. 24. feb. udtaler professor i historie Jes Fabricius
Møller sig således om udmeldingen:
”Jeg kan ikke se sagen anderledes,
end at præsidiet (Folketingets ledelse
red.) har tvunget sit ønske igennem,
og at ingen i Kulturministeriet eller
Rigsarkivet har haft kræfter at stå
imod med. Pressemeddelelsen er et
klassisk forsøg på at skjule magtud-

øvelse”. Han understreger samme
sted, at Rigsarkivet går helt tilbage
til senmiddelalderen med alle de aftaler, som kongen indgik, at der er
en grund til, at det ligger på Slotsholmen, og at Rigsarkivet ikke er noget,
man ”bare skubber rundt med”.
Også professor dr.phil. Birgitte
Possing, udtaler sig kritisk og beklager generelt at kulturinstitutioner
skæres ned hvert eneste år: . . . ”politikerne ødelægger kvalificeret viden
om, hvad dansk kultur er rundet af
og jagter institutionerne. Der sker en
radikal, systematisk nedbrydning af

kultur, viden og dannelse i disse år
– hele fundamentet for Danmark.”
Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal tilrettelægge flytningen, og der arbejdes på at samle medarbejderne på Kalvebod Brygge - men
der er endnu ingen aftale på plads.
Måske vil man investere i at bygge
en ekstra etage ovenpå den bygning,
man har nu, hvis Kulturministeriet
vil finde det trecifrede millionbeløb,
det vil koste.
jra@kbhavis.dk
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LÆKKERIER
FRA MIDDELHAVSOMRÅDET
TEKST MAJBRIT HJELMSBO FOTO TORBEN DRAGSBY

Klassisk dansk smørrebrød med respekt
for råvarer og godt håndværk
God stemning og lækker mad hos Feta Kai Elies i Torvehallerne. Indehaverne Amier og hans kone Kawther er fra Irak.

Den lille delikatessebutik Feta Kai
Elies har været med helt fra starten i Torvehallerne. Navnet Feta Kai Elies er græsk
og betyder Feta og oliven. Men madvarerne
i disken er fra hele Middelhavsområdet fra
både Nordafrika, Syrien, Irak, Palæstina, Tyrkiet, Grækenland. Det er en overdådighed af
lækre delikatesser, der lokker med smag af
solskin og fjerne himmelstrøg. Farvepaletten
dækker hele spektret lige fra de sartfarvede
dips til fyldte minigrøntsager og krydderier
i stærke farver.
På menukortet er der ikke mindre end 56
småretter. Alene udvalget af oliven består
af 15 forskellige variationer af de smagfulde
hapsere lige fra de grønne olivener fyldt med
enten hvidløg, mandler, citron, ost, paprika,
chili og krydderier til sorte oliven, både soltørrede, marokkanske og græske Kalamata oliven.
Af andre appetitvækkere bydes der på
grillet grøntsager som aubergine, squash, artiskok eller ost grillet i peberfrugt, foruden
PORTRÆT

Dolma og hakket fisk og rejer presset i rejeform til Sürumi. Fetaosten er selvfølgelig den
græske, som er lavet af gede- og fåremælk,
mens der er salat-tern af komælk til de mere
forsigtige. Derudover er der et stort udvalg
af cremeoste krydret med enten pepperoni,
soltørrede tomater, paprika og chili, hvidløg,
valnødder og honning, ligesom cremeostene
også fås som fyld i de små babygrøntsager.
Udvalget af salater og dips får for alvor
tænderne til at løbe i vand. Der er selvfølgelig græsk salat, den hvide hvidløgs-tzatziki,
den lyserøde tarama salat, forskellige bønnesalater, men også bulgur- og kikærtesalater. Af dips består fristelserne blandt andet
af humus og baba ghanoush, men også med
aioli, grøn og rød pesto og oliven tapanader.
Priserne er overkommelige. Og man kan forkæle sig med et par bidder i den hyggelige
stemning straks ved disken. Eneste problem
er, at man risikerer at blive afhængig af alle
herlighederne. Haps! Uhm!

Vandkunsten 8 · 1467 København K
Tlf.: 33 11 14 17 · Mail: puk@restaurantpuk.dk

Hviids Vinstue
Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk | Kgs. Nytorv |

33 15 10 64

Restaurant

mhj

Nyheder · Nærhed · Nytte

Authentic Indian Cuisine
Spis en 3-retters menu
For 199,- kr. pr. person

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888
.9 !$%,'!$% 
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Frederiksborggade 4 · 1360 København K

.9 !$%,'!$% 
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16:36:00tlf.nr.:

09/06/06 16:36:00

33 12 29 02

ELLER SPØRGSMÅL:

e-mail: slagter@kultorvet.dk

Vælg frit fra menukort:
Forretter - hovedretter - desserter
Uanset om du er til kød, til fisk
eller er til vegetarmad
Åbent 16 - 23
Mandag lukket
Lavendelstræde 13, 1462 København K
Tlf. 33 93 92 98
Se mere på: www.eatatbombay.dk

BYENS BEVÆRTNING

MARTS 2017 ÅRGANG 12

Fine fast food

KBH K

13

Calesberg
Verdens fjerdestørste bryggeri vil investere 50 millioner kroner
i en udvidelse af mikrobryggeriet Jacobsen, som stadig ligger
i Valby. Publikum værdsætter dets specialøl – mest populær
er Jacobsen Brown Ale. Produktionen af denne variant skal nu
flyttes til Carlsbergs ølfabrik i Fredericia. Måske er det ikke så
behændigt at gøre håndværk til industri.

Ti stjerner til
København K
Den økologiske pølsemand ved Rundetårn
i Købmagergade og Helligåndskirken på
Strøget beviser, at hurtig mad ikke behøver
være junkfood. Syv slags pølser, herunder
en vegetarisk, en gedepølse og en af kylling,
kan serveres som hotdogs eller med en liflig
mos af rodfrugt. Sennep med hele korn og
ketchup af solmodne tomater gør ligesom

den franske urtedressing og remouladen
måltidet aromatisk.
Hjemmelavet chokolademælk, kildevand, hyldebærsaft og diverse sodavand
kan ledsage de velristede pølser. Bag dette
bidrag til gadens køkken står det økologiske slagteri Hanegal, og priserne er i orden.

Advarsel til Lagkagehuset
”Pas på margarinen, Jesper Friis”, lyder en
hilsen fra Børsens gastronomiske medarbejder Ole Trolsø til Lagkagehusets direktør.
”Bliver der ikke snydt lidt på vægten for

tiden? For eksempel med croissanterne, et
margarinebefængt, middelmådigt produkt, hvis kvalitet overgås af såvel 7-Eleven som visse tankstationer”.

Brunch, bøf og bobler i Bredgade

De frygtede og beundrede maddommere fra Michelin-guiden
har afsagt deres kendelse. I alt 25 danske restauranter kan
smykke sig med hædersbetegnelsen.
Ni af dem bor i København, kun en opnåede to stjerner, nemlig AOC i Dronningens Tværgade. Ny på listen er 108 i Strandgade. De øvrige: Kong Hans Kælder i Vingaardstræde, Marchal
på Hotel d’Angleterre, Clou i Borgergade, Studio i Havnegade,
Kokkeriet i Kronprinsessegade, Era Ora i Ovengaden neden Vandet og Kadeau København i Wildersgade – filial af Kadeau på
Bornholm, som også fik sin stjerne for andet år i træk.
Den eneste med tre stjerner er Geranium, som for nogle år
siden flyttede fra Kongens Have til Parken på Østerbro.

Helium

Blandt de nye cocktailbarer, der skyder op i København K,
er Helium i Bredgade med bartenderne Nicklas Jørgensen og
Jeppe Nothlev, der tidligere blandede spiritus på Ruby Bar. Til
sommer udvides pladsen fra 80 til 170 gæster med udendørs
servering.

Joe and the Cool Cash
Måske er Kasper Basse den
største succes i den danske
beværterbranche. Hans holdningselskab har givet et overskud på 288 millioner kroner
efter salget af en aktieandel til
den amerikanske kapitalfond
General Atlantic. Forinden afhændede han en aktiepost til
den svenske kapitalfond Valedo, men han ejer stadig aktier i foretagendet, som han startede i 2002 i Magasin. Basse har hævet 47 millioner til sig selv
og har ifølge regnskaberne 177 millioner på sin bankkonto.
Joe and the Juice har nu 182 barer world wide, heraf ti I
København K.

Spanske farver
Vinoble Skt. Petri i Krystalgade har i marts fokus på det fulde
program fra Rioja-huset Luis Cañas. Der er rabatter på 20-50
kroner på de kraftige, velafbalancerede vine – den fadlagrede
hvide anbefales til påskens lam.

MASH, den velrenommerede kæde af bøfrestauranter på højt niveau, består af ti afdelinger, heraf en i Bredgade. MASH på Skovriderkroen i Charlottenlund har siden 2012
med stor succes serveret brunch i topklasse
hver lørdag og søndag formiddag. Lørdag
den 4. marts havde brunchen premiere i

Bredgade. Bobler og bøf bearnaise er blot
nogle af herlighederne. - Vi glæder vi os til
tilbyde den samme luksuriøse oplevelse i
indre by, fortæller Mikkel Glahn, partner
og marketing manager i Copenhagen Concepts, der er selskabet bag MASH, Umami
og Le Sommelier.

Avocadomad
Atelier September, Gothersgade 30, er blevet berømt for et helt
anderledes stykke smørrebrød, opfundet af kokken og indehaveren Frederik Bille Brahe. Skiver af avocado anbringes på et
stykke rugbrød og toppes med purløg, lidt chili, citronskal og
god olivenolie. Kreationen cirkulerer på sociale medier.
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THULSTRUPS HJØRNE
TEKST
JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT.
INSTITUTE FOR BUSINESS CYCLE ANALYSIS

NU FÅR PÅRØRENDE

HJÆLP
TIL AT PASSE PÅ SIG SELV
TEKST FLORA JUUL HOLST

Rollen som pårørende er utroligt opslidende for
de fleste. I Københavns Kommune vil man derfor
tilbyde kurser til de nærmeste til alvorligt syge
i at håndtere hverdagens udfordringer, som kan
være tunge at bære alene.
En voldsom hjertebanken, hver gang telefonen
ringer. Lange nætter med urolig eller næsten ingen søvn. En
tomhed, der gnaver, hvor end
man går.
Mange mennesker oplever
på et tidspunkt i deres liv at
være pårørende til en, de holder af. Sygdomsforløbene kan
være en så voldsom belastning for den pårørende, at han
også selv tager skade af det.
”Man glemmer sig selv.
Alting kommer til at dreje
sig om den syge,” siger Lene
Anthony, der selv har været
pårørende.
De pårørendes problemer
er blevet målt i tal, og målingerne er bekymrende.
Ifølge en undersøgelse om
pårørendes forhold i 2015,
som foreningen Pårørende
i Danmark har lavet, føler
næsten halvdelen af de adspurgte sig nedtrykte eller
deprimerede (45%), lidt over
en tredjedel lider af søvnproblemer (38%), og næsten lige
så mange udvikler stress som
direkte konsekvens af livet
som pårørende (36%).
Men måske kan et nyt
initiativ gøre noget ved de
problemer, som mange pårørende går rundt med hver
eneste dag - i hvert fald i
Københavns Kommune. Vores kommune har nemlig, i
samarbejde med Komiteen
for Sundhedsoplysning, fået
sammenstrikket et kursus
med navnet LÆR AT TACKLE
hverdagen som pårørende.
”Mange pårørende bliver virkelig belastede og udbrændte. På kurserne lærer
PROJEKT

de at genvinde troen på sig
selv, og at justere på nogle
ting, så hverdagen bliver
lettere for dem,” siger koordinator for projektet, Maria
Hansen.
Kurset vil blive ledt af andre pårørende, som har meldt
sig frivilligt til at hjælpe.
Lene Anthony er en af dem.
Hun har selv været igennem
en testversion af kurset, der
strakte sig over flere dage.
”Vi talte om tingene. Og
man fandt ud af, at der også
var andre, der havde det
som én selv. Så var man ikke
alene med tingene, selvom
man mange gange kan føle
sig ensom, når man står i en
situation som pårørende,” siger Lene Anthony.
I pilotfasen er der blevet tilsidesat 1,35 millioner
til projektet frem til 2019,
og i den periode er målet at
kunne nå ud til omkring 375
pårørende.
Tilbuddet er i denne periode kun til dem, der er nært
knyttet til en syg på 60 år eller derover. Men forhåbentlig
kan tilbuddet blive endnu
bredere over tid, siger Michael Gatten (B), som er initiativtager til projektet.
”Jeg håber, det kommer
til at ske. Men det kræver, at
der er politisk opbakning til
det. Jeg vil i hvert fald blive
ved med at presse på for, at
vi kan udvide det, og at tilbuddet også kommer til at
gælde for flere. Det er jo kun
en dråbe i havet i forhold til
de mange, der har behov for
det,” siger han.
fh@kbhavis.dk

Jeg har været på besøg i Tøjhusmuseet og
har følgende notat fra besøget.

ring? Det er, fremgår det af rapporten, f.eks. når
landbruget for at øge høstudbyttet tilsætter jorden kunstgødning. Det sikrer godt nok et større
høstudbytte, men medfører også, at jorden og
Flygtninge i Tøjhusmuseet
I Tøjhusmuseets stueetage er der for tiden en tilstødende vandløb forurenes.
Forureningen opstår, når det regner og en
mindre udstilling om flygtninge.
Der vises en stor sort gummibåd og nogle del af kunstgødningen skylles ud i søer og åer.
redningveste. Der er også mulighed for at se Det kan være i så stort en omfang, at det som
nogle filmoptagelser, der viser hvad flygtnin- fiskene lever af, bl.a. i form af dafnier, ikke
kan leve. Kunstgødningen kan også udløser en
gene udsættes for under flugten.
Der noget, vi allerede har set i fjernsynet øget vækst af søgræs, der bremser vandgennemmange gange.  
strømningen.
Alligevel er det værd at besøge TøjhusmuDe vigtigste bidrag til den ægte opsparing
seet eller Christian den Fjerdes gamle bryghus,   udgjordes af den samlede opsparing i samfunsom huset var engang. Man skal bevæge sig det, såvel fra husholdningerne, som fra virksomop på etagerne, hvor man kan opleve Danmarks   heder og staten. Uddannelse, hvor flere får en
krigshistorie og se det militære isenkram fra længerevarende uddannelse, bidrager også til
1600-tallet og frem til idag. Et afsnit har fokus den ægte opsparing.
på den periode under den 2. Verdenskrig hvor
Dansk økonomi har haft en positiv udvikDanmark var besat. Det er en god måde at få
ling på den måde, at den indtjening og opsparepeteret sin Danmarkshistorie på.
ring som staten, danske virksomheder og husstande har haft i perioden fra 1980 til og med
2015 er steget fra at være negativ til at være poSprut forbudt i marts 1917
Den 1.marts 1917 udstedte Indenrigsministe- sitiv i en størrelsesorden, der svarer til 15 pct. af
BNP (bruttonationalproduktet). Andre forhold
riet et midlertidigt spiritusforbud.
Fra den dato klokken 9.00 måtte der hverken er især mindre luftforurening og øget financiel
sælges eller udskænkes nogen form for spiritus. opsparing.
Når jeg har givet denne artikel overskrifDe handlende skulle opgive til myndighederne hvad de lå inde med kl. 9.00
ten "Værdien af Kongens Have" er det, for at tilDet udløste naturligvis en form for panik og føje endnu et element til de værdier, vi omgiet voldsomt salg af bagdøren op til det kritiske ver os med - nemlig herlighedsværdier. De er
tidspunkt.
vanskelige at værdisætte. Hvis vi skulle betale
I tiden op til klokken 9 så man folk med for at gå ind i Kongens Have, som vi skal, når
store flasker under armen og flasker struttende vi går i Tivoli, ville vi have et konkret mål for
ud af alle lommer.
herlighedsværdien af Kongens Have. Nu er adFørst den 24. marts blev forbudet ophævet, gangen gratis, som i Dyrehaven, hvilket faktisk
men sprutten blev dyrere. En flaske brændevin øger herlighedsværdien.
steg til 2 kroner og 40 øre.
Om sommeren kan man, når vejret er til det,
se mange mennesker, der lejrer sig i haven med
et tæppe og medbragt madkurv. Jeg ved ikke
Værdien af Kongens Have
Det Miljøøkonomiske Råd (DMR) udgav den hvor meget de ville betale for at få adgang, men
28. februar deres årlige rapport, med et kapi- det er vel ikke utænkeligt, at der kunne etabletel med den spændende titlen:
res et indslusningsanlæg, hvor man skulle erÆgte opsparing - en overskrift der umiddel- lægge 10 eller 20 kroner for at komme ind.
bart udløser spørgsmålet: Hvad er uægte opspa-
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11.995.000 ...

69,8 ...

…koster en ”unik” herskabslejlighed i Strandgade 12, men så får man også
syv værelser og 274 kvadratmeter. Lidt billigere er fem værelser (179 kvm)
i Kompagnistræde med pejs og prismekrone og mulighed for aflåst parkering i Kompagnistræde 14 B – 10.950.000 kr. Hvis mindre kan gøre det
er prisen på Strandgade 28 (opført 1630) 8,5 millioner, Toldbodgade 36 A
(1781) er helt nede i 7.995 mill., og for den mådeholdne liebhaver er der
129 kvm og fire værelser i Skindergade 21 til blot 6,5 mill.

... millioner kroner brugte DSB sidste år på at kontrollere passagerers
id på tog mod Sverige, oplyser transportminister Ole Birk Olesen (LA)
i et svar til Folketinget. DSB står for at udføre id-kontrollen i forbindelse med den svenske grænsekontrol ved den dansk-svenske grænse.
Skånetrafikken dækker dog halvdelen af de direkte omkostninger ved
id-kontrollen. Ud over omkostningerne ved selve id-kontrollen har DSB
opgjort et fald i antal rejser som følge af kontrollen svarende til tabte
passagerindtægter for 56 millioner kroner i forhold til 2015. Men en
del af regningen kan blive dækket af svenske kroner, understreger
transportministeren i det skriftlige svar til Folketinget. Den svenske
stat har nemlig afsat en pulje på 139 millioner svenske kroner til operatører, der ligesom DSB har haft udgifter til udførsel af id-kontrol.
Det kan koste firmaerne en bøde på op til 50.000 kroner, hvis de lader
en person uden gyldigt id rejse ind i Sverige.

40.188 ...
…bedragerianmeldelser fik politiet i 2016. En stigning på 25 % i forhold
til 2015. Hovedparten – 22.399 - drejede sig om databedrageri, fx svindel
på nettet med stjålne kortoplysninger. En fremgang på 6.051 sager. Danmarks Statistik har ikke oplyst opklaringsprocenten.

15 ...
…millioner kroner var prisen for vaccinefabrikken Statens Seruminstitut.
Køber er AJ Vaccines, der ejes af AJ Pharma Limited, indregistreret i skattelyet Cayman Island. AJ Pharma ejes af Aljomaih-gruppen, styret af et saudiarabisk familiedynasti med sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih i førersædet.
Han kontrollerer også Arcapita Bank – der støtter Det Muslimske Broderskab
og går ind for sharia. Staten brugte 30 millioner i konsulenthonorar i forbindelse med salget. Tak til Ekstra Bladet for disse sælsomme oplysninger.
Sundhedsminister Ellen Thrane Nørby: ”Ingen kommentarer”. Indtil videre…

715.000 ...
... kroner om året er den gennemsnitlige indkomst efter skat i 2930
Gentofte, som dermed er det sted i Danmark, hvor indkomsten er allerhøjest. Det viser en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
Opgørelsen viser også, at stort set alle de 30 rigeste postnumre i landet
ligger i Region Hovedstaden - navnlig i Nordsjælland. Derimod er de
30 fattigste postnumre spredt ud over hele Danmark. Både København
N og København NV er med på listen over de 10 fattigste postnumre.
Begge steder ligger den gennemsnitlige indkomst efter skat på lige under 200.000 kroner om året. Særligt i de seneste år efter finanskrisen
er forskellen mellem de rigeste og de fattigste blevet større, fastslår
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

1,2 ...
... millioner kroner lød overskuddet i Folkekirkens Nødhjælps butik
WeFood på det første år efter åbningen af den første butik på Amager i februar 2016, og der kommer kun flere kunder til. På hylderne i
WeFood kan man finde en masse madvarer - blandt andet olivenolie,
chips og iste. Forskellen på WeFood og andre supermarkeder er bare,
at varerne er gået over salgsdatoen. Til gengæld får man dem billigere.
En olie, der er solgt til mindst 50 kroner i butikkerne, kan man her
få for en tyver, og det er en fremragende forretningside. WeFood på
Amager er ifølge Folkekirkens Nødhjælp verdens første supermarked
med overskudsvarer, og i november 2016 udvidede man med en butik
mere på Nørrebrogade på Nørrebro i København. Sidste år modtog organisationen 813 tons overskudsmad. Det er godt 150 tons mere end
året før, og varerne fejler ingenting.

42.000.000 ...
…tilfalder den afgående direktør for høreapparatvirksomhede William
Demant A/S, der nu fratræder og derfor må vinke farvel til en årsløn på
14 millioner kroner.

288,5 ...
…millioner kroner omsatte lædervarekæden Neye med 44 butikker, heraf
en i Købmagergade, i 2016. Det gav et overskud på 18,2 millioner, en fordobling i forhold til 2015. Yderligere har Neye købt otte Kaza-butikker, der skal
omdannes til Neye. Neye er et 136 år gammelt selskab med 350 ansatte.

2,15 ...
...millioner kroner tjener Lars Munch som JP/Politikens bestyrelsesformand. Alle bestyrelsesmedlemmerne har fået fordoblet deres vederlag.
Næstformanden, fhv. general Bartram, får således en halv million, de
øvrige en kvart.

70 ...
... procent er prisen per kvadratmeter på huse i Indre By steget siden
2011, da prisen lå på 35.000 kroner. I 2016 lå kvadratmeterprisen på
60.000 kroner - en stigning på knap 70 procent på bare fem år. Bevæger man sig blot 10 kilometer væk fra centrum er forskellen mellem
2011 og 2016 ikke større end 5000 kroner.

23 ...
... dage om året bliver en københavnsk bolig på portalen Airbnb i
gennemsnit lejet ud ifølge Airbnbs egne tal. De tre partier Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten i Københavns Kommune har holdt
møde med udlejningsportalen Airbnb med henblik på at begrænse
udlejningen af de københavnske lejligheder, som beskrevet i sidste
nummer af Københavneravisen. Ifølge Ninna Thomsen (SF) var der
tale om et positivt møde med Airbnb. Tjenesten mener dog, at der
skal udstikkes en generel retning fra den danske regering, før en
eventuel aftale med Københavns Kommune kan indgås. Kritikere af
udlejningsportalen mener, at den lettilgængelige, hurtige og brugervenlige udlejning af lejligheder er med til at presse boligpriserne i
vejret i den danske hovedstad.
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MAGASIN MYLIUS

Enkefru Mozart
i Lavendelstræde
Efter Mozarts død i 1791 giftede hans unge enke Constanze sig med den
danske diplomat Georg Nicolaus Nissen, og flyttede i 1810 til København
sen, og vender aldrig tilbage
til Lavendelstræde.
I 1828, to år efter hans
død, udkom hans store biografi, færdiggjort af Constanze, om komponisten.
Den var baseret på hidtil
uudgivne breve fra Mozarts
søster, Maria Anna (Nannerl), og Constanze. Biografien dedicerede hun til
Frederik 6.s dronning Marie Sophie Frederikke. Constanze tilbragte sine sidste
år i Salzburg, nu som "Constanze, Wittwe von Nissen,

TEKST
Allan Mylius Thomsen 		
Byhistoriker

Constanze Mozart
var kun 29 år gammel, da
hun blev enke i 1791. Hun
var tysk-østrigsk sopran, og
født Weber, halvkusine til
komponisten Carl Maria
von Weber. Efter Wolfgang
Amadeus Mozarts død stod
hun tilbage med deres to
sønner. Ingen ved med sikkerhed, hvordan hun møder sin anden ægtemand,
den danske legationssekretær Georg Nicolaus Nissen.
Men fra ca. 1798 havde de
samme adresse i Judengasse
i Wien.
Nissen blev forretningsfører for Constanze, og fik sat
skik på hendes sager. De levede godt sammen, og Mozarts yngste søn Wowi betragtede Nissen som sin far.
Men først i 1809 giftede parret sig i domkirken i Bratislava. Nissen blev hjemkaldt
i 1810, og parret flyttede til
København.
MAGASIN

En by i ruiner

Det har været lidt af et kulturchok for Constanze. København var en lille, indelukket, beklumret og
beskidt by med ca. 100.000
indbyggere. Meget af den
lå stadig i ruiner, efter det
engelske
bombardement
i 1807. Nissen fik job som
den danske stats avis- og
bogcensor, hvad gjorde ham
upopulær i toneangivende
kredse. Men Constanze og
Nissen arbejde ufortrødent
på at udbrede kendskabet
til Mozarts værker. De boede først i Lyngby, en kort
tid i Købmagergade, til de i
1812 købte hjørneejendommen Hestemøllestræde -Lavendelstræde, der var bygget i 1807. Der indrettede sig
stateligt i hjørnelejligheden

früher Wittwe von Mozart"
(Constanze, Nissens enke,
tidligere Mozarts enke) og
dør i 1842.
Der er opsat en mindeplade på ejendommen i Lavendelstræde, der i dag er
en del af Københavns Byret.
Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen fortæller om det gamle København i hver udgave af Københavneravisen.

Constanze Mozart malet af den danske maler Hans Hansen da hun var
40’erne.

på første sal. Sprogligt har
Constanze ikke haft de store
problemer. Tysk og plattysk
har været almindeligt udbredt, bl.a. fordi det var
hovedsproget i det dengang
danske Slesvig-Holsten.
Kludder på Det Kgl.

I byens lille borgerskab herskede en selvbevidst snobbethed. Men det var jo også
dem der lyttede til musik.
I 1796 havde Det Kongelige
Teater opført Mozarts opera
”Così fan tutte”. Men med
kun fem prøver var forestillingen dømt til fiasko.
I 1810 var Mozarts musik
mere kendt i København.
Teaterdirektionen forsinkede "Don Giovanni", fordi
slutscenen kunne fremme
troen på spøgelser.
Søren Kierkegaard blev
meget begejstret for operaen.

Mozarts orkester- og kammermusik blev spillet uden
forbehold, og Constanze tog
flittigt del i det københavnske musikliv. Hun, der selv
var musikalsk uddannet,
blev betragtet som en autoritet i musik. C.E.F. Weyse
kunne bl.a. glæde sig over
et brev fra Constanze. Hun
skrev, at næst efter Mozart
opfyldte kun Weyse hendes
musikalske ønsker.
Mozarts minde

Fra 1820 til 1824 foretog parret længere rejser til Tyskland og Italien, indtil det i
august 1824 slog sig ned i
Salzburg. Her begyndte Nissen og Constanze at skrive
den første større biografi
om Wolfgang Amadeus Mozart på grundlag af familien
Mozarts korrespondance. I
1826 dør Georg Nicolaus Nis-

I bygningen med det runde hjørne tv. boede Constanze Mozart og
Georg Nicolaus Nissen på første sal til 1820. I baggrunden hovedbygningen fra Den Store Nordiske Industri- Landbrugs- og Kunstudstilling i
1888. Foto Københavns Museum.
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HER ER DK
Brøndums Forlag i Nansensgade udgiver 15.
marts et storværk, hvor 217 personligheder
skriver om et bemærkelsesværdigt stykke
Danmark. Blandt redaktørerne er Iselin Hermann. Fra København K kan vi nyde en artikel om den russisk-ortodokse Alexandr
Nevskij Kirke i Bredgade, historien om Borchs Kollegium i Store Kannikestræde, Københavns Metro – og henrettelsesskuret fra
retsopgøret efter 2. verdenskrig på en af voldene i Christiania. Et fuldkommen overdådigt bidrag til den trættende diskussion om
danskhed.

KBH K

Priser på
eneværelser
Et eneværelse i Vridsløselille Fængsel koster
3.794 kr. På Hotel d’Angleterre fås en overnatning for 3.250 kr.
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PR for PR

To af byens største public relations bureauer
er blevet fusioneret, og da de lever af at sikre
deres klienter gunstig presseomtale (plus de
mere diskrete lobbyistaktiviteter), vil vi glæde
dem med denne note til scrapbogen, der fortæller, at Burson-Marsteller i Kronprinsessegade er blevet gift med Hill & Knowlton i
Bredgade. Begge verdensfirmaer ejes af WPP,
hvilket står for Wire and Plastic Products,
der blev stiftet af Martin Sorell i 1985. Siden
kom han i vane med at opkøbe reklame- og
PR-virksomheder, så WPP i dag er blandt klodens største konglomerater af mediemanipulationsbureauer.

NYT SOCIALT MEDIE

Fra kontanter
til konferencer

Merete Pryds Helle

Nationalbankens fredede Arne Jacobsen-katedral blev ved årets udgang befriet for seddeltrykkeriet. Dermed kunne man spare 100
millioner frem til 2020, oplyste direktionen.
I 2019 agter man at åbne et konferencecenter
med plads til 500 personer i de tomme lokaler.
Her vil kvalificerede økonomer kunne drøfte,
hvordan man mest bekvemt får udfaset de
besværlige kontanter. Mødelokalerne løber
sikkert også op i 100 millioner.

En række københavnske busstoppesteder
var forleden forsynet med et sælsomt budskab, ophængt i en plasticmappe: Vågn op
Danmark!! Hvordan vi skal hjælpe den vrede
mand eller kvinde i kampen mod et kendt
clairvoyant ægtepar fra Tv er usikkert, men
modtag vor dybeste medfølelse.

HER ER DK
ER DEN SENEST OPDATEREDE
VERSION AF DANMARK
Udkommer på Brøndums forlag 15. marts 2017.

MØLLEHAVE
SPECIAL
”I mange år har jeg brugt at grine mig i søvn.
Hvis jeg hører nogen sige noget sjovt, tænker
jeg på det, når jeg skal sove. En dag i metroen
hørte jeg nogen snakke. Den ene sagde: ”Min
onkel døde sidste sommer”. Så sagde den anden: ”Var det akut?” – ”Næh, det var af sprut”.
Hæhæ. Den går jeg hjem og glæder mig over.
Det er dagens gods”.
Johannes Møllehave i Kristeligt Dagblad

Jura
Den respekterede advokat Sys Rovsing
har forladt mastodonten Bech-Bruun og
etableret sig med sine to juristbørn, advokat
Mette Sheraz Rovsing og advokatfuldmægtig
Troels Rovsing Koch, i Hammerensgade i
kontorfællesskab med advokat Anne Birgitte
Gammeljord.

ØVROMAN
Øv, siger Kristoffer Zøllner sikkert. Han
kom fra Pilestræde og nåede at være chefredaktør på Euroman i et års tid. Magasinet
har skiftet chefredaktører ud med kort mellemrum og spejder efter en ny, der kan klare
mosten og posten. Udgiveren Egmont opererer med 210.000 læsere.

Dan Turèll Medaljen...
...overrækkes på hans fødselsdag til digteren
Marianne Larsen, hvis seneste titel ”Og i tiden
i vild tilstand mod min hud” blev udgivet i
2016 af Gyldendal. Hendes forfatterskab omfatter et halvt hundrede værker. Asger Schnack motiverer medaljen ved en festlighed på
Dan Turèll Samlingen på Vangede Bibliotek
søndag 19. marts kl. 15. Man er velkommen.

POLITIKENS..
...litteraturpris, 200.000 kr., går til forfatteren
Merete Pryds Helle. Seneste roman: ”Folkets
Skønhed”

Rigspolitiets
Flottenheimer
afsløret af BT
Vinteren bliver lidt venligere på Ofelia Plads
med vildmarksbade og flydende spabade i
havnen. Nu kan man nemlig sejle rundt i Københavns kanaler i et flydende spabad med
skipper og butler eller sidde i et vildmarksbad
og nyde udsigten fra kajen. CopenHot er en
helt ny type af wellness-oplevelser, der alle
foregår udendørs i vinterkulden.
Her kan man nyde udendørs varme bade,
sauna og saunagus, eller man kan sejle rundt
i kanalerne i et flydende spabad. De flydende
spabade og vildmarksbadene er fyldt med
saltvand fra havnen. Hvert bad opvarmes af
en brændeovn, hvor man kan regulere varmen nogle få grader. Alle bade er som udgangspunkt 40 grader varme, da de skal være
over kropstemperatur, for at man får den mest
behagelige oplevelse. Det koster 1200 kroner
for en times sauna, hvor man kan være op til
15 personer, og 2400 kroner for 1,5 times flydende spa med plads til op til otte personer.
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KARSTEN HANSEN STRIBER

METRO
I MØRKET
Tårnfalken

179.-

Spis så meget du kan
Helstegt oksefilet med bagt kartoffel
og dagens sauce - Hertil stort salatbord
Separat selskabslokale op til 50 personer
kan lejes med eller uden mad.

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

City-Ringens rå tunneller er boret
færdig, og netop som jubelen med
statsministeren i spidsen havde tilført nyt håb om, at de 15 kilometer
metro kan tages i brug i 2019, begyndte vandet at fosse i dybet under
Rådhuspladsen.
Hvis banen havde været i drift,
kunne det have udviklet sig til et
forfærdeligt druknedrama, nu kan
vi starte med ”Gidseltagningen”, en
ny tv-serie, der skal køre på Kanal 5
fra april.
Kanal 5? Det hørmer af skod-tv
med endeløse strømme af reklameaffald, og man er ellers hamrende ligeglad med den nyhedsløse station og
glad for, at man ikke har ladet sig forlokke til at abonnere på en tv-pakke
med et læs ligegyldige kanaler.
Men Kanal 5 vil frem i vognen,
nemlig i metrovognen. Med et tilskud
på 14 millioner fra den offentlige public service pulje er der investeret 42
millioner i en serie, der foregår i København – mest under jorden.
Onde mennesker, formentlig med
elefanthuer, stopper en dag metroen
og spærrer passagererne inde i et bur
under Marmorkirken, så meget ved
vi, og det er naturligvis en uholdbar
situation, der sætter myndighederne
under pres. Det kan der gå 10 uger
eller mere med, og forinden skal publikum sættes under ekstremt pres.
De, der allerede er så heldige, at
de kan opfange 5-signalet, skal indarbejde nye seervaner, og vi andre skal
plages til at bøje os, så vi kan blive
lukket ind og blive en del af public
publikum og gætte med på, om de
bortførte bliver skudt, brændt, opløst
i koncentreret svovlsyre eller deporteret til Saltholm.
Alt kan ske, og det kan det jo også
i virkeligheden, og i sendeperioden
vil passagererne skule vagtsomt til

hinanden og udveksle blikke, dersom snuskede personer udviser mistænkelig adfærd. Selv den tarveligste
plasticbærepose med plasticmad kan
være skjulested for plastisk sprængstof, og så er det vel sikrest at ringe
til alarmcentralen og hviske sin mistanke, mens det førerløse tog nærmer
sig Nørreport, så specialenheder kan
stå parat.
Vores hyggelige, gamle metro.
Ganske vist var København cirka 100
år bagud i forhold til rigtige storbyer,
men langt om længe fik vi de hvide
vogne, og vi tænker ikke over, at de
er førerløse. I stedet er de lejlighedsvist bemandet med en stadig stigende
sværm af kontrollører, der samtidig
udgør en symbolsk sikkerhed i forhold til tyve, røvere, mordere og terrorister.
Når Kanal 5 blænder op for sin
københavnerfortælling, bliver der
måske behov for ekstra tryghedsskabende foranstaltninger, skønt enhver
kan sige sig selv, at så længe et metrodrama løber over skærmen, vil den
morderiske ondskabsliga ikke slå til;
tværtimod vil den hemmelige celle i
København stille ind på den danske
station og vagtsomt overvåge forløbet
og finde ud af, om den kan lære noget
af den skælvende statsminister, den
usikre justitsminister, den famlende
sikkerhedschef og den modige soldat
fra Jægerkorpset, som til aller sidst
dræber de dumme og sørger for, at
de traumatiserede ofre får frisk vand
og krisehjælp.
Lykkelige er vi, så længe en gidselaffære i undergrundsbanen bare er
noget, vi leger i den bedste sendetid.
Ingen kan vide, hvor og hvornår terrorlynet slår ned i København. Som i
et ondskabens lotteri kan vi hver især
risikere at blive udtrukket som ofre.
Bomber springer nærmest hver dag,
dog mest i mellemøstlige byer, og så
kan 50 dræbte ikke trække mere end
en notits på side 17.
Lurifax

NYHEDER | OMTALE | ANMELDELSER
FOTO MADS HANSEN
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Bladdrømme
og borgere
BØFFENS
BIBEL
iSLAGTEREN
Bullerby
VED KULTORVET HAR ET BUDSKAB:
Ulrik Gräs har skrevet tredje bind af sin store nutidsroman, og han fortjener et stort læselystent publikum.

SPIS MINDRE KØD – MEN VÆLG DET BEDSTE
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SPAR OVER 250,- KR.!

HOBBIT I HABBIT

408 SIDERS

MEDRIVENDE
ERINDRINGER FRA
KØBENHAVNERAVISENS

SENIOREDITOR

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
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SLAGTEREN VED KULTORVET HAR ET BUDSKAB:
SPIS MINDRE KØD – MEN VÆLG DET BEDSTE

TEKST HOLGER SKYTTE

ANMELDELSE Jens Slagter, også kendt som

Købmagergade og i slagterforretningen
på Kultorvet. Bag udgivelsen står Olufsen Bøger, et mindre forlag, der forleden
publicerede ”Pommes Frit Frem” med
instruktive anvisninger på vellykkede
pommes frites og deres gang gennem den
europæiske kulturhistorie. Med denne
publikation ved hånden er garnituren
til Jens Slagters højreb sikret..

rer, hvorfor han foretrækker håndværk
fremfor industri.
Dyr fra den fri natur

Jacob Ludvigsen er journalist med forkærlighed for ganens glæder. Blandt hans udgivelser er ”Den Fulde Sandhed om Spiritus” (2014), han redigerer magasinet ”Mad og
Mennesker på Bornholm”, ligesom han skriver om vin og
spiritus i magasinet ”Vin & Co”.

DET GODE

KØD

SPIS LIDT MINDRE,
MEN MEGET BEDRE

Jens Slagter

Jens Slagter er søn af landslagteren i Fjenneslev og indehaver af den sidste slagterforretning i det gamle København. Gennem mange år har den været 100 % økologisk
og repræsenterer ægte håndværk frem for industrimad,
Hans viden og erfaring lægges frem til glæde og inspiration for kunder, kolleger, landmænd, restauratører og kokke. Vi kommer hele vejen rundt fra slægtens opskrift på
medisterpølse til slagterfamiliens private juleshow med
and, gås og flæskesteg.
Grundlaget for godt kød er førsteklasses råvarer, og Jens
Slagter tager sammen med fotograf Torben Dragsby ud til
økologiske avlere af okser, svin, lam og fjerkræ. Glade og
samvittighedsfulde landmænd, der som Jens sætter kvalitet højere end kvantitet.
Kom med ind i værkstedet bag butikken på Kultorvet og få et
indblik i slagterfagets finesser og delikatesser, der er tørret,
røget og speget og forvandles til smørrebrød eller restaurant
Mothers romerske Spaghetti Carbonara med den Guanciale,
som man skal til Kultorvet for at købe.
”Det gode kød” er et afgørende bidrag til den aldrig standsende debat om ernæring, krydret med kulturhistorie og citater.
Rasmus Kofoed fra Geranium med tre Michelinstjerner
har skrevet forordet.
Man bliver sulten, glad – og kritisk.

hs@kbhavis.dk

og Jacob Ludvigsen

Bogen besøger en stribe økologiske landmænd og viser, hvordan dyrene trives i
den fri natur. Gennem opvæksten behandles de med omhu og ømhed, mens
de gnasker græs. Køreafstanden til slagteriet er ganske kort. De slagtede dyr føres hele til Kultorvet, hvor de parteres
og klargøres, og det er en blanding af
lidenskab og videnskab, når de forskellige stykker præsenteres og får gode råd
med på vejen med hensyn
Kød ertil
livden rette
tilberedning.
Skinker, pølser og postejer kræver
et vist håndelag, på Kultorvet fås de i
mange varianter, og bogen rummer opskrifter, hvis man vil gøre det selv – men
folk har ikke en røgeovn, der svarer til
Jens Slagters; den er cirka lige så gammel
som butikken, grundlagt 1888.

DET GODE KØD

Bowlerslagteren, debuterer som forfatter.
Bogen ”Det Gode Kød” er netop gået i
trykken, og fagmanden har kogt sin viden ned til et par hundrede sider om økologisk kvæg, svin, lam og fjerkræ og de
delikatesser, der kan frembringes på panden, grillen, i gryden og ovnen – eller rå.
Vi får historien om Bøf Tatar, men han
bemærker, at hverken han eller hans
medarbejdere har tid til at lægge kødet
under en saddel og ride i flere timer, sådan som de ukrainske ryttere gjorde for
flere hundrede år siden.
Og sådan er bogen spækket med vid
og viden. Jens Slagter beskriver sig selv
som landslagterens søn fra Fjenneslev,
der blev den sidste kjødmanger i Købmagergade, som engang var slagternes
gade.
Jens Slagter argumenterer grundigt
for, at kødet skal være økologisk og forklarer, at det godkendte foder er langt
dyrere end det, som de konventionelle
landmænd bruger. Det må nødvendigvis
afspejle sig i priserne, ”men det er ikke
mit kød, der er for dyrt, det er de andres,
der er for billigt”, fastslår han og forkla-

SPIS LIDT MINDRE, MEN MEGET BEDRE

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

BØFFENS BIBEL

Jens Slagter
og Jacob Ludvigsen

Forord af Rasmus Kofoed

Vi mødes ved grillen

”Det Gode Kød” ventes at udkomme i
den sidste uge af marts og vil blandt
andet kunne købes hos Arnold Busck i

Jens Slagter og Jacob Ludvigsen
Det gode kød
Olufsen Bøger, Udkommer i slutningen af marts.
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STORPOLITISK SPÆNDINGSROMAN
BEGYNDER PÅ VESTRE KIRKEGÅRD
TEKST JANNIK LUNN FOTO TORBEN DRAGSBY

Det er sikkert de færreste, der har set de mange grave på Vestre Kirkegård, hvor næsten 10.000 tyske flygtninge ligger begravet. Ved at fokusere på en enkelt af disse grave – en som ikke findes i virkeligheden – fik journalisten og forfatteren Keld
Broksø idéen til at skrive en thriller, Koldfronter om en skæbne fra dengang, som siden udvikler sig til et nutidigt europæisk
drama i den såkaldte ”koldkrig nouveau”, der helst ikke skal ende med at blive bundfrossen.
Når Keld Broksø, der er uddannet på Politiken som journalist, og
som senere har været tilknyttet Jyllands-Posten, skriver en roman som
Koldfronter, er det bl.a. fordi han har
muligheden for at udbygge den reportagestil, som der ikke er så meget plads
til, når man skriver til et dagblad.”
I dag foregår mere og mere som såkaldt
bakelitjunk, forstået på den måde, at
journalisten klarer det over telefonen i
stedet for at være på de lokaliteter, hvor
historien finder sted,” siger Broksø, da vi
sidder på Sjælør Bodega i Københavns
Sydhavn, hvor nogle af scenerne i begyndelsen af hans bog er placeret.
Det er her, de to hovedpersoner
Jack Wolff og Stefan Kushova Andersen mødes for at drikke en elefantøl og en shot sammen, efter at Jack
var blevet slået ned på Vestre Kirkegård, og hvor politimanden Stefan,
der er hans overbo i den ejendom på
P. Knudsensgade, hvor de bor, havde
hjulpet ham, men også selv havde
fået tæv af de ro overfaldsmænd, der
havde været i gang med at grave efter
noget, da Jack havde overrasket dem.
En kvart million flygtninge
På Vestre Kirkegård ligger næsten
10.000 tyske krigsflygtninge begravet, og det var disse grave, der pirrede
Keld Broksøs nysgerrighed så meget,
at det gav ham et spark frem imod et
romanprojekt.
”En dag, da jeg var på tur sammen med min kone gennem Valbyparken fra Hvidovre, hvor vi bor, besøgte vi kirkegården, hvor de utallige
stenkors med navne minder én om
lignende krigsmonumenter andre
steder rundt om i verden. Der er begravet så mange, at der på mange af
stenene er indhugget flere navne, og
hovedparten af de dødsdatoer, man
kan læse, er fra maj 1945 lige efter
befrielsen.
Mit kendskab til gravene var begrænset til trods for, at jeg havde gået
på Vestre Borgerdyd (nu Det åbne
Gymnasium) lige på den anden side
af Sjælør Boulevard, hvor kirkegården
ligger på østsiden.”
Hvad vidste du ellers om de tyske
flygtninge?
”Kun at der omkring en kvart million i de sidste måneder af krigen,
mennesker, som Hitler ikke kunne
bruge mere i Anden Verdenskrigs
slutfase, og at disse mange blev interneret forskellige steder i Danmark,
ofte på skoler.
INTERVIEW

Min egen bedstefar var skoleinspektør i Hvidovre, og han blev sammen med lærerne og eleverne kylet
ud, fordi der nu skulle flygtninge ind.
Og de mange flygtninge, som overhovedet ikke måtte have samkvem
med danskere, levede nærmest som
i koncentrationslejre, og derfor var
der også så mange, der døde både af
sult og af sygdom.”
Arkiver og studierejser

Har du under din research talt med efterkommere af tyske flygtninge?
”Nej, men jeg har været i arkiver og set
beskeder ved gravstenene fra pårørende
på kirkegården. Og under et besøg i Tallinn talte jeg med Ilvi Joe Cannon, der
både berettede om andre kvindeskæbner og fortalte sin egen historie. Hun
har fx redigeret en antologi med titlen
Carrying Linda’s Stones, som udkom i
2009 på Tallinn University Press. Ilvi
Cannons egen krigshistorie endte i 1945,
da hun flygtede fra Tallinn sammen
med sin mor med Den Røde Hær i hælene og kom til Berlin, og hvor hun efterfølgende fik asyl i USA. Hun vendte
i 1991 tilbage til Estland, hvor hun har
været med til at genopbygge landet.”
Den gravsten i Koldfronter, hvor

Jack Wolffs morfar Josef Wolff ligger
begravet, eksisterer ikke i virkeligheden, men i bogen har Josef Wolff, der
var ester, været Obergefreiter i den tyske hær. Var det almindeligt, at estere
gik i tysk krigstjeneste?
”Ja, han var tysk gift, og derfor var
det ganske naturligt at blive tysk soldat, specielt når man var i opposition
til russerne. Husk på at KGB var meget aktive og deporterede flere end
30.000 estere. Men når man så var
gået med i den tyske hær, så var der
ingen vej tilbage.”
Det landområde, som Josef Wolff
ejede i Estland, er det, som hans efterkommere kæmper for at få tilbage, men efter krigen blev al jord
tvangskollektiviseret og al privat
ejendomsret ophævet. Men derfor
er det ikke udelukket, at efterkommerne kunne få nogle af deres værdier tilbage under det nye styre i Estland, og det er derom kampen står i
Koldfronter.
Man kan et sted læse, at din ambition med bogen er at fortælle om
den ny konflikt i området en ”koldkrig nouveau”, og at du vil skildre den
igennem de små almindelige mennesker, der driver historien frem, men

du har vel næppe et direkte politisk
budskab?
”Nej, det er ikke en hade-russerbog, for jeg håber, at man kan få en
dialog i gang på det menneskelige niveau, sådan som det var med fx fælles
Nato-øvelser, men at der er en kold
krig under opsejling i både Polen og
Estland, det er desværre en realitet
med al den oprustning, det fører med
sig. Endelig vil jeg godt slå fast, at der
overhovedet ikke er tale om et politisk kampskrift. Det er trods alt en
spændingsbog, hvor ambitionen er, at
bygge en dramatisk historie op med
baggrund i virkeligheden.”
Har du i din research været alle
de nævnte steder?
”Ja, dels var jeg på en måneds ophold i den atelierlejlighed, som Jyllands-Postens Fond har i Berlin, og
her blev de første kapitler skrevet,
og så har jeg en god ven i Warszawa,
så her står de historiske fakta også
til troende. Desuden havde jeg plads
hos Foreningen SILBA på holdet som
valgobservatør ved parlamentsvalget
i Kijev, Ukraine i 2014. I Tallinn havde
jeg mange samtaler med chefen for
Befrielsesmuseet, og jeg har også været i Sankt Petersborg. Endelig er jeg
så meget historienørd, at jeg altid besøger de museer, der er de steder, som
jeg besøger.”
Internationale perspektiver

Regner du med at få solgt rettighederne
til bogen i de lande, hvor den foregår –
eller andre steder i udlandet?
”Ja, det håber jeg da i høj grad, men
nu er den jo først lige udkommet herhjemme.”
Har du nye internationale projekter
i støbeskeen?
”Ja, det bliver muligvis noget, der har
med Albanien at gøre, og netop politimanden i Koldfronter, Stefan Kushova
Andersen har jo et albansk mellemnavn, men nu skal jeg lige først have
overstået Krimimessen i Horsens, og
så skal jeg planlægge fire konferencer
om Gazelle-virksomheder for Dagbladet Børsen,” slutter Keld Broksø, der
foruden sit virke som kommunikationsrådgiver og indehaver af K.B. Kommunikation har en fortid som reporter
flere gange i Baltikum siden 1990-erne,
og hvor han oplevede spændinger, der
blev værre og værre, hvilket gav ham
idéen til hans femte krimi, Koldfronter.
jl@kbhavis.dk
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NORSK MESTERVÆRK ENDELIG I DANSK UDGAVE

”DET ER FORFÆRDELIGT, MEN
DER ER INGEN VEJ TILBAGE”
TEKST JANNIK LUNN

snitsmenneske, så tar De lykken fra ham med det
samme,” er det, som om Ibsens talerør af en doktor
pludselig træder i karakter for Rukla, i modsætning til hvad det gør for de dorske gymnasieelever, der er fløjtende ligeglade med Ruklas viden
og kompetencer, der på dem virker gammeldags
og bedagede.
Paraplyraseri

Romanen Generthed og værdighed,
som den norske forfatter Dag Solstad skrev helt
tilbage i 1994, er nu endelig udkommet på dansk.
Hovedpersonen er den lidt fordrukne gymnasielektor Elias Rukla, der er midt i 50érne, og som er gift
med Eva Linde, der engang var ualmindelig smuk
og stadig er en flot kvinde, til trods for at hun med
årede er blevet temmelig lasket.
Romanen begynder, mens Rukla er ved at gennemgå skoleudgaven af Henrik Ibsens ”Vildanden”
for gud ved hvilken gang. Mens lektor Rukla filosoferer over de ord, som Ibsen lagde i munden på
doktor Relling: ”Tar De livsløgnen fra et gennemANMELDELSE

Da lektoren senere går igennem skolegården i støvregn, nægter hans paraply at folde sig ud, hvilket
medfører, at han under sit raserianfald smadrer
paraplyen og overfuser de tililende elever på en
så voldsom måde, at han frygter for sin fremtid
som gymnasielærer. Hvilket vil være lidt af en katastrofe, da hans og Evas tilværelse bygger på den
indtægt han har fra sit virke på gymnasiet.
Allerede på bogens første sider læser man, at
den tømmermandsplagede Elias Rukla endnu ikke
vidste, at dagen kunne blive afgørende for hans videre liv, og man røber ikke for meget ved at citere
romanens sidste sætning: ”Det er forfærdeligt, men
der er ingen vej tilbage.”
Undervejs har læseren fået hele historien, om
hvordan Ruklas bedste ungdomsven, Johan, der

var oprører og marxist, rejste til New York for at
blive en velhavende reklamemand, mens han overlod sin ualmindelig smukke hustru Eva samt datteren i Elias’ varetægt. Som mange af Solstads andre
romaner er også Generthed og værdighed en bog,
hvor man læser de 188 sider i ét hug, da den ikke
er delt op i kapitler. Og som i det øvrige forfatterskab er der også her tale om både visdom og humor. Dag Solstad er og bliver én af mine absolutte
yndlingsforfattere. Godt at denne ”gamle” roman
endelig er kommet på dansk.
jl@kbhavis.dk

Dag Solstad
Generthed og værdighed
Oversat af Sara Koch
188 sider. Rosinante
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MED FYLDEPENNEN

SOM SVÆRD OG

SKJOLD
TEKST HOLGER SKYTTE

Blandt de discipliner, senior editor Jacob
Ludvigsen behersker, er også
klummen, en genre han har
dyrket i talrige medier. I Classico Magasinet, der udgives
af Danmarks sidste klub for
CD’er, har han i en årrække
optrådt med sine korte betragtninger med den klassiske musik som omdrejningspunkt. Et udvalg af disse
mini-essays er nu tilgængelig
i bogform til glæde for kendere, der ikke er medlem af
musikklubben.
Under overskriften ”Forsvar for Fyldepennen” portrætterer han sine Mont
Blanc skriveredskaber med
en sådan overbevisning, at
man næsten må tro, at teksten først er skrevet i hånden.
Forfatteren hylder gamle dyder, uden at han henfalder
til forstokket konservatisme,
men han drømmer sig gerne
100 år tilbage til Paris, da
Stravinskys ”Le Sacre du
Printemps” vakte den største
skandale, der nogensinde har
udfoldet sig i et koncerthus.
Han sammenholder med, at
Jules Amedée François Maigret i netop 1913 gennemførte
sin første sag som underordnet sekretær ved kriminalpolitiet i Paris. To af Ludvigsens
helte mødes i samme essay.
ANMELDELSE

NÅR BYEN MALES
MED POESI OG PENSLER

København i billeder og tekst i et genialt storværk, hvor de
største kunstnere repræsenteres med farver og fortællinger
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Bybilleder med undertitlen
Kunstnernes og forfatternes København er en
genial udgivelse, hvor to eksperter, kunsthistorikeren Bente Scavenius og litteraturkritikeren Bo Tao Michaëlis, har udvalgt og sammenstillet 75 billeder med 75 tekster, der på
fornem vis supplerer hinanden.
De ældste bidrag fra selve København er
fra begyndelsen af 1800-tallet, hvor fx Johan Ludvig Heibergs ”Erindrer De, det var i
Kongens Have” fra 1836 er sat sammen med
C.W. Eckersbergs ”Herkules-Logen i Rosenborg Have”, der godt nok er malet 27 år tidligere, mens et uddrag fra Søren Kierkegaards
”Forførerens Dagbog” fra 1843 er illustreret
med Christen Købkes næsten samtidige ”København set fra Dosseringen”. Hovedparten af
teksterne og billederne er dog af nyere dato,
hvor fx Martin Andersen Nexøs ”Pelle Erobreren” – ”Gryet” fra 1909-10 er ledsaget af Wilhelm Marstrands ”En flyttedagsscene”, der er
helt tilbage fra 1831, hvilket viser, at tekst
og billede absolut ikke behøver at være samtidige, hvis blot de omhandler nogenlunde
samme tid.
Bendtsen og Ditlevsen
Fint er det også at lade Folmer Bendtsens
”Kyssende par i en baggård” fra 1948 ledsage
Tove Ditlevsens tekst ”København” fra 1942.
Når man helt frem til slutningen af 1900-tallet har værkets redaktører sat Knud Oddes
”Badescene” fra 1989 sammen med Daniel
Denciks ”Bellevue”, der er fra 1998.
At ikke alle tekster er højlitterære, viser
Thøger Olesens ”Bli’ væk fra vort kvarter”,
som Peter Belli havde et kæmpe hit med i
1970, og som illustreres af Erik Hagens ”Sommer i Den sorte firkant”. Og så er det gribende

Dan Turèll-digt ”Gennem byen for sidste
gang” faktisk skrevet i 1977 (16 år før digterens død) illustreret med ”Hullet” af HuskMitNavn, der er fra 2008. Fra vort århundrede
er Katrine Marie Guldagers ”Velkommen til
Istedgade” fra 2001, som er sammensat med
Tal R’s ”Sex Shop” fra 2013, og samme Tal R’s
”Sortedammen” ledsager Christel Wiinblads
”Jeg siger, jeg er fynsk”. Sidstnævnte er fra
hhv. 2013 og 2012.
Scavenius og Bo Tao har til hvert af de 75
kapitler skrevet en ledsagende tekst, der går
bag om ord og billeder, og der er desuden en
kort biografi af hver kunstner og forfatter.
Værket er i A4 format, hvor de mange farvebilleder kommer helt til deres ret. Man kan håbe,
at der ad åre vil komme en engelsk version,
som vil vise København fra sin bedste side,
men der er ikke pt. en planlagt sådan udgave.
jl@kbhavis.dk

Bente Scavenius og Bo Tao Michaëlis
Bybilleder
Kunstnernes og forfatternes København
360 sider. Strandberg Publishing

Mozart, Mozart og Mozart

Med indledningsartiklen fra
2006, ”Mozart og Muhammed”, vakte forfatteren
stærke følelser, fordi han erklærede, at han anså komponisten for større end profeten. Sådan noget kunne
man ikke sige for 11 år siden.
To andre indslag er ”Mozart
i Myldretiden” om en chauffør på Linje 1A og ”Mozart på
Lossepladsen” om en dåbsgave i form af Mozarts samlede værker på CD. Bach får
også en hilsen med gennemgang af hans kaffekantate, et
af de vittigste stykker barokmusik.
”Spot af Spat” er et sylespidst angreb på DR P2, der
overlæsser lytterne med forskræp til kommende programmer, og de repeteres
igen og igen. Han kalder

disse egenreklamer for ”slimet sleskeri”, og så er tonen da slået an. Måske ikke
kammertonen, vel at mærke,
men DR må døje en del kritik fra det ludvigsenske vaffelbageri, det samme gælder
en personage som Klaus Rifbjerg, der kort før sin død
udsendte endnu et bind erindringer: ”Sladrende og sludrende i sin ubændige trang
til at rage op over andres
postulerede dumhed, smålighed, talentløshed og intrigemageri svajer han nu på
sit hjemmebyggede piedestal
efter endnu en tour de force
på mindernes amagerkanske
boulevard, Rifbjerg Road”.
Udvalget af raseri og roseri sluttes med en klumme
om klummer, der giver indsigt i denne journalistiske
disciplin og de mestre, der
har tjent Ludvigsen som forbilleder.
Gennemgående er det
underholdende læsning med
kulturhistoriske detaljer, der
vidner om en vis indsigt, selv
om visse facts helt tydeligt er
googlet til lejligheden. Men
der er jo ikke noget forkert
i at fremfinde fakta, der kan
krydre teksten.
”Klassiske Klummer” vil
aldrig havne på bestsellerlisten, men de, der kan lide en
god æske konfekt, bliver ikke
skuffede.

Jacob Ludvigsen
Klassiske Klummer - Fra Mozart
og Muhammed til Spat af Spot
128 sider, 149 kr., Olufsen Bøger
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En stille stund i konfirmandstuen i Vartov
TEKST JETTE R. ARENDRUP

FOTO VAGN BJERRE CHRISTENSEN

ANMELDELSE Forlaget Hovedland har udgivet en
smuk og lærerig bog om opbrud i en 500 år gammel
dansk kulturtradition, ”Livet i præstegården. En
livsform under forandring”, af Kirsten Eriknauer.
Bogen tager fat på et emne, der er særdeles aktuelt
her i hovedstaden, hvor præsteboligen langsomt er
ved at miste sin oprindelige funktion og betydning.
Hvor privat er en præst
Det er i dag almindeligt for en præst at have
kontor i sin præstebolig, men flere præster i København foretrækker at tage samtaler med menigheden i sognegården eller i kirken frem for under
private former. Enkelte præster ønsker slet ikke at
bo i en embedsbolig, hvor man bor til leje hele embedsperioden, for derefter at stå uden boligopsparing ved pensionsalderen. Atter andre vægrer sig
ved at flytte i præstebolig, fordi de måske allerede
bor godt i nærheden af børns skole og kammerater.
Men skal en præst bo i sognet, og skal han/hun
være parat til at modtage menigheden i præsteboligen? Skal en præst tage telefonen midt om natten,
hvis et sognebarn har anfægtelser? Holdningerne
til hvor privat en præst har lov til at være, er meget forskellige.

Vartov i København

Kirsten Eriknauer har talt med ti præster i ti præstegårde rundt om i landet. Præstegårdene er ofte
enestående kulturbærere, og bogen er spækket med
dejlige billeder fra de smukke bygninger taget af
fotograf Vagn Bjerre Christensen.
En af bogens præster er den københavnske valg-

menighedspræst ved Vartov Kirke i Farvergade,
dr.theol. Niels Grønkjær. Hans menighed er på nogen måder en undtagelse, da præstegården ikke
ligger midt i sognet. Vartovs valgmenighed er vidt
spredt ud i København og omegn, men til gudstjenester møder, foredrag eller koncerter er der trods
den geografiske spredning samme fællesskabsfølelse blandt sognebørnene, som hvis præsten boede blandt dem. Niels Grønkjær bor i embedsbolig
sammen med sin kone, forfatteren Ida Jessen, og de
bor dør om dør med mødelokaler, konfirmandstue,
kirken og pastoralseminariet.

ninger til livet i en præstegård. For nogle er holdningen den, at kl. 16 er det slut – så går præsten
hjem til sin PRIVATBOLIG.
Bogen kommer fint omkring problematikken som sagt godt krydret med smukke fotos. En læseværdig udgivelse, for de der interesserer sig for
præstegården og dens smukke gamle kultur.

Studiekredse i hjemmet

Niels Grønkjær er en præst for hvem embedet er en
sammenhængende livsform. Han har svært ved at
skelne mellem arbejde og fritid. Hans kone deltager samtidig i alt hvad hun kan, og det er vigtigt
for ham, at de er to. Ida Jessen er altså både præstekone og forfatter, og det var naturligt for dem
at invitere hele menigheden med til deres bryllup
i præsteboligen.
De mener, at det at komme i præstegården skal
være betydningsfuldt både æstetisk og samværsmæssigt. Det skal være noget særligt at komme i
en præstebolig frem for på et offentligt kontor. De
åbner deres private hjem for menigheden til studiekredse og samtaleaftner, men det er et hjem –
ikke et mødelokale, og folk skal kunne komme i
præstens hjem, mener de.
Forfatteren besøger også ni præster i landsogne,
og det er interessant at læse om de forskellige hold-

Kirsten Eriknauer
Livet i præstegården
- en livsform under forandring
Hovedland
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NORSK SPÆNDING

HÆVNEREN
FRA HØJHUSET
TROVÆRDIG THRILLER
FRA DEN NYE KOLDE KRIG
Keld Broksøs nye spændingsroman Koldfronter begynder i
den tyske afdeling på Vestre Kirkegård, hvor næsten 10.000 krigsflygtninge fra Anden Verdenskrig ligger
begravet. Jack Wolff, en lidt sølle eksistens, som er uddannet historiker,
men som er uden arbejde, bor i en
stuelejlighed på hjørnet af P. Knudsens Gade og Sjælør Boulevard i Københavns sydvestkvarter, og han er
vokset op hos plejeforældre i en hjemmetysk familie i Sønderjylland.
Under en natlig udflugt til kirkegården overrasker han to unge mænd,
der taler et østeuropæisk sprog, mens
de er i gang med at grave under en
gravsten, hvor der står Josef Wolff,
Obergefreiter 18/4 1899 – 1575 1945.
ANMELDELSE

Betydningsfulde breve

De to mænd slår Jack ned, og Jacks
overbo politimanden Stefan Kushova
Andersen, der af nysgerrighed har
fulgt efter Jack, bliver også overfaldet.
Det viser sig, at Josef Wolff er Jacks far,
men hvad var det, overfaldsmændene
ledte efter, er muligvis det brev, som
Josef Wolff skrev i København til sine
efterkommere kort inden sin død, og
som Jack opbevarer i sin lejlighed.
Næsten samtidig støder en gravemaskine i Berlin på en bombe fra
krigens tid, som eksploderer og dræber en arbejder, og i forbindelse med
den ulykke dukker der et andet brev
op – skrevet i februar 1945, som lå i
et sølvetui. Det bliver videregivet til
en forsker, som henvender sig til den
pensionerede Andreas Wolff, der også
er søn af Josef Wolff.
Det viser sig, at Josef Wolff var
ester, som gik i tysk tjeneste, efter at
Sovjet havde invaderet Estland i 1941.
Måske var grunden, at hans hustru
Martha var tysker, men hende og
sønnen Andreas blev han adskilt fra
i krigens sidste kaotiske tid, og under
flugten til Danmark forelskede han
sig i en tysk sygeplejerske, Hannelore,
som han blev gift med, og hun blev
mor til Jack.
Kampen for dokumenterne

I sit sidste brev fortæller Josef Wolff,

at han har haft bankkonti og store
landområder, som burde være værdifulde, hvis de kom i hans efterkommeres hænder. Det er naturligvis
disse værdier, som frister mange, specielt da de ligger i et centralt konfliktområde i Europa. Spændingen stiger
i takt med, at Josef Wolffs efterkommere må kæmpe for at bevare de livsvigtige dokumenter, og i samarbejde
med politimanden Stefan og hans
selvovervurderende og uduelige chef
veksler handlingen med at foregå i
Berlin, Tallinn, Warszawa, det vestlige Rusland, Sankt Petersborg for endelig at slutte i Københavns Sydhavn.
Undervejs møder læseren foruden
heltene en række virkelige forbrydere, som ikke skyer nogen midler,
når det gælder om at få fat i dokumenter, som kan sikre dem magt og
rigdom.
Keld Broksø skriver godt, og der
må have ligget masser af research
bag for at få handlingen til at virke
så troværdig, at man tror på historien.
En del må lade livet undervejs, men
gudskelov er der ikke beskrivelser af
unødig vold.
Når man er færdig med de over
500 sider, har forfatteren overbevist
læserne om, at det vil være katastrofalt for Danmark, hvis man fuldt og
helt forlader EUROPOL-samarbejdet.

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Den norske debutant Geir

Tangens krimi ”Maestro foregår i den
norske by Haugesund, og handlingen
begynder med drabet på en kvinde, der
bliver kastet ud fra altanen i et højhus.
Romanens hovedperson, journalisten
Viljar Ravn Gudmundsson har dagen
inden modtaget en mail, som han ikke
tog alvorligt – en mail der varslede drabet på kvinden.
Og kort efter modtager Viljar
endnu en mail, som forudsiger det
næste drab. Afsenderen begrunder
sine handlinger med, at han harmes
over et samfund, som ikke fungerer.
Derfor vil han straffe forbrydere, der
har unddraget sig straffen for de misgerninger, de har forvoldt. Han underskriver sig Stein Åmli efterfulgt af
to initialer og to tal. Imens arbejder
politiets efterforsker Lotte Skeisvoll
på at standse drabsmanden, og til det
har Kripos i Oslo stillet politimanden
Olav Scheldrup Hansen til rådighed
for politiet i Haugesund.

om den pædofile minister, der nu sidder i fængsel.
Koder i kriminalromaner

Efter flere mails, der forudsiger de næste drab, bliver det klart for politiet, at
man har at gøre med en copycat, der
med sine initialer og tal henviser til scener i norske kriminalforfatteres bøger.
Det er forfattere som Unni Lundell, Jo
Nesbø, Anne Holt og Gunnar Staalesen.
Det får Viljar til at kontakte den stedlige bibliotekar, for at få hans hjælp.
Mens der sker nye drab, intensiveres
handlingen, uden at det skal røbes
her, hvordan efterforskningen skrider
frem. Men det hele kulminerer med en
højst overraskende slutning.
Det er en fremragende spændingsroman med et højst originalt plot. Ikke
sært at den er blevet en succes i Norge,
og at den er solgt til mange lande. Pudsigt nok deler Geir Tangens krimi titel
med L.S. Hiltons krimi, der udkom i
2016 på Rosinante, og også her havde
originaltitlen været Maistra.

Magtkamp

Keld Broksø
Koldfronter
544 sider. Egolibris

Det fører til en magtkamp imellem
Lotte og Olav, om hvordan opklaringsarbejdet skal gribes an. Viljar har nogle
år tidligere gjort sig berømt, da han
efter et større graverarbejde afslørede
en pædofil minister, som udnyttede
nogle af sine unge mandlige partisoldater, men Viljars artikler havde fatale
følger, og måske er der kræfter, der vil
hævne sig på ham.
Sideløbende med politiets og journalisternes arbejde, får læseren indblik i, hvordan galningen, der er
Maestro, som en anden komponist arbejder efter partituret, og som kender
noderne. Der er også kapitler, som går
fem år tilbage og fortæller historien

jl@kbhavis.dk

Geir Tangen
Maestro
Oversat af Anders Johansen
367 sider. Modtryk
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SOCIAL TRAGEDIE
FRA BORGERGADE

ANE ANDERSDATTER BLEV SOM DEN SIDSTE KVINDE HALSHUGGET PÅ
RØDOVRE MARK I 1861. GRIBENDE ROMAN FRA DET VIRKELIGE LIV

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Der er en del udgivelser
i dag, som bevæger sig midt imellem
biografien og skønlitteraturen. En sådan er professor emeritus Peter Høilunds ”Men de måtte jo dø”, som
baserer sig på den virkelige historie
om tjenestepigen Ane Andersdatter,
der i 1861 som den sidste kvinde herhjemme blev halshugget.
Høilund starter sin bog med en
medrivende skildring af Anes sidste
dag i december 1861, der begynder
om morgenen i fængslet på Blegdamsvej og slutter ved skafottet på Rødovre
Mark, hvor et kæmpe opløb af tilskuere overværer, at skarpretteren Peder
Schmidt foretager sin fjerde henrettelse, og det er første gang, han skal
halshugge et fruentimmer.

Blodtørstig pøbel

Publikum råber bl.a. ”Gør det fruentimmer et hoved kortere, og jubelen
vil ingen ende tage, da Anes hoved falder ned i spanden foran hende. I de
næste kapitler kan man læse om de
tre nyfødte børn, hun tager livet af,
mens den fjerde, drengen Hans Peter,
kommer i pleje hos sin farmor og først

efter sin konfirmation opdager, at han
er søn af en morderske.
Ane, der er født i Karrebæksminde, er i 1857 kommet i huset hos
en vinhandler Heilbuth i Borgergade,
da hun forelsker sig i førstemanden
i en købmandsforretning, Niels Christian Nielsen. Det er ham, som gør
Ane frugtsommelig, men hans mor
vil ikke vide af, at han gifter sig med
Ane, da det er meningen, at han skal
arve sin fars købmandsforretning.
Dog lykkes det for Anes veninder,
de offentlige fruentimmere Johanne
og Magdalene fra Gæstgivergaarden
at overtale Ane til at give Hans Peter
i pleje hos Niels Christians mor.
Fortvivlelsens forbrydelse

Da Ane de næste gange bliver gravid,
kan hun ikke overskue både at arbejde
og samtidig have ansvaret for et spædbarn, så de tre næste børn slår hun
ihjel, for det hun gruer mest for, er at
havne på fattiganstalten Ladegaarden,
som det skete for hendes bror. Tredje
gang går det galt, og 15. april 1861 bliver Ane arresteret og indsat i Københavns Amts Arresthus.

Man følger hele retssagen, som
ender med, at Ane bliver dødsdømt.
Bagefter er man desuden med til appelsagen ved højesteret, hvor dommen bliver stadfæstet; blandt de
mange dommere er der stemning
for, at Ane skal benådes, men justitsminister Casse er benhård, og får
gennemtrumfet, at Frederik den Syvende afstår fra at benåde Ane, trods
modstand fra hans hustru Grevinde
Danner.

sig visse friheder i skildringen af begivenhederne, han kalder også bogen
for en roman, men i efterskriftet nævner han hele sin research.
Ikke desto mindre er der tale om
en medrivende og velskrevet beretning om et mørkt kapitel i dansk retshistorie.
jl@kbhavis.dk

Skoleudflugt til skafottet

En helt grotesk scene udspiller sig
ved henrettelsen på Rødovre Mark,
da den stedlige skolemester på Rødovre Skole beordrer eleverne i 7. A. ud
for at overvære halshugningen af Ane
Andersdatter med det resultat, at flere
af eleverne besvimer.
I slutningen af bogen lader Peter
Høilund Anes søn, Hans Peter, der
ellers har ernæret sig som trækkerdreng i Admiral Gjeddes Gaard, blive
gift med Karin, der som elev på Rødovre Skole havde set Hans Peters mor
blive halshugget.
Bevares – Peter Høilund har taget

Peter Høilund
Men de måtte jo dø
187 sider. Haases Forlag
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SVENSKE GYS I TOPKLASSE

HÆVN OG SELVTÆGT

PÅ ØSTKYSTEN
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Helene Turstens Sandgrav begynder, da niårige Amelie er
på vej hjem for at hente noget, hun
skulle bruge ved det årlige Lucia-optog på skolen. Hun når ikke bussen,
men får et lift af Kristoffer Sjöberg,
en ung indadvendt nørd, som Amelies veninde Tuva kender. Imidlertid
vender Amelie ikke tilbage til skolen,
og Kristoffer fastholder, at han satte
hende af ved hjemmet.
Kriminalinspektør Embla Nyström og hendes kolleger sættes på eftersøgningen, da Amelie er som sunket i jorden. Politiet henter Kristoffer
Sjöberg ind til afhøring. Han bor hos
sin far Olof på gården Breidablick.
Der har Olof Sjöberg et bilværksted
med speciale i gamle amerikanerbiler, hvor også Kristoffer arbejder, men
afhøringen slår fast, at Kristoffer har
et vandtæt alibi.

Viggo er væk

Da Ted Andersson fra den samme
by Strömstad på den svenske østkyst nogle dage senere melder sin
seksårige søn Viggo forsvundet, går

den helt store eftersøgning af de to
børn i gang, og viceområdechef Roger
Wilén bliver også tilkaldt.
Politiet antager, at der er en
sammenhæng imellem de to forsvindingssager, og de gennemtrawler hele området sammen med frivillige fra Missing People udstyret
med hunde, men det eneste man finder er en myrdet politimand, Viktor
Jansson, der er blevet slået ihjel med
en ret tung stump genstand. Stemningen i den lille by er ubehagelig,
og mistanken hos befolkningen retter sig mere og mere imod Kristoffer. Helt galt går det, at Breidablick
sættes i brand, og Olof Sjöberg bliver fundet død, mens Kristoffer er
bevidstløs og hårdt kvæstet efter at
have været udsat for ekstrem vold.
Amelia og Viggos fædre Johannes
Holm og Ted Andersson bliver begge
fængslet på mistanken om, at de står
bag brandattentatet. Bl.a. kan man
se på en videooptagelse fra en tankstation, at de fyldte diesel på en benzindunk, som de havde med i den bil,
de kørte i, til trods for at denne bil

kørte på almindelig benzin og ikke
på diesel.
Drama i strandvillaen

Ret sent under opklaringsarbejdet går
det op for efterforskerne, at de to sager
om bortførelserne måske slet ikke har
noget med hinanden at gøre.
Når romanen hedder Sandgrav,
skyldes det, at Olof Sjöberg i sin tid
købte en grund ude ved kysten, et
sted der hed Sandgrav, og her havde
han et sommerhus kaldet Strandvillaen. Da politiet samarbejder med
Olofs søster Eva i forbindelse med
Olofs død, tilbyder hun, at de tilrejsende politifolk kan blive installeret
i Strandvillaen, mens de arbejder på
sagen, og her kommer der til at ske
nogle dramatiske ting.
Ikke langt derfra i Vasseröd arvede Ted Andersson en ødegård efter sin far, og den spiller en vis rolle
i opklaringsarbejdet. Hvordan de to
børns forsvinden efterhånden bliver
opklaret, skal ikke afsløres her, men
spændingen opretholdes hele vejen
igennem, og plottet er godt fundet på.

Helene Tursten, der tidligere har
skrevet krimier med kriminalinspektør Irene Huss som hovedperson, har
med Sandgrav skrevet sin efter min
mening hidtil bedste. Jeg vil gerne
læse mere om Embla Nyström.
jl@kbhavis.dk

Helene Tursten
Sandgrav
Oversat af Charlotte A.E. Glahn.
383 sider. Lindhardt og Ringhof

Spørg
bare os…
Når du besøger vores apotek, gør vi vores yderste for, at du
skal få en god oplevelse. Vi giver os tid til at rådgive dig. Du kan
bl.a. spørge os til råds om det kolde vejrs mange udfordringer
for både hud og krop.
Velkommen indenfor.
Venlig hilsen
Tine Wiboltt
Apoteker på København
Vaisenhus Apotek

Tør vinterhud?

Rygestop?

Smertelindring?

I frostvejr bliver luften ekstra tør og sammen med blæst, kan det få din hud til at
udtørre. Derfor er det en god ide med god
hudpleje.

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.

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

Voltaren® Gel
Effektiv lokalbehandling mod
smerter i muskler og led. Voltaren gel
behandler inflammationen, der ofte er
årsagen til smerte. 150 g.

Forkølet?

Zymelin®
Næsespray mod
tilstoppet næse ved
forkølelse og bihulebetændelse. Virker ved
at mindske hævelsen
i næseslimhinden.
Virkningen indtræder
efter få minutter og
varer op til 10-12 timer.
Til voksne og børn
over 10 år. 10 ml.

Forkølelse er en virusinfektion, der
skal bekæmpes af kroppens eget
immunforsvar, men du kan gøre
noget for at lindre symptomerne.
Danatekt
Creme med 70% fedtindhold til tør og
skællende hud. Indeholder et aktivt ekstrakt
fra havrekerner. Dæmper rødme og kløe og
virker anti-irriterende. 250 ml.

Nicorette® QuickMist mundspray
Hurtig lindring af rygetrangen efter 60
sekunder. 1 eller 2 pust ved rygetrang.
Med frisk smag af mint. 2 stk.

Otrivin® Menthol næsespray
Mod forkølelse med tilstoppet
næse og ved bihulebetændelse.
Giver luft i næsen på få minutter
og virker i op til 12 timer. 10 ml.

Spar 20% på udvalgte produkter

Decubal clinic cream,
100 g

Decubal clinic cream,
250 g

Lactocare baby,
7,5 ml.

Lactocare kids,
30 stk.

APOVIT 50+,
200 stk.

Gælder fra den 27. februar til den 19. marts 2017

APOVIT Omega-3,
120 stk.

Danatekt Fedtcreme,
250 ml.

Danatekt Shampoo,
250 ml.

København Vaisenhus Apotek
Landemærket 3-5 · 1119 København K · Tlf. 33 15 41 10
www.vaisenhus-apotek.dk
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 pga. 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. Hikke, hovedpine, kvalme, irritation i halsen, lokale virkninger så som en brændende følelse, betændelse i munden, ændringer i smagssansen, mundtørhed eller øget mængde spyt, sure opstød, halsbrand,
smerter eller ubehag i maven, opkastning, luftafgang fra tarmen eller diarré, træthedsfølelse, overfølsomhed (allergi), snurrende, prikkende fornemmelse. Dosering: 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. Uge 7-12: Nedsæt 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. 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. April 2016. Otrivin Menthol Ukonserveret. Otrivin Ukonserveret, Otrivin Junior Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret indeholder xylometazolin. Virkning: Anvendes ved forkølelse med tilstoppet næse og bihulebetændelse. Virker efter få minutter og i op til 12 timer. Dosering: Børn 2-5
år: Otrivin Junior Ukonserveret: Under opsyn af en voksen. 1 pust i hvert næsebor 1 til 2 gange dagligt (hver 8-10 time) er normalt tilstrækkeligt. Må højst bruges i 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Børn 6-11 år: Otrivin Junior Ukonserveret: Under opsyn af en voksen. 1–2 pust
i hvert næsebor 2 til 3 gange dagligt i højst 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Bør ikke anvendes til børn under 2 år pga. risiko for overdosering med centralnervesystems-depression til følge. Voksne og børn over 12 år: Otrivin Ukonserveret: 1 pust i hvert næsebor 3 gange
dagligt efter behov, i højst 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Bivirkninger: Afhængigt af behandlingsvarighed kan det forventes at 3-8 % af behandlede, oplever en eller flere af følgende bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen,
brænden, nasal-sekretion, hovedpine, kvalme samt brændende fornemmelse på applikationsstedet. Ikke-almindeligt: Tilstoppet næse især efter hyppig eller langvarig anvendelse. Sjælden: Gastrointestinalt ubehag. Meget sjælden: Systemiske, allergiske reaktioner (angioødem, udslæt, kløe) rastløshed, søvnløshed, træthed, synsforstyrrelser, takykardi eller uregelmæssig puls. Forsigtighedsregler: Behandling af længere varighed mere end 10 dage kan medføre hævelse af næseslimhinden og hypersekretion på grund af øget sensibilitet i cellerne. Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for et af indholdsstofferne, efter operationer igennem næsen eller munden, ved glaukom med snæver kammervinkel eller ved kronisk inflammation i næsen med meget tør næseslimhinde (rhinitis sicca eller atrofisk rhinitis). Bør kun anvendes af gravide og i ammeperioden efter aftale med lægen. Anvendes med forsigtighed og kun
efter lægens anvisning ved hyperthyreoidisme, diabetes mellitus, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer på grund af forstørret prostata, depression samt til patienter, der er i behandling med MAO-hæmmere eller har været det inden for de sidste to uger. Pakningsstørrelser: Otrivin
Ukonserveret 1 mg/ml, Otrivin Menthol Ukonserveret 1 mg/ml, 10 ml; Otrivin Junior Ukonserveret 0,5 mg/ml, 10 ml. Inden brug af produktet, bør vejledningen i og på pakningen læses grundigt. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 44 86 86 86 – www.otrivin.dk. Dato for produktresumé
08/2016. 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. Zymelin® ukonserveret næsespray (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Forkølelse med tilstoppet næse eller ved bihulebetændelse. Mindsker hævelse af næseslimhinden og giver luft i næsen. Dosering: Zymelin® ukonserveret næsespray 1 mg/ml: Voksne og
børn over 10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens anvisning. Zymelin® ukonserveret næsespray 0,5 mg/ml: Børn 2-10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens
anvisning. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed overfor xylometazolin eller et af de øvrige indholdsstoffer, ved grøn stær med snæver kammervinkel, eller hvis man har fået fjernet hypofysen eller er blevet opereret i hjernen gennem næse eller mund. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Må ikke
anvendes til børn under 2 år, da de kan få alvorlige bivirkninger - selv ved lave doser. Bør ikke anvendes i mere end 10 dage. Hyppig og langvarig brug kan medføre hævelse af næseslimhinden og øget sekretion fra næsen. Skal anvendes med forsigtighed af personer, der har oplevet søvnforstyrrelser, svimmelhed,
rysten, forstyrrelse i hjerterytmen eller forhøjet blodtryk ved andre lægemidler. Anvendes med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved forhøjet stofskifte (hyperthyroidisme), sukkersyge, forhøjet blodtryk, alvorlige hjerte-karsygdomme, vandladningsbesvær på grund af forstørret blærehalskirtel (prostata),
ved behandling med MAO-hæmmere og andre lægemidler, der kan forhøje blodtrykket samt ved svulst i binyrerne (fæokromocytom). Samtidig behandling med medicin mod depression eller Parkinsons sygdom (tricykliske/tetracykliske antidepressiva eller MAO-hæmmere) kan forstærke bivirkninger ved brug af
Zymelin®. Tegn på overdosering: Markant fald i kropstemperatur, svedudbrud, døsighed, hovedpine, hurtig og uregelmæssig puls, forhøjet blodtryk og evt. koma, især hos børn. Disse tilstande kan også opstå ved at tage medicinen forkert, f.eks. ved at indtage dråberne gennem munden. Graviditet: Bør ikke
anvendes. Amning: Bør kun anvendes efter lægens anvisning. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen samt øget sekret fra næsen. Ikke almindelige: Tilstoppet næse. Sjældne: Ubehag i mave-tarmkanalen. Meget sjældne: Alvorlige allergiske reaktioner: Hududslæt, åndedrætsbesvær, hurtig/uregelmæssig puls eller hævelse af ansigt og hals. Pakninger: Næsespray 1 mg/ml 10 ml og 2 x 10 ml. Næsespray 0,5 mg/ml 10 ml. Læs indlægssedlerne i pakningerne omhyggeligt. Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup.
Tlf.: 46 77 11 11, www.takeda.dk, email: info@takeda.dk. Oktober 2016

*Priserne gælder fra 27. februar – 19. marts 2017, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

