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BEBOERAPPEL FRA NYHAVN TIL STATSMINISTERPARRET

HOLD HUNDENE I SNOR
SÅ DE IKKE GENERER OS

MED SØER AF URIN
Ingen tvivl om at Nyhavns prominente beboere, statsminister Lars Løkke Rasmussen og
Sólruns to Nova Scotia Tolling Retrievers er
ualmindeligt velopdragne. På en video på Lars
Løkkes Facebookside, kan man ved selvsyn opleve Bella og Beauty efterkomme enhver tænkelig form for kommando. Så hvorfor holde så velopdragne hunde i snor?
APPEL I

hundeloven står der jo,
at en hund som udgangspunkt
gerne må luftes uden snor,
hvis besidderen har fuldt herredømme over den, og den ikke
forvolder andre skade.
Alligevel er der flere beboere i Nyhavn, der ville ønske
at Lars og Sólrun ville finde
hundesnoren frem. For nok er
Bella og Beauty velopdragne,
men noget tyder på, at deres
mennesker er så optagede af
vigtige ting, at hundene ikke altid får deres rettidige kommandoer. Måske opmærksomheden meget er på smartphones
og andet, i hvert fald afleveres kæmpe søer af hundeurin
jævnligt ved de forretningsdri-

vendes indgangspartier og fortovsarrangementer.
Heraf ønsket i kvarteret om,
at det travle par vil anvende
hundesnore, så de uskyldige
små effektivt kan ledes hen,
hvor de uden at give naboerne
problemer kan lette sig for de
anselige mængder af ophobet
væske.
Det jo ingen skam at være
travl, når man er statsminister
og statsministerfrue. Derfor er
det også i høj grad i orden at betjene sig af hjælpemidlet hundesnoren – selv når ens hunde
er så velopdragne som Bella og
Beauty.
KBH

DANMARKS

STØRSTE
PROVINSBY

Skuespilleren Sofie Stougaard har været en af de morsomme kvinder i årets Tam-Tam
revy i Tivoli. Den 1. september har
hun premiere på sin første spillefilm som instruktør. ”Kærlighed og
andre katastrofer” er skrevet af
hendes mand, dramatikeren Torbjørn Rafn.
S:08
MIT KBH

Lars Løkke med bodyguard foran Beauty, der sakker længere og
længere bagud. Bella løber midt på
cykelstien så langt tilbage, at hun
ikke ses på fotoet.

LETTE RETTER
i caféen

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

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

BYENS DEBAT

FLERE BEBOERE OL I KØBENHAVN 2024

I BYEN
”Da jeg var dreng, var hele kvarteret omkring
Nationalbanken et boligkvarter, men mange
steder i København lukker og slukker byen i
dag kl. 17. Jeg forestiller mig, at man skulle sanere erhvervslivet i city, så kontorerne bygges
om til lejligheder for familier. Nogle af kontorerne og organisationerne kan sagtens rykke
ud, hvor der er plads til deres storhedsvanvid
og til at parkere deres biler. Så kan børnefamilierne og indvandrerbutikkerne rykke ind”.
Filminstruktør Erik Clausen i Berlingske
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Overborgmester Frank Jensen, Kronprins Frederik
og resten af det danske olympiske hold er tilbage
fra Rio, og man kan kun håbe, at de kaotiske tilstande i Brasiliens millionmetropol har fået dem
til at opgive tanken om Københavns som værtsby
i 2024. Drømmen er storslået, virkeligheden

vil vise sig nedslående. For ikke at sige deprimerende og ruinerende.
Omkostningerne ved at invitere et par hundrede
nationers sportsudøvere til Danmark er – olympiske. Det skandaleramte melodigrandprix ko-

stede over 300 millioner kroner, gang dette
beløb med 50 eller 100 for at få en fornemmelse af, hvad en sådan sportsbegivenhed vil
koste. To-tre Øresundsbroer, 50.000 boliger,
20 supersygehuse. Det er galskab, det er storhedsvanvid, det er tyveri af borgernes penge!
Opførelsen af en eller flere arenaer og en olympisk
by – hvor skal den placeres? – er i sig selv bekostelig, hertil kommer al mulig infrastruktur og det
løse og faste. For hotellerne vil det selvfølgelig

være en gylden tid, men det er usandsynligt,
at erhvervslivets ekstra indtægter på nogen
måde vil dække investeringerne.

i stå, og når regningen skal betales, kan kassen meget vel være tom. At finansiere OL ved
låntagning er direkte hasarderet og blot en
måde at udskyde smerten på.
Optimisme er altid forfriskende, men de politikere, der måtte føle sig fristet til at tilbyde Danmark som værtsnation, eventuelt i samarbejde

med Malmø eller Hamburg (hvilket kræver
en dispensation, da OL ifølge reglerne skal
foregå i et enkelt land) vil om otte år være
erstattet af andre, som så hænger på en overilet beslutning.
Opgiv de store drømme og gør det tydeligt. Her
er ikke behov for en kommission, der skal
udføre det store regnestykke, for enhver kan
på forhånd se, at OL i København bliver en
gigantisk underskudsforretning. Manipulation med talkolonner, baseret på et fiktivt
fremtidsskøn, vil føre befolkningen bag lyset.
Overlad den olympiske fakkel til større lande, der
mener at have råd til at påtage sig den prestigefyldte opgave. Hvis ingen melder sig, er OL-tra-

ditionen fortid.

Overvurderingen af Danmarks og Københavns økonomiske formåen er urealistisk, i sidste ende bliver det
skatteyderne, der skal betale. Enten skal skatterne

Oplevelser er der mange af i vores by, lad os holde
os til de gode og overkommelige, der gavner borgerne og vores gæster, lad os undgå et mareridt.

skrues i vejret, eller også skal andre offentlige opgaver skæres ned eller væk. Lidt ekstra moms og
indkomstskat i perioden er slet ikke nok.

For når bordet fanger, ruller milliarderne,
budgetterne torpederes, og bagefter vil vi opleve en ganske speciel disciplin: politikeres,
embedsmænds og sportsdirektørers hurtigløb
fra ansvaret.

Om Danmarks økonomiske situation i 2024 kan ingen spå. Foreløbig synes væksten at være gået

Københavneravisen

BRO-BRO- DRILLE

Næste nummer udkommer
og bliver omdelt fra onsdag
d. 28. september 2016.
»Gaa en tur paa Østergade.
Stoffet ligger i luften. Det skulle
være mærkeligt, om De
ikke snublede over et par
nyheder.«
Henrik Cavling,

Ove Johansen
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Borgmester Morten Kabell foreslår passagererne på de større skibe, at de tager en vandcykel ind til byen
– det gør han nemlig selv!
TEGNING: CLAUS SEIDEL

Spørg bare os…
På apoteket får du gode råd om sundhed, personlig pleje og brug af
lægemidler. Er du indenfor de sidste 6 måneder sat i medicinsk behandling
for en kronisk sygdom, tilbyder vi dig en gratis medicinsamtale med en
farmaceut. Formålet er, at du skal komme godt i gang med medicinen,
forstå hvordan den virker og kende til mulige bivirkninger.

Spar 20%
Fra den 29. august – 18. september har
apoteket 20% rabat på Linicin® Solution
og Linicin® Shampoo

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

Venlig hilsen
Linicin holder hele familien lusefri

Tine Wiboltt
Apoteker på København
Vaisenhus Apotek

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

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

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

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

Rygestop?

Ørepleje?

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

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

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

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

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

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

København Vaisenhus Apotek
Landemærket 3-5 · 1119 København K · Tlf. 33 15 41 10
www.vaisenhus-apotek.dk
Alnok® tabletter: Indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Alnok® oral opløsning: Bør ikke anvendes til børn under 2 år. Indeholder sorbitol. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt
dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Graviditet og amning: Spørg din læge til råds. Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Hvis du ønsker at køre, involvere dig i potentielt farlige aktiviteter eller betjene maskiner bør du ikke overskride den anbefalede
daglige dosis og bør tage hensyn til din respons på lægemidlet. Bivirkninger: Træthed, mundtørhed, kvalme, svimmelhed, hovedpine, søvninghed, halsbetændelse, hævelse og irritation i næsen. Udlevering: Alnok® tabletter og oral opløsning kan købes på apoteket uden recept. Pakninger:
Tabletter: 10 stk., 30 stk., 60 stk. og 100 stk. Oral Opløsning:150 ml. Priser: Ikke fast pris. Spørg efter den dagsaktuelle pris på apoteket. Læs vejledningen i pakningen grundigt inden brug. Produktinformationen er afkortet i forhold til Lægemiddelstyrelsens produktresuméer dateret 17.
september 2012 (Alnok® tabletter) og 21. august 2015 (Alnok® oral opløsning) Fuldt produktresumé kan rekvireres hos markedsføringstilladelsesindehaver: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, tlf.: 63 95 10 00, www.sandoz.dk BENALIV ® (Levocabastin).
Øjendråber, suspension 0,5 mg/ml og Næsespray, suspension, 50 µg/dosis. Anvendes til behandling af allergi i øjne og næse. Må ikke anvendes ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Øjendråber bør ikke anvendes sammen med bløde kontaktlinser. Evt. anvendelse af andre øjenpræparater indgives med 5 min. interval. Bør kun bruges efter lægens anvisning hvis du har dårlige nyrer, ammer, er gravid og til børn under 2 år. Dosering: Voksne og børn over 2 år: En dråbe i hvert øje 2 gange daglig eller 2 pust i hvert næsebor 2 gange daglig. Kan øges til 3-4 gange daglig.
Bivirkninger: Næsespray: Hovedpine, kvalme, træthed, smerter, bihulebetændelse, svimmelhed, døsighed, næseblod, hoste. Øjendråber: Øjensmerter, sløret syn. Pakninger: Øjendråber 4 ml. Næsespray 150 doser: www.benadryl.dk Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores
medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com. Oktober 2015 Frontline Combo Vet. er et middel til brug på huden mod lopper og flåter. Opløsningen indeholder en kombination af et aktivt stof med adulticide egenskaber, fipronil, og et aktivt stof med ovicide og larvicide egenskaber (S)-methopren. Indikationer: Behandling mod angreb af lopper, flåter og bidende lus hos hund og kat samt angreb af lopper og flåter hos ilder. Beskytter mod nye angreb af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 4 uger hos kat og ilder. Forebygger loppernes formering ved at hæmme
udviklingen af æg (ovicid effekt) samt larver og pupper (larvicid effekt) fra æg lagt af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 6 uger hos kat. Effekten over for flåter varer i op til 4 uger hos hund og ilder og 2 uger hos kat. Kan indgå i behandling af allergisk eksem forårsaget af loppeangreb.
Mindste behandlingsinterval er 4 uger. Kan anvendes til drægtige og diegivende dyr. Kontraindikationer: Må ikke anvendes til hunde under 8 uger og/eller 2 kilo, katte under 8 uger og/eller 1 kilo samt ildere yngre end 6 måneder. Bør ikke anvendes til syge eller afkræftede dyr. Må ikke anvendes til kaniner. Præparatet til hund bør ikke anvendes til kat/ilder, da dette kan medføre overdosering. Da der ikke foreligger data herom, anbefales det ikke at anvende præparatet til andre dyr end målarterne. Administrationsmåde: Til udvortes brug. Dosering: Til hund: 1 pipette à 0,67
ml fra 2-10 kg; 1 pipette à 1,34 ml fra 10-20 kg; 1 pipette à 2,68 ml fra 20-40 kg; 1 pipette à 4,02 ml til hunde over 40 kg legemsvægt. Til kat og ilder: 1 pipette à 0,5 ml. OBS. Der er forskel i styrkerne på produktet til hund og til kat/ilder. Man bør ikke overdosere. Bivirkninger: Blandt de meget
sjældne bivirkninger, der er iagttaget efter brug, er: Forbigående hudreaktioner på applikationsstedet (hudmisfarvning, lokalt hårtab, kløe, rødmen) samt generel kløe og hårtab. Ligeledes er udtalt savlen, reversible nervøse symptomer (forstærket berøringssans, depression, andre nervøse
symptomer) samt opkastning og symptomer fra luftvejene observeret. Hvis dyret kommer til at slikke på applikationsstedet, kan voldsom savlen forekomme. Der kan ses forbigående ændringer af pelsens udseende på applikationsstedet (sammenfiltret/fedtet pels). Forsigtighedsregler:
Badning med vand inden for 2 dage samt hyppigere end en gang om ugen efter behandling bør undgås. Ved gentagne shampoobade nedsættes virkningsvarigheden. Der foreligger ingen data vedr. mulighed for toksicitet af præparatet hos killinger yngre end 8 uger, der er i kontakt med behandlede moderdyr. Undgå at dyr slikker på behandlingsstedet, og at dyr slikker hinanden efter behandling. Man bør omgå behandlede dyr med forsigtighed, indtil behandlingsstedet er tørt. Tilhæftning af enkelte flåter kan forekomme. Undgå at få produktet i kontakt med mund og øjne. Vask
hænderne efter brug. Præparatet kan forårsage irritation af slimhinder, hud og øjne. Dyr eller mennesker med kendt overfølsomhed over for insekticider eller alkohol bør undgå kontakt med produktet. Se endvidere brugsanvisning på pakningen. Pakninger: Æske med 3 eller 6 pipetter:
0,5 ml, 0,67 ml, 1,34 ml, 2,68 ml og 4,02 ml. Udl. V. Januar 2016. Indehaver af markedsføringstilladelsen i Danmark: Merial Norden A/S. Nicorette® (nicotin) QuickMist, mundhulespray 1 mg nikotin/spray til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Sukkersygepatienter bør kontrollere deres blodsukker oftere p.g.a. øget insulinoptagelse ved rygeafvænning. Nikotindoser, som en voksen ryger tolererer, kan give forgiftningssymptomer/være dødelig hos små
børn. Ram ikke øjnene, når der sprayes. Mundhulesprayen indeholder små mængder alkohol. Bør ikke bruges til børn u. 18 år eller af gravide/ammende uden lægens anb. Risikoen bør dog altid afvejes over for fortsat rygning. Evt. skal produktet bruges umiddelbart efter amningen. Bivirkninger: Ved rygeophør generelt kan abstinenssymptomer som nedtrykthed, søvnforstyrrelser, uro og irritabilitet opstå. Desuden ses allergiske reaktioner hos disponerede personer. Som regel ses irritation i mundhule/hals, mundsår, tandkødsblødning samt hoste og hikke i den tidlige fase af
behandlingen. Meget alm./alm.: Smagsforstyrrelser, hovedpine, mave-/tarmgener, mundsmerter, mund-/halstørhed, brænden på læberne, øget spytsekretion, træthed og brystsmerter. Dosering: Peg med spraydysen så tæt som muligt på den åbne mund efter ladning af pumpen. Tryk øverst
på dispenseren, så der frigives ét pust (1 spraydosis). Undgå at ramme læberne. Undgå at inhalere, så der ikke kommer spray i luftvejene. Undgå at synke i et par sekunder. Spis og drik ikke, mens mundhulesprayen anv. Hvis der normalt ryges 15 cig. dgl. skal der bruges 1-2 pust mindst 15 x
dgl. Der kan bruges op til 4 pust/t, men max. 2 pust pr. dosering og max. 64 pust/døgn. Trin I: Uge 1-6: Brug 1 eller 2 pust, når der normalt ville være røget en cigaret/opstår trang. De fleste rygere vil have behov for 1-2 pust hver halve til hele time. Trin II: Uge 7-9: Nedsæt antal pust pr. dag.
Målet i uge 9 er halvdelen af det antal pust, der i Trin I blev brugt i gennemsnit. Trin III: Uge 10-12: Fortsæt med at nedsætte antal pust pr. dag, så der i uge 12 ikke bruges mere end 4 pust/dag. Anv. af mundhulespray bør ophøre, når forbruget er nedsat til 2-4 pust pr. dag. Regelmæssig brug
ud over 6 måneder anb. ikke. Pakninger: 1 dispenser a 13,2 ml (150 pust) og 2 dispensere a 13,2 ml (2 x 150 pust). Ikke apoteksforbeholdt. Dispenseren er børnesikret. Vejl.udsalgspris: 199,95 kr. for enkelt stk./ 349,95 kr. for 2-pak. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com December 2014. Voltaren gel Voltaren gel indeholder diclofenac. Virkning: Er betændelsesnedsættende (anti-inflammatorisk) og
smertestillende og anvendes imod lokale smerter i muskler, sener og led. Dosering: Voksne og børn over 14 år: 2-4 g gel påsmøres huden 3-4 gange dagligt dér, hvor det gør ondt. Brug ud over 7 dage bør kun ske efter aftale med lægen. Bivirkninger: Omfatter milde og forbigående hudreaktioner på det behandlede hudområde. Op til 10 % kan opleve udslæt, eksem, erytmen, dermatit og pruritus. Sjældent ses blæredannelse på huden. Meget sjældent ses overfølsomhed, sammentrækning af bronkierne, astma, tørhed, pustuløst udslæt, nældefeber eller lyssensibilitet.
Forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes af personer, hvor acetylsalicylsyre eller andre NSAIDer fremprovokerer astma, nældefeber eller snue. Bør kun anvendes på intakt rask hud og ikke på åbne sår eller ved svær akne. Bør ikke komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Undgå overdreven
udsættelse for sollys for at forhindre lysoverfølsomhedsreaktioner. Er ikke beregnet til brug under tætsluttende forbinding. Særlig forsigtighed af NSAIDer bør udvises hos ældre patienter. Samtidig anvendelse af oral NSAIDer kan øge forekomsten af bivirkninger. Bør ikke bruges af gravide og
ammende. Kan påvirke chancen for at blive gravid. Pakninger: Voltaren gel 11,6 mg/g, 50 g, 100 g og 150 g. Inden brug af produktet, bør vejledningen i og på pakningen læses grundigt. Novartis Consumer Health – tlf. 39 16 84 00. Dato for produktresumé: 03/2014. Læs mere
på www.voltaren.dk. CHDK/CHVOLT/0005/16c 04/2016.

*Priserne gælder fra 29. august – 18. september 2016, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.
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MORTEN KABELL
FÅR ALLIGEVEL SIN

Koncertprogram
på Jazzhus Montmartre

BILFRI SØNDAG
Den bilforskrækkede teknik- og miljøborgmester Morten
Kabell (EL) får nu alligevel sin bilfri søndag - om end i en
stærkt beskåret discountudgave. Datoen bliver 18. september, idet Københavns Kommunes teknik- og miljøudvalg har
fundet pengene til en revideret udgave af den bilfri søndag, hvor
man udnytter afspærringerne fra Copenhagen Half Marathon,
som ligger samme dag.

D. 1. september og 3. september:
KENNY WASHINGTON - MOANIN
Kenny Washington er noget helt særligt, alle der oplever ham er
nødt til at overgive sig. Denne lille gigant med den store stemme
er én af verdens bedste sangere, intet mindre. Kenny Washington kan det hele, han synger jazzens standardrepertoire med et
enormt overskud, men er ligeså forrygende, når han tager fat på
Bill Withers, Stevie Wonder og Marvin Gaye. Med Jacob
Christoffersens trio som solid backing er der lagt op til en stor
aften, og som altid med et overdådigt repertoire der blander alt
det bedste fra jazz og Motown. Dette er samtidig release for
Kenny Washingtons helt nye CD ”Moanin” optaget Live i
Montmartre.
KENNY WASHINGTON (vocals / US)
JACOB CHRISTOFFERSEN (piano / DK)
JESPER BODILSEN (bass / DK)
ZOLTÁN CSÖRSZ (drums / SE)
Entre: 305 kr.

D. 2. september: STEVE SWALLOW BO STIEF DUO

Teknik- og miljøborgmester i København Morten Kabell må stille sig tilfreds med en bilfri søndag til 400.000
kroner fremfor den oprindeligt ambitiøse model til 4,7 millioner kroner.
TEKST LARS PETER LORENZEN

TRANSPORT Oprindeligt

havde den bilfri søndag et langt større omfang, derefter blev den
helt sløjfet, da de konservative blokerede for
forslaget på grund af den eksorbitante prise,
men nu er den så tilbage igen i en stærkt beskåret udgave.
Prisen bliver nu på 400.000 kroner i modsætning til de oprindeligt planlagte 4,7 millioner kroner, og de penge fandt Københavns
Kommune i sidste uge endeligt i forbindelse
med behandlingen af teknik- og miljøforvaltningens halvårsregnskab.
- Det er en noget mindre udgave end den
bilfri dag, vi foreslog sidste år, men det kan

alligevel godt vise noget om, hvad man kan
bruge byen til, når man ikke skal bruge al
pladsen på biler, og så kan vi gøre det meget
bedre i 2017, siger Morten Kabell.
Den bilfri søndag indebærer, at al biltrafik
vil være forbudt på fem gader i det centrale
København. Det drejer sig om Østerbrogade,
Strandboulevarden, Nørrebrogade, Enghavevej og Ingerslevsgade frem til klokken 20.
Københavns Kommune opfordrer alle til
at komme med bud på, hvad der skal foregå
i de bilfri gader.
lp@kbhavis.dk

Hviids Vinstue
Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk | Kgs. Nytorv |

Den amerikanske stjernebassist/komponist Steve Swallow er en
af den internationale musikscenes helt store personligheder.
Ligesom Bo Stief har han spillet med verdens største originale
jazznavne og er ikke mindst kendt for sin nuværende rolle i John
Scofields trio. Steve Swallow har siden slut 60’erne udviklet et
meget unikt og personligt basspil, som nu har nået allerhøjeste
perfektion. Bo Stief er en af Montmartres allerstørste helte,
kendt fra sit sammenspil allerede fra 60erne med legender som
Dizzy Gillespie, Don Cher-ry, Stan Getz, Chet Baker, Dexter
Gordon og Ben Webster. Med sin syngende klang og sit
inspirerende melodiske fingeraftryk bliver det et møde uden lige
når Steve Swallow tilslutter sig ham og gør musikken deres, på
en hel unik og dynamisk måde. Musikken står aldrig stille i dette
møde mellem den nordiske tone og amerikansk musik!
STEVE SWALLOW (bass / US)
BO STIEF (bass / DK)
Entre: 100 kr.

D. 8. september - 9. september:
MARY FETTIG DANISH QUARTET
En af de vigtigste altsaxofonister siden Phil Woods er amerikanske Mary Fettig som i en lang karriere har spillet med alt fra Stan
Kenton's bigband til store popstjerner og en stribe af de store
brasilianske musikere. Nu besøger hun Montmartre med sit
originale jazz- og latinrepertoire for første gang. Mary Fettig
spiller usigeligt smukt på både altsaxofon og tværfløjte og med
en all-star trio anført af Thomas Clausen er der to bemærkelsesværdige aftener i vente.
MARY FETTIG (Alto + flute / US)
THOMAS CLAUSEN (piano / DK)
KRISTIN KORB (bass / US)
NICLAS CAMPAGNOL (drums / DK)
Entre: 275 kr.

Tickets & Dinner reservations:
www.jazzhusmontmartre.dk

Jazzhus Montmartre
St. Regnegade 19a, 1110 Cph K

33 15 10 64
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KULTURNATTEN FREDAG D. 13. OKTOBER
I DET GRØNLANDSKE HUS

Romalejre breder sig

18:00 – 23:45
18:00 – 23:45
18:15 – 20:00
18:30 – 19:00

Grønlandske foreningers info-bod.
Udstilling med Nuka Godtfredsen.
Film: ”Den Sidste Åndemaner”.
Kor: Kajumissuts. Erinars. Koret fra den
vestgrønlandske by Aasiaat synger
efterårssange.
19:30 – 20:00 Børne- og voksenmodeshow.
20:00 – 20:45 Litterært indslag fra Grønland. Foredrag om
Hans Lynges liv v/Einar Lund Jensen.
20:15 – 20:45 Skuespilleren Axel Raahauge underholder
med fortællinger.
21:00 – 22:45 Film: ”Den Sidste Åndemaner”
22:00 – 23:00 Koncert med Angu.
23:15 – 23:45 Den Østgrønlandske maskedans,
Uaajeerneq, ved Vivi Nielsen

Denne sommer har Københavns Politi fået dobbelt så mange anmeldelser
om ulovlige romalejre som ellers. Indtil videre har politiet modtaget 243
anmeldelser og ryddet mellem 30 og
40 lejre i år.
- Det er en del af den tryghedsskabende indsats i København, og vi
ved, at hvis vi ikke gør noget ved dem,
så vokser lejrene i omfang inden for
kort tid. Det er for, at vi ikke ser lig-

Løvstræde 6, København K
www.sumut.dk

GRØNLANDSKEHUS_86x125.indd 1

Spis
Oliven

nende lejre som i Malmø, siger politikommissær i politiets Udlændingekontrolsektion Kjeld Farcinsen.
En romalejr på en industrigrund
i Malmø har tidligere vokset sig så
stor, at den var hjem for mellem 100
og 200 romaer, inden svensk politi fik
ryddet lejren.
Men selv de små lejre generer borgerne ifølge Kjeld Farcinsen. Hans
team af civilbetjente har netop ryddet
en lejr for 10 romaer ved Østre Anlæg
i København. Her var en borger blevet truet, da hun havde henvendt sig i
lejren, og hun havde set dem smadre
bænke og bruge træet som brænde.
Men selvom lejren nu er fjernet,
popper der hurtigt nye op.
- I takt med, at vi kører de her indsatser, så forsøger de også at gemme
lejrene. Det er dog lidt unormalt, at
de har deres eget telt med. Normalt
plejer det at være papkasser og alt muligt andet, som de bruger. Det som vi
andre ville kalde affald, siger Kjeld
Farcinsen.

Højsæson for tricktyverier
29/09/06

Københavns Politi advarer mod lommetyve, fordi det i øjeblikket er højsæson for tricktyverier. Gerningsmæn10:42:07dene er små grupper af specialiserede
tricktyve fra Østeuropa, som hver
sommer tager på togt i de europæiske hovedstæder. Tyvene går i særlig
grad efter Nørreport Station og Hovedbanegården, og de slår til omkring
billetautomaterne.
- Gerningsmændene har specialiseret sig i at placere sig fordelagtigt i forhold til betalingsautomaterne. Så kan de kigge folk over
skulderen, når de indtaster deres
pinkode, fortæller Ove Randrup,
der er efterforskningsleder i Tyve-

rigruppen under Københavns Politi.
Det er især turister, ældre medborgere, folk, der er alene og folk, der har
travlt, som tricktyvene går målrettet
efter. For at undgå at blive offer for
tricktyvene, skal man være særdeles
opmærksom på sine omgivelser, når
man færdes på tætbefolkede steder
som for eksempel togstationer.
- Det er især de steder hvor folk
færdes meget tæt - eksempelvis Nørreport Station og Hovedbanegården. Her skal man være særligt opmærksom på sine ejendele og på, hvor
tæt de andre står på en, siger Ove Randrup.

Taxachauffører i karambolage
med Uberchauffør

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

En flok taxachauffører havde forrige
weekend arrangeret en aktion ved
Christiansborg, hvor de havde samlet sig og holdt, så de spærrede alle
vejbaner og blokerede for en enkelt
Uberchauffør. Diskussionen blev så
ophedet, at flere betjente måtte holde
parterne fra hinanden. Gentagne
gange beordrede betjentene chaufførerne ind i deres biler og væk fra
vejen.
Direktør i Dansk Taxi Råd, Trine
Wollenberg, fraråder den slags spontane aktioner, men udviser forståelse
for taxachaufførernes frustrationer.

- Der er tale om opsparet frustration og undren. Der er faldet seks helt
klare domme, der viser, at Uberkørsel
er ulovligt, og så kan det være svært
at forstå, at det ikke bliver håndhævet
eller ændrer noget ude i gadebilledet,
siger hun.  
Det lykkedes til slut politiet at få
skilt parterne ad og åbnet for trafikken igen. Den pågældende Uberchauffør fik ikke nogen bøde. Ifølge
politiet skyldes det, at der ikke sad
nogen kunde på bagsædet, hvormed
chaufføren ikke blev grebet i en ulovlig handling.
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KØBENHAVNERE

MED MOR I BYEN

POKEMON

TRÆTTE AF
STØJ I BYEN – DEN ELEKTRONISKE UDGAVE
AF HUND
FINDER
KØDBEN
TEKST CAMILLE BLOMST

Støj i det københavnske byliv har udløst en stigende mængde klagesager. Her er det fra udendørsfestivalen Distortion, som er kendt for at
genere byens borgere og generere en byge af klager.

Der er sket en markant
stigning i københavnernes
klager over støj,lugt og støv
i det offentlige københavnske byrum. En ny opgørelse
fra Teknik- og Miljøforvaltningen viser, at mens kommunen modtog 982 klager i
2011, var dette tal steget til
2005 i 2015 og indtil videre er
der modtaget 1350 klager i år.
Der bliver kun registreret
én klage per virksomhed,
selvom flere klager over det
samme, så det faktiske klageantal vil ligge endnu højere.
Københavnerne
klager
især over støj, og omkring 85
procent af alle klager er således støjklager rettet mod det
københavnske natteliv, byens stadig flere udeserveringer og kommunens byggerier.
Den voksende klagekultur
STØJ

skal ses på baggrund af, at der
er kommet flere tilbud og
mere liv i København i takt
med, at man politisk har prioriteret en pulserende storby
med plads til liv og fest. Dernæst er klagemulighederne
blevet flere og mere tilgængelige, og endelig har København fået en ny type borger,
som måske nok værdsætter
byens mange muligheder,
men som samtidig insisterer
på en ordentlig nattesøvn.
Det er især borgere, som
er flyttet til København fra
provinsen eller en omegnskommune, børnefamilier og
københavnere, som er opvokset i byen, men som nu
skal vænne sig til et nyt støjniveau, der klager. Typisk er
klageren velstillet.
lp

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

Frederiksborggade 4 · 1360 København K
FOR BESTILLING:

ELLER SPØRGSMÅL:

tlf.nr.: 33 12 29 02

e-mail: slagter@kultorvet.dk

Min børneflok og jeg går ned ad Frederiksborggade. En frisk pige bag mig på omkring otte år
siger til sin mor: ”Hvad er en kælebar?”. Jeg sætter automatisk tempoet ned, ikke for at snage,
bare for at få en forældrefaglig orientering om,
hvordan en anden mor klarer sådan en fælde
af dagligdags undren.
Min hjerne er flere minutter foran. Jeg
forestiller mig, at moren må kæmpe med
at forklare voksen-intimiteter på åben gade
uden at tabe ansigt. Det bliver sjovt, tænker
jeg og vender mig om. ”Nej” svarer hun og
smiler. Kujon, tænker jeg, kom så med det,
hvad er måske en kælebar?
”Det er et h.” Moren peger på et skilt. ”Der
står hælebar”. Moren og jeg får øjenkontakt
og kommer begge to til at grine. Hvorpå jeg
er lige ved at gå ind i to knægte, der ikke
ser sig for.
Pokemon GO home

”Jeg har fanget ettusindfirehundrede Pokemoner” refererede den ene dreng til den anden.
De går med snuden i hver sin IPhone og leger
den elektroniske udgave af hund finder kødben.
Denne dille, der inden for et døgn tvang butikker til at skilte som ”ikke-Pokemon-racister”,
men høfligt meddele, hvad de vil finde sig i fra
disse jægere.
Hvis Københavner-kommentatoren Mads
Holger havde levet, ville han have fået Facebook til at stå i bogstavflammer hele internetvejen til EUude-England, når han velformuleret gjorde nar af Pokemonudsagn som
”Voksne synes også, at det er sjovt”.
Han ville på direkte radio rette pilen mod
regeringen og spørge: Mon ikke de voksne i
dette fritidssamfund trænger til at jage noget
levende, noget, der giver livet mening og har
vi generelt ikke for meget tid til at lalle og lege.
Og han ville oplyse alle om de digitale farer, der ligger i at lade Pokemonopfinderne
vide, hvor man er geografisk, lukke op ind
til sit kamera og andre private informationer.
Alle data om dig er en vare, det er bare ikke
noget, du ved eller får gevinst ud af.
Sol over Gudhjem i de dødes land

I en tid, hvor man Google sig til alle svar,
savner jeg at kunne søge på ”Mads Holger”
og få en velformuleret Facebooksvada, der

fortæller, hvad han observerer derfra, hvor
han ser verden nu. Jeg tænkte intenst på
min forsvundne ven, da jeg sammen med
min søn Syv på seks år, der er dedikeret
Kim Larsen fan, og 33.000 andre danskere
stod i Tivoli i silende regn og nationalhelten
sang: ”Er der sol over Gudhjem i de dødes
land? Det ved du nu Pianomand”. Nu ved
Mads Holger det også. Og det føles så tomt,
at han ikke deler sin viden med mig og alle
sine følgere.
Københavns kunstneriske konditori

Hvor ville jeg gerne have fulgtes med Mads
Holger forbi La Glaces nyudbyggede konditori. Lige nu oplever man en overraskende
spektakulær vinduesudstilling, hvor kagemagerne sprænger deres egen, til tider tuttenuttede, men stilsikre rammer, for håndværk og kagekunst. Det første indtryk er:
Alice i Eventyrland til ekstravagant nytårsfest i ”La belle èpoque” for hundrede års
tid siden. Netop sådan et tilbagelænet forkælelses bal forstod Mads Holger at skabe.
Udstillingen har en overflod af farvemættet skønhed og kantet poesi med østers
og en kæmpe champagneflaske i chokolade.
Der er flyvende lagkagestykker, fjollede
rodfrugtkager med radiser og rødbeder og
de skønne gamle arbejdsredskaber, chokoladestøbeforme og bollesprøjter er en del af
installationens magi.
Godt folk fra forstaden og Bagindien

Mads Holger ville springe kagen over og
nøjes med en sort kaffe. Så ville han med
vanligt sprogligt overskud kommentere på
opbuddet af godtfolk fra forstaden så vel
som Bagindien. Han forstod, hvad det er,
der får menig mand til at betale for at føle
sig som bedsteborgere i en kages-tid.
Han ville rutinemæssigt sørge for, at jeg
tog regningen for kaffen og betale tilbage
ved at opdatere med anekdoter fra det københavnske natteliv, hvor jeg selv holdt op
med at bidrage til skandalerne efter, at jeg
blev mor.
Jeg bliver revet ud af processen med at
forstå, at vi ikke ses igen, af min ældste
datter, der har et uskyldigt ønske ” Kan vi
købe fem af de elegante miniature Visitkager med hjem og spille ”Meyer” i aften?”.
Mads Holger ville have rost netop sådan en
kombination af folkelig- og finkultur.
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URMAGEREN
Dronningens Tværgade

Svend

Koldt bo
smørreb
frokostbo
af forsk

En kendt københavnsk borger, H.K.H. Prins Henrik, var i starten af sommeren på bukkejagt på Bornholm sammen med sine gamle jagtkammerater. Men der blev også plads
til kunstnerisk udfoldelse.
TEKST LJETTE R. ARENDRUP

Smør

St. Kongen

FOTO CHARLOTTE GRAM

ROYALT Det

muntre jagtselskab tog sig
nemlig tid til også at deltage i et kulturelt arrangement i Østermarie Kirke
samme sted, hvor Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen i 2014 modtog prisen som Årets Æreskunstner og fik en
vej opkaldt efter sig, ”Prinsgemalens
Jagtvej”. I Østermarie har man tradition for at udnævne en æreskunstner
hvert eneste år. Det er foreningen KulturBornholm, der står for arrangementet. I år kastede H.K.H. Prins Henrik
således kongelig glans over prismodtageren, accordeonist Bjarke Mogensens udnævnelse til Årets Æreskunstner 2016.
Smægtende musik og digte

Stemningen i kirken var afslappet og
glad, da den kongelige gæst og hans
følge overværede det varierede og ualmindeligt smagfulde musikprogram
i kirken. Det var tydeligt, at de fornemme gæster nød stemning og musik,
og der blev begejstret sunget med på
”Chanson Bohéme’s” omkvæd, da den
blev fremført af det unge livsstykke,
mezzosopranen Ingeborg Børch.
Senere i programmet trådte H.K.H.
Prins Henrik selv ud på kirkegulvet
og reciterede to af sine digte, ”Les blés
de Fionie” og ”Amant fervent”. Digtene
blev derefter oplæst på dansk af forfatteren, Peter Poulsen, i oversættelse
af Nils Lyngsø, ”Kormarkerne på Fyn”

Dronningens Tværgade 14
1302 København K
Tlf.: 4341 6218
E-mail: urmageren@live.dk
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”En skål for den mø . . . ” Helt igennem god stemning i ”Vores Folkekøkken” på Bornholm. H.K.H.
Prins Henrik synger glad mellem mezzosopranen, Ingeborg Børch, og jagtvennen, Christian Kjær.

og ”Fyrige Elsker”. H.K.H. Prins Henrik er en meget veloplagt og levende
digtoplæser, og bifaldet ville næsten
ingen ende tage. Det samme gjorde
sig bestemt også gældende efter æreskunstneren Bjarke Mogensens to fremragende optrædener.
”En skål for den mø . . .”

Herefter gik alle kirkens gæster over
på den anden side af gaden til ”Vores
Folkekøkken”, hvor Bjarke Mogensen
modtog yderligere æresbevisninger, og
de optrædende blev budt på vin samt
en let anretning. Hele arrangemen-

.9 !$%,'!$% 
tet var på én gang intimt og folkeligt,
PALÆ_41x40.indd 1
4,&    09/06/06 16:36:00
og det blev rigtigt festligt, da H.K.H.
Prins Henrik og et par af hans jagtvenner stillede sig op og sang ”En skål
for den mø i blufærdige vår” sammen
med Ingeborg Børch.
Jagtselskabet drog snart efter videre.
PALÆ_41x40.indd 1
09/06/06 16:36:00
Alt havde været muntert og helt nede
på jorden. Måske er det den form for
varm, uhøjtidelig repræsentation,
H.K.H. Prins Henrik ønsker at prioriSt. Kongensgsde 40 · 1254 kb
Tlf.: 53 56 02 42
tere i sin nye pensionisttilværelse.
Åbningstider: Hverdage 7.00 - 20.00 · Lørdage 8.30

sankt annæ k

jra@kbhavis.dk

Web: kbhavis.dk
Epost: kbh@kbhavis.dk

GAMLE SCENES LOFT ER BLEVET RESTAURERET

PROFESSIONAL AND CLASSIC CAMERAS

TEKST MAJBRIT HJELMSBO

FOTO DET KGL. TEATER

RESTAURERING Når Det Kongelige Teater

slår dørene op for den nye sæson, sker
det med et nyrestaureret loft og glitrende lysekrone på Gamle Scene. Malere
og konservatorer har arbejdet intenst henover sommeren med at rengøre loftets
forgyldninger og malerierne af de ni
muser, der har prydet loftet siden 1874.
Loftet er ikke blevet rengjort de seneste
tredive år og er ikke blevet egentligt restaureret siden 1941, altså 75 år.
Arbejdet med rengøring og restaurering er foregået på et stillads seksten
meter oppe under Gamle Scenes museloft. Støvsugeren er blevet svunget henover loftet hele tre gange for at få alt det
gamle støv med. Herefter er hver eneste guldforsiring blevet pudset op med
vatpinde. Malerierne af De Ni Muser,
som er tegnet af guldaldermaleren Constantin Hansen og siden malet i tempera af C.F. Aagaard, er blevet renset
for snavs med store viskelædere, fordi
de gamle limfarvedekorationer ikke

kan tåle vand. Og bagefter er malerierne blevet omhyggeligt retoucheret, så
alle farverne igen kan stråle deroppe fra
teaterhimlen.
Det er Villum Fonden, som gavmildt har doneret 8,1 mio. kroner for
at loftet med de ni muser og lysekroneskakten kunne blive renset og restaureret for snavs og vandskader. Og det
er garvede konservatorer og malere fra
Nationalmuseet og Mølmann, der har
udført det store arbejdet med at få loft
og lysekrone til atter at funkle i Gamle
Scenes smukke og stemningsfulde teaterrum. Sæsonens første premiere på
Gamle Scene er den 9. september med
operaen, The Fairy Queen af Henry Purcell.

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

Østerbro Frimærkehande
Kontant opkøb af frimærker og mønter.
Medvirker gerne ved realisering af store
dødsbosamlinger. – Reel behandling.
www.oesterfrim.dk

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

St. Kongensgade 116 · 1264 Kbh K · T
Over for Nyboder
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SOFIE STOUGAARD MIT KØBENHAVN

DANMARKS
STØRSTE
PROVINSBY
TEKST CAMILLE BLOMST

Skuespilleren Sofie Stougaard har dette syn. I sådan et set up står tiden
været en af de morsomme kvinder helt stille. Det nyder jeg, for det sker
i årets Tam-Tam revy i Tivoli. Den så utrolig sjældent i vores tid. Det er
1. september har hun premiere på Tivolis kunst. Det er lidt vidunderligt,
sin første spillefilm som instruktør. når noget aldrig forandre sig. Musik
”Kærlighed og andre katastrofer” er og kinddans i en sommeraften i Køskrevet af hendes mand, dramatike- benhavns Tivoli. Det er meget romanren Torbjørn Rafn. Hele handlingen tisk, synes jeg.
foregår i Helsingør, hvor de bor.
Hvordan ser byen ud, når du taHvorfor bor I i Helsingør og ger dine komikbriller på?
ikke i København?
Mange af de karakter, jeg spiller,
Der er rigtig meget knald på mit er inspireret af mennesker, jeg møarbejdsliv når jeg er inde i Køben- der og studere. En gestik, en måde at
havn. Der er interessante mennesker, gå på, en frisure, en dårlig holdning
nye produktioner, nye karakterer, der eller et tandsæt. Det kan være hvad
skal spilles og også nye historier, der som helst - men jeg har helt sikkert
skal udvikles. Sådan en proces er et en brist: Jeg glor uhæmmet mens, jeg
struktureret kaos, som jeg elsker at tager et indre aftryk af personen.
Jeg kan finde
være en del af.
på at vende tilPræcis derfor er det befribage med haende hver dag
stige skridt for
at vende tilbage
at se en perJEG HAR BOET LIGE VED NYHAVN
til et sted, hvor
son igen, hvis
OG DER LUGTEDE TIT AF PIS OG
pulsen er ladenne har sagt
ØL OM MORGENEN. IND IMELLEM
mig et og anvere, luften friKUNNE MAN OPLEVE, AT NOGEN
skere og hvor
det. Det er virHAVDE FÅET DEN GENIALE IDÉ AT
menneskerne
kelig en fetich,
hilser, smiler og
som jeg prøver,
SPULE MED EN HAVESLANGE. DET
grundlæggende
BLIVER BARE EN RIG OG SKØN OP- så godt jeg kan,
tager sig god tid.
at skjule - for det
LEVELSE AT GÅ PÅ GADEN, NÅR
Alt det har
er jo i grunden
DETTE SKER.
Helsingør. Men
meget uhøfligt
der er også haat stirre på den
måde. Men såvet, Kronborg,
det nye kulturdan en lille menværft/bibliotek, det nye Søfartsmu- neskelig detalje på gaden kan være
seum, den nye Havnefront. Der er et lige nøjagtig dét, der gør en morsom
kulturliv, der gør at New York Times karakter levende.
Hvornår er det at skønnest og
for nylig har sat Helsingør på verdenslisten over et af de steder på jorden, du får lyst til at danse og synge en
hyldest for København?
du skal opleve.
Når forretninger, cafeer, grønNu har du haft Tivoli som arbejdsplads og været i byen hver handlere eller restauranter spuler deaften, hvordan har du oplevet det? res fortove. Det gør mig decideret lykDét at spille i Tivoli hver aften har kelig. De gør det i Frankrig og Italien.
været virkelig dejligt. Hver fredag er
Jeg har boet lige ved Nyhavn og der
der popkoncerter og hver lørdag spil- lugtede tit af pis og øl om morgenen.
ler de fremragende jazz og havens gæ- Ind imellem kunne man opleve, at
ster danser sammen i par foran sce- nogen havde fået den geniale idé at
nen. Det rørte mit hjerte at høre og se spule med en haveslange. Det bliver

bare en rig og skøn oplevelse at gå på
gaden, når dette sker.
Det var også et opråb til byen om
at gøre brug af dette geniale trick til
hverdag - eller i det mindste når varmen og solen er der.
Hvordan ser du København som
storby?
København er blevet en metropol
især på grund af dens voksende befolkningstal. Der er flere etniciteter i
gadebilledet, ligesom metroen, der nu
forbinder bydelene, som før virkede
mere adskilt, for alvor har udvidet

byen. Generelt kan man mærke, at
der er mere tryk på kedlerne end for
bare fem - seks år siden.
Trods det fornemmer man ind
imellem også en selvfedme og en selvtilstrækkelighed i forhold til resten
af Danmark, hvilket paradoksalt nok
har noget temmeligt provinsielt over
sig. Denne væren-sig-selv-nok gør, at
København kandiderer til at være
Danmarks største provinsby.
cb@kbhavis.dk
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MØGBESKIDT KAMP OM KIRKEHAVE

RYSTER
VOR FRELSERS SOGN
KRÆFTER PÅ PRIVATSKOLE FORBEREDER KUP MOD MENIGHEDSRÅDET
VALGKAMP Bagved Vor Frelsers

Kirke ligger en kirkehave, som
i mange år har været lånt ud
som skolegård for Døttreskolen, der lider af store pladsproblemer. Kirken forsøgte desuden for nogle år siden også at
hjælpe skolen ud af deres lokaleproblemer med et byggeprojekt på grunden, ”Tværhuset”,
der skulle være et fælleshus
for både gymnasiet, kirken og
Døttreskolen. Projektet faldt
dog pga. manglende finansiering.
Siden har kirken og privatskolen forsøgt sig med at få designet en kirkehave, der kunne
bruges af både privatskolen og
kirken/offentligheden, men
igen var projektet ikke realiserbart. Det har altså ikke skor-

tet på kirkens gode vilje til at
hjælpe skolen.
Nu ser det imidlertid ud
til, at den gode samarbejdsånd er væk, idet det fra troværdige kilder forlyder, at et
medlem af Døttreskolens bestyrelse har planlagt at kuppe
menighedsrådsvalget med et
kampvalg for at få fuld magt
over kirkens have. Anledningen skulle være, at kirken har
besluttet at bygge en lille pavillon med medarbejderfaciliteter i den ende af haven, som
privatskolen ikke benytter.
Et menighedsrådsmedlem
der ønsker at være anonym udtaler: ”Jeg er chokeret over at
folk fra privatskolen vælger at
føre krig om vores kirkehave.
Vi har altid forsøgt at hjælpe

dem, så godt vi kunne med deres pladsproblemer. At de nu
vil ud i en valgkamp om vores
grund virker absurd. De låner
halvdelen af grunden kvit og
frit. Vi havde ikke drømt om, at
man i skolebestyrelsen kunne
have noget imod, at vi ønsker
at benytte den anden del af haven selv. Det bliver en meget,
meget trist valgkamp.”
Døttreskolen har længe
forsøgt at købe en større ejendom med skolegårdsfaciliteter
på Christianshavn, men det er
endnu ikke lykkedes dem. Nu
prøver kræfter på privatskolen
så at få magt over kirkehaven,
men det er ikke en særlig sympatisk strategi, de har valgt.

VALG I REOLER!

Besøg
webshopp
en
aabs.dk

Besøg
webshoppen
aabs.dk

Nye
efterårsvarer
i butikken

Holger Skytte

STORT
UDVALG
I REOLER!
STORT UDVALG
I REOLER!

REOLER!
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H. Skjalm P. - Nikolaj Plads 9 - 1067 København K - Tlf. 3311 8200
www.hskjalmp-kbh.dk - butik@hskjalmp.dk

KØBENHAVNS
UNIVERSITET I TOP

Københavns Universitet er det 30. bedste universitet i verden, ifølge den
såkaldte Shanghai-liste over de 500 bedste universiteter i verden.
TEKST LARS PETER LORENZEN

Københavns Universitet indtager en plads som
nummer 30 på den såkaldte
Shanghai-liste over de bedste
universiteter i verden. Listen
hedder formelt ”Academic
Ranking of World Universities” og rangordner verdens
500 bedste universiteter.
Listen måler blandt andet på antallet af Nobel-priser, Fields-medaljer og publicerede studier i anerkendte
videnskabelige tidsskrifter
som Nature og Science. Metoden er netop derfor tidligere blevet kritiseret for at
vægte naturvidenskab højere
end humanistiske fag.
RANGLISTE

F.eks. hvidmalet birk 1/1 kv. reol 70x70x33 cm.
indstillelige
dmalet birkmed
1/1 2kv.stk.
reol
70x70x33hylder
cm.
k. indstillelige hylder

kun kr. 898,-

kr. 898,-

Der leveres overalt i Storkøbenhavn for kun kr. 350,overalt i Storkøbenhavn
kun kr.
Resten affor
landet
pr.350,Danske Fragtmænd
26 71 01 ·79Tlf.· e-mail:
info@aabs.dk
ndet pr. DanskeTlf.
Fragtmænd
26 71 01
79 · e-mail: info@aabs.dk

Københavns bedste placering

Placeringen som nummer 30
i verden er den bedste for
Københavns Universitet, siden listen første gang blev la-

vet i 2003. Faktisk er Københavns Universitet det bedste
i Norden og det næstbedste i
kontinentaleuropa efter ETH
Zürich, der er placeret som
nummer 19.
Ranglisten
domineres
markant af amerikanske og
britiske læreanstalter, og
Harvard University i USA
topper for 14. år i træk listen,
men der er også blevet plads
til Aarhus Universitet, der er
placeret som nummer 65. Ingen andre danske universiteter er blandt de 100 øverste.
Der findes en række forskellige internationale ranglister, der vurderer kvaliteten
af verdens læreanstalter. Der
vurderes typisk på forskellige
parametre. Københavns Universitet og ofte også Aarhus
Universitet er dog hyppigt at
finde i top-100 på listerne.
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Kuglelynet

fra Rendestenen
TEKST JACOB LUDVIGSEN

MINDEORD Bydelsavisen Rendestenen
blev grundlagt i 1993 af Freja Ludvigsen, min yngste datter. Den lille gule
avis vakte opsigt blandt butiksindehavere, beboere og journalister på de
store aviser, og rundt omkring i byen
opstod tilsvarende blade – Grønnegade
Avertissementstidende, Frederiksstaden, Kartoflen, Nansensgade avis og
Rundetaarn Avis. Københavneravisen
er en sammenslutning af disse publikationer.
Da Freja efter 25 udgaver forlod
Rendestenen, blev hun afløst af vekslende redaktører, og blandt disse ragede Mads Holger Norgaard Madsen
op med et naturligt talent for at finde
nyheder. Som en anden kaptajn Haddock udviklede han et varieret sprog,
når han skrev kriminalstof. Gerningsmændene var slubberter, slyngler, ransmænd, uslinge, tølpere, tyveknægte og
misædere. Læserne nød den grove tone.

Vores sidste møde

Ved Folkemødet på Bornholm i juni
fulgtes vi i bussen fra Rønne til Allinge, og som altid havde han projekter
på bedding. Et indlæg til den britiske
presse, hvor han sammen med Søren
Krarup og Sven Ove Gade anbefalede

englænderne til at stemme nej til EU.
Et Matadorspil om pressen, en serie
populære romaner. Underholdende og
udtryk for hans længsel efter at sætte
noget i gang, der også gav en indtægt.
Fast arbejde havde han vist aldrig haft.
Vi fulgtes ind i Allinge og endte i
Domen, hvor vi drak en øl. Han kunne
ikke tilbageholde sin bitterhed over den
svinske behandling, som han var blevet
udsat for i Det Konservative Folkeparti,
der ikke var rummeligt nok til en personlighed af hans kaliber.
Pludselig var han væk – og snart var
han helt, helt væk.
Sammen med Freeport Film havde
han udviklet et nyt format til et talkshow, men DR2-chefen Christoffer
Guldbrandsen afviste idéen på en sjofel måde; den nationalkonservative
Mads Holger passede ikke ind i kanalens virkelighedsbillede. Her var Radio
24Syv ganske anderledes fordomsfri og
gav plads til den humoristiske moralist.
Man kan ikke lade være med at tænke
på, at DR’s afslag blev en pind til hans
ligkiste.
Et kuglelyn, der spredte magisk lys
omkring sig. Festmenneske, filosof,
frihedselsker og fremtidspessimist.
Hvilket tab!

DET SIDSTE FARVEL AF JETTE R. ARENDRUP
Mads Holger blev bisat i Garnisonskirken
med et imponerende presseopbud ved indgangen. Gæsterne var af en tidligere veninde til afdøde blevet opfordret til at komme
i balkjoler, men næsten samtlige var mødt
op i klassisk sort antræk, og der var slet
ingen balstemning at spore. Mads Holgers
kiste var omkranset af smukke røde roser
og dækket af et stort dannebrogsflag. På
de forreste bænke sad den nærmeste familie, og tog stille imod flere af de fremmødte
med lange knus. Langsomt fyldtes kirken
af kendte og ukendte mennesker imellem
hinanden. På en bænk sad ledelsen af Radio
24syv, og folketingspolitikere sad spredt ud
over salen, bl.a. Morten Bødskov, Joachim B.
Olsen, Rasmus Jarlov og Henrik Dahl. Freelancer Michael Jeppesen, forfatteren Martin Kongsted og Alexandras ex-mand Martin
Jørgensen var også mødt op. Bevægende
smuk var Mads Holgers kæreste, dramatiker og litterat, Kathrine Maria Amann, som
forsøgte at skjule sit ansigt under en stor
hat. Overalt herskede respektfuld tavshed.
Det var en sørgende forsamling.
Garnisonskirkens sognepræst, Claus Oldenburg, holdt talen, hvor han bl.a. kom ind
på Mads Holgers exceptionelle begavelse og
charme, men også kom ind på de voldsomme

følelser et selvmord afstedkommer lige fra
selvbebrejdelser til vrede og skyldsspørgsmål. Her konkluderede han, at vores pligt
som kristne mennesker er at tilgive: ” Så han
har levet hårdt, men han har også levet op
til devisen efter krigen: Lev stærkt, dø ung!
– en devise, som tillægges James Dean, som
Mads Holger lignede i sin ydre fremtoning.
Men han lignede faktisk også Goethe som
åndfuld og vidende romantiker. For indsigten mod denne grænse mellem det yderste
og det inderste kendte de. Vi kender den
faktisk også, for vi kender grænsen, men vi
vil nødigt erkende den. Men vi bliver nødt til
at bøje os for den virkelighed, der er større
end os – Mads Holger tog sin konsekvens,
og vi må bøje os for det også”.
Efter præstens tale tog Mads Holgers
søster ordet og fortalte meget smukt om
deres indbyrdes forhold og om Mads Holgers trofaste opmærksomhed på sin familie.
Efter højtideligheden samledes gæsterne på plænen, mens de nærmeste én
efter én gik hen til kisten i den åbne rustvogn og tog personligt afsked med afdøde.
Familie og venner drog herefter til Restaurant Josty på Frederiksberg.
Mads Holger blev 38 år gammel.

Mads
Holger

en overlevers
overraskende død
TEKST CAMILLE BLOMST

TEGNING CLAUS SEIDEL

MINDEORD Mads Holger var en del af
en flok super velformulerede nyudsprungne studenter, der regerede på
Jacob Ludvigsens kontor, hvor jeg også
var, på Kultorvet tilbage i 1996. Han
var redaktør, journalist, annoncesælger, ad’er og alle andre titler, der knytter sig til produktionen af en lille avis.
Han talent for at skrive var stort
og han nød, at have retten til at snuse
rundt i byen på jagt efter nyheder.
Iført nusset jakkesæt og cowboystøvler brugte han sin evne til at snakke
og besnakke byens betydningsfulde,
berømte, bedårende og beduggede
borgere og lirkede nyt ud af dem.
Han vidste at informationer er
guld, så han forstod at fodre de rette
med oplysninger og historier og det
gav ham venner, beundrere og fjender.
Han lagde aldrig skjul på, at hans
opvækst havde været broget, men
at hans mormor var en fast støtte.
Det stærkeste ved Mads Holger var,
at han var en overlever. Han havde
aldrig penge, men han hutlede sig i
gennem som var han en levemand fra
det bedre borgerskab.
Da jeg en eftermiddag stod ude
foran min lejlighed i Larsbjørnsstræde i færd med at læsse mine ejendele ind i en flyttebil, kom Mads Holger forbi. Han var hurtig, som altid,
og spurgte, hvem der skulle overtage
mit lejemål. Jeg regnede med, at det
stod til leje og fremviste med fornøjelse lokalerne. Før 3X34 var parat til
at køre med mit læs, havde vi fået fat
i udlejer, der godkendte at den veltalende unge mand kunne overtage
min nøgle.

Nogle gange snakkede vi i telefon
i flere timer. Han sørgede altid for,
når man var kommet lidt i snak, at
kludre med telefonen, så der blev lagt
på. Naturligvis ringede jeg omgående
op, og betalte med glæde KTAS-regningen for at høre mere fra hans vanvittig og ofte halsbrækkende kærlighedseventyr, drukture, gallafester og
natteroderi. Han fik mig til at grine,
så det kunne høres to etager ned.
Han var fantastisk at reflektere med,
vi snakkede også om samfundet, opdragelse, hippiernes fejltrin, nye tendenser og tro.
Mads Holger var en overlever. Han
overlevede at ingen forlag ville have
hans første bog. Jeg var dybt inde i
processen med at få den afsat, og efter hvert afslag var han skuffet. Men
han gik hjem og skrev om og prøvede
igen. Han overlevede at hans far begik
selvmord bedst som han havde fået
kontakt med ham. Han overlevede,
at hans venner havde mange penge,
og at han bare lod som om, at han
havde. Han overlevede, at hans meninger og provokationer stødte nogen,
der så snappede offentligt efter ham.
Han overlevede at have rollen, som en
af de få, der turde sige hårde sandheder om samfundets forkælede sløvhed. Men denne retoriske gulddreng
overlevede ikke at blive slagtet i politik. Hans værdighed, hans figur og
hans sjæl fik et knæk. Han valgte at
gøre en ende på mediernes Mads Holger, de kvitterede ved at sætte hans
ansigt på forsiderne, så blev det ønske
da opfyldt, ville han selv have sagt
med den vanlige selvironi.
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KOMMUNENS PARTNERSKABSAFTALE

MED CHRISTIANIA
Fristaden ønsker desværre stadig hverken at tage ansvar for parkering af deres
egen private bilpark eller for den problematiske taxakørsel til hashmarkedet.
TEKST HOLGER SKYTTE

AFTALE Partnerskabsaftalen
opstod som følge af Christianias anmodning til kommunen om penge til byfornyelse. Punkterne i aftalen
er blevet til i et samarbejde
mellem kommunen og Christianias forhandlingsgruppe,
men har også involveret instanser som politiet, Slots- og
Kulturstyrelsen og Bygningsstyrelsen. Det hele skal dog
til beslutning, først på fællesmødet på Christiania, og
dernæst i Borgerrepræsentationen først på efteråret hvor
pengene skal bevilges. Partnerskabsaftalen skal løbe
over 5 år, hvor det er tanken, at kommunen skal give
et tilskud på 20 millioner og
Fonden Fristaden Christiania 10 millioner. Det hele
skal strikkes sådan sammen,
at ingen christianitter ryger
ud i store huslejestigninger,
som de ikke kan betale. I
nogle bygninger vil man derfor f.eks. bibeholde fællesbad
og toilet – men i en ordentlig
standard.

Aftale med begrænsninger

Til stor skuffelse for naboer
og Lokaludvalg er Christiania
stadig ikke åben hverken for
parkering af egne biler eller
for taxavendeplads inde på
deres område. Kommunen
har derfor opgivet at få disse
vigtige punkter løst som en
del af partnerskabsaftalen.
I stedet har man koncentreret sig om de arbejdspunkter,
der kunne opnås enighed om.
Aftalen er inddelt i fire store
temaer: 1. Byrum og infrastruktur, 2. Bygninger og boligstandard, 3. Klima og CO2

MANGLENDE

CYKELKULTUR!
TEKST JØRN THULSTRUP

samt 4. Sociale forhold og arbejdspladser.
Hermed eksempler under
de forskellige arbejdspunkter:
• Vedr. Byrum og infrastruktur er
det på tale, at turisterne fremover skal ledes ad fornuftige veje,
så christianitternes privatliv i højere grad tilgodeses. Man vil f.eks.
kunne sprede gennemtrækket af
turister med flere indgange til
fristaden. Der vil desuden blive
arbejdet på at få en bedre gadebelysning.
• Bygninger og boligstandard skal
løftes – særligt badeforhold og
sanitære forhold.
• Der skal arbejdes på mere miljøvenlighed i forhold til Klima og
CO2. Der skal f.eks. findes et godt
og klimaneutralt alternativ til de
mange brændeovne.
• En del christianitter er ikke beskæftigelsesparate. Det skal der
arbejdes på under temaet Sociale forhold og arbejdspladser.
Udsatte borgere skal løftes, og
en mulighed er at oprette socialøkonomiske arbejdspladser.
Seniorboliger er også på tale un-

der navnet ”være/blive boliger”.
Navnet symboliserer at boligerne
giver mulighed for at ældre/svage
christianitter kan forblive i fristaden, fordi de så vil få nogle forhold, som f.eks. en hjemmehjælp
har lov til at arbejde under.

Hjemløs bilpark

Partnerskabsaftalen har altså
mange positive indslag, men
giver som sagt ingen løsning
på de problemer med trafik
og parkering, som Christiania er anledning til. På Christianshavn håber man derfor
nu, at problemerne på Refshalevej i det mindste kan
komme til at indgå i løsningen af hele trafiksituationen
ved den kommende Børneby
på hjørnet at Prinsessegade
og Refshalevej overfor Christiania.
Måske en underjordisk
P-plads under Christiania
kunne blive en mulig løsning på de tilsyneladende
uløselige problemer med det
bilfri samfund og dens store
hjemløse bilpark.
hs@kbhavis.dk

KOMMENTAR Kulturminister
Bertel Haarder, som jeg af
mange årsager sætter stort
pris på, har i Berlingske prist
den danske cykelkultur, som
en del af ”hvad der er danske
værdier”.
Hen ad vejen, eller cykelstien, er jeg enig med ministeren, men cyklisterne har
langt fra alle en stil, der gør
dem fortjent til rosende omtale. Bor man som jeg, tæt
ved Nørreport, Kultorvet og
Købmagergade, kan man konstant se cyklister, der cykler
i gågadeområderne. De fleste
i et forholdsvis roligt tempo,
men en del ræser afsted i et
tempo, så man skulle tro, de
var med i et cykelløb, hvor der
er præmier, for at komme først
i mål.
For årtier siden gik der
dagligt en politibetjent i Købmagergade, og alene med
sin tilstedeværelse holdt nogenlunde styr på de ulovligt
cyklende, som risikerede en
bøde. Det fungerede. I dag
har politiet så mange opgaver, der handler om anden
form for sikkerhed end cyklisternes ustyrlighed. Men

MASSAGE
TRÆTHED | HOVEDPINE | ANSPÆNDTHED | KONTORSMERTER

55 minutters professionel massage kr. 350,Individuelle massageløsninger hos lægeexam. fysiurgisk massør - RING 29 93 65 69
Dagens Massage | Nørre Farimagsgade 19 | 1364 København K | info@dagensmassage.dk | www.dagensmassage.dk

måske kunne Københavns
Kommune benytte de uniformerede parkeringsvagter, der
alligevel færdes i byens centrum, til også, at holde styr på
de ulovligt kørende cyklister?
Det vil være en trygheds-skabende indsats, ikke mindst
for de forældre, der færdes i
gågadeområderne med mindre børn.
Cykelkulturen, eller manglen på samme, er årsagen til at
Cykel Ole, alias cykelhandler
Ole Jensen i Gothersgade, ikke
længer kan gennemføre den
store årlige cykeltur til Dyrehavsbakken, med sine venner
fra sangkoret GAL77. Det står
for Gadedrengekoret af 1977,
det år koret blev stiftet.
De sidste gange vi kørte, for
en halv snes år siden, fredsommeligt to og to ved siden af
hinanden, oplevede vi, at hastigt kørende cyklister råbte af
os: ”Flyt dig bessefar!” Nogen
slog ligefrem ud efter os. Så vi
har måttet ændre på arrangementet. Nu kører Ole, med sin
dertil indrettede lastbil, cyklerne ud til Charlottenlund
Ford. Så ta’r vi det derfra i adstadigt tempo op til Bakken.
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KARSTEN HANSEN STRIBER

DONG – EN SUCCESFULD

BØRSNOTERING!

TEKST
JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT.

I juni-udgaven af Københavneravisen 2016 skrev jeg, under overskriften
”DONG - Folke eller Fjolseaktie?” ,beretningen om DONG’s  forhistorie, som jeg selv, i al
ubeskedenhed, sammen med Kai Dige Bach,
brændselshandler i Herlev, og hans direktør
Henrik Skjoldager, var involveret i.
I artiklen stillede jeg spørgsmålet: ”Skal
man købe aktier i DONG?”. Mit svar på
spørgsmålet dengang var, at jeg ikke ville
råde nogen til eller fra at købe og, at jeg ikke
selv havde aktuelle planer om at købe DONG
aktier. Det viste sig at være ganske fornuftigt.
Aktien faldt hurtigt fra kurs 258 ved lanceringen den 9. juni til 244 den 13. juni. Den
29. juni købte jeg DONG-aktier til kurs 241,9.
Kursen svingede så lidt op og ned for i skrivende stund, den 10. august, at være på 276
– pænt højere end ved lanceringen.
Det store spørgsmål nu er så: kan den positive udvikling fortsætte? Kender man svaret
på det spørgsmål, er guldet lige til at samle
op. Men ingen kan med sikkerhed svare på
spørgsmålet. Olieprisen i verden er ekstrem
lav, omkring 40 USD pr. tønde. For et år siKOMMENTAR

den var prisen over 100 USD pr. tønde. En
vigtig forklaring på den lave pris er, at USA,
med en ny teknologi kaldet ”frakking”, kan
udvinde olie og gas til langt lavere priser end
tidligere. USA er blevet verdens største producent af olie.
Den lave pris får ikke de traditionelt store
olieproducenter, som Saudi-Arabien og Rusland, til at holde tilbage på produktionen,
tværtom. I håb om at kunne sikre deres indtægter pumper de mere olie op end før. Den
lave oliepris gør ondt på Rusland, hvis olie
og gas er vigtige indtægtkilder. Rusland står
dog ikke overfor et økonomisk sammenbrud.  Landet er stor eksportør af atomkraftværker og har nyligt sluttet aftale om at opføre 16-17 A-kraftværker i Indien. Rusland,
der er verdens største eksportør af våben, skal
også opgradere russisk militærudstyr, herunder jagerfly, der tidligere er leveret til Indien.
DONG har taget højde for udviklingen på
det globale energimarked og er i færd med at
afvikle deres olieinteresser og satser i stedet
på vindkraft til lands og til vands.  I Danmark,
men i høj grad også internationalt. Dong har
lige vundet et projekt i Holland omfattende
to store havvindmølleparker. Med mere end
20 års erfaring med vindkraft er DONG godt
kørende. Så jeg beholder mine DONG aktier!
jt@kbhavis.dk

”FÅ DIN EGEN

PRIVATCHAUFFØR”
KØRSEL Hvis du har svært ved at finde den helt

rigtige forlovelsesring til din kæreste, så stiller
Hartmann’s sig nu til din disposition. Vi henter
dig i en Mercedes på dit arbejde og kører dig
tilbage igen, efter at du er blevet præsenteret
for Danmarks mest udsøgte udvalg af forlovelsesringe Bestil tid senest to dage i forvejen…”
Annoncetilbud fra diamanthandler Hartmann’s i Bredgade.
KBH

BYEN BRÆNDER
Afbrænding af biler har nu bredt
sig over Øresund til København K. Politiet er
på bar bund. Ved redaktionens slutning forelå
der ingen officiel kommentar fra trafikborgmester Morten Kabell.
KBH
HÆRVÆRK

BYENS BUSINESS
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15.000.000 ...

90 ...

…kroner for et rækkehus (144 kvm) med egen indgang og kajplads på
Holmen – Bohlendachvej 30, nye beboere vil lære at stave det i løbet af
nogle uger. Eller hvad med Strandgade 24 A, her sælges 218 kvm fra 1623
for knap ti millioner. Vil man lidt uden for city står der til samme beløb
211 kvm med udsigt parat på Strandboulevarden 35, 4. sal til venstre.
Med flid og opsparing kan man overvinde den akutte mangel på boliger.

... procent kørsel på ren el i en hybridbil er ikke nok til at få adgang til Københavns Kommunes p-pladser til elbiler, hvis man ejer en hybridbil. Ifølge
kommunen er bilerne ikke grønne nok til, at de må holde på elbilpladserne,
hvor ladestanderne er. Vejdirektoratets forslag til ny bekendtgørelse er nu
i høring. Bliver det vedtaget, vil forbuddet mod hybridbiler på elbilpladser
træde i kraft 1. september.

1.700 ...

11 ...

…nye hotelværelser opføres i København i 2017. I 2015 noteredes 9,8 millioner
overnatninger, og der bliver stort pres på hotellerne, når der 7. oktober holdes
en stor kræftkonference med 18.000 delegerede.

... år bagud er Københavns Kommune med at opkræve obligatoriske
byggesagsgebyrer. I alt drejer det sig om 5000 gamle sager og et tilgodehavende på mellem 100 og 200 millioner kroner. Det viser en
gennemgang, som revisionsfirmaet Deloitte har lavet for Teknik- og
Miljøforvaltning. Nu skal der styr på rodet, og man ansætter derfor
10-11 personer, som manuelt skal gennemgå de mange sager. En opgave, man forventer vil tage to år.

5.200.000 ...
…kroner belønnes TV2’s direktør Merete Eldrup med om året. Kanalens
finansdirektør tjener 3,7 millioner. DR’s generaldirektør Maria Rørbye
Rønn må nøjes med 3,6 mill. Nyhedsdirektør Ulrik Haagerup gør nytte
for 2,3 mill., direktør for DR Medier Gitte Rabøl tager til takke med 2,1
mill., og tre andre DR-direktører bliver spist af med 1,7 – 1,8 mill. Statsministeriets departementschef Christian Kettel Thomsen må klare sig for
2 millioner, mens statsminister Lars Løkke Rasmussen hutler sig afsted
for 1,5 mill.

395 ...
... millioner kroner kradsede Københavns Kommune ind i parkeringsafgifter i 2015. Men kommunen har ingen kontrol med, om de beløb, som
bilisterne betaler for parkering med Dankort og mobiltelefon, stemmer
med overførslerne fra bank, kortudbyder og mobilselskab. Dermed risikerer kommunen, at den ikke modtager alle indbetalinger, lyder konklusionen i en rapport fra revisionsfirmaet Deloitte.

42.000.000 ...
... kan Niels Smedegaard Andersen regne med at få i fratrædelsesgodtgørelse
fra Mærsk. Beløbet kan sagtens blive endnu større.

100.000 ...
... vejarbejder kan københavnerne forvente over de næste 10 år. Københavns Kommune udsteder hvert år omkring 9.500 gravetilladelser til vejarbejde, og ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen kan byens borgere forvente det samme niveau i de kommende 10 år.

740.000 ...
... gæster kommer i år til København med et krydstogtskib. Hos Cruise
Copenhagen Network, som har styr på krydstogtskibene, har man registreret 60.000 flere varslede krydstogtgæster i år end sidste år. Dermed
vil omkring 740.000 turister i løbet af 2016 sejle til og fra hovedstaden
på et af de enorme skibe. Krydstogtgæsterne lægger årligt omkring 700
millioner kroner i København.

41.352 ...
... kroner er den gennemsnitlige kvadratmeterpris på ejerlejligheder i København. Det er den hidtil højeste nogen sinde. Prisen overgås dog af Frederiksberg, hvor man nu har nået en gennemsnitspris på 44.428 kroner per
kvadratmeter, viser de nyeste tal fra Realkreditrådet, som også kan oplyse,
at der ved udgangen af juni var i alt 60.086 ejendomme til salg landet over.
En stigning på 1134 ejendomme i forhold til sidste år.

58 ...
... procent voksede antallet af tilgængelige boliger på Airbnb med i Danmark i forhold til sidste år. I slutningen af 2015 var der minimum 12.000
lejligheder til leje via boligudlejningstjenesten. En undersøgelse, som brancheorganisationen Horesta har lavet sammen med Danmarks Statistik, viser,
at knap 63 procent af danskerne kunne overveje at benytte Airbnb. Blandt
unge mellem 16 og 29 år er tallet omkring 78 procent. Sidste år brugte godt
400.000 mennesker fra alle dele af kloden Airbnb til at gæste Danmark,
hvilket i gennemsnit indbragte udlejerne 14.000 kroner. 100.000 kr. betalte
udlejningsportalen Airbnb i skat i Danmark af en fortjeneste på ca. 61 mill.
kr. Overskuddet havner i Irland.

4,2 ...
... millioner kroner skal 11 patienter betale tilbage i fejlagtigt tilkendte
patienterstatninger til Region Hovedstaden, som i juni 2015 indførte en
ny, skærpet ankepraksis for patienterstatninger. Siden da har regionen
anket 44 sager, og nu skal 11 patienter betale 4,2 millioner kroner tilbage,
fremgår det af et notat fra regionen. Patienterne skal hver betale mellem
30.000 kroner og 1.050.000 kroner tilbage. Sidste år udbetalte Region Hovedstaden 210 millioner kroner i patienterstatninger.
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MAGASIN MYLIUS

VINGÅRDEN
– FORTIDENS
JAZZHUS

Toldbodens Juice & Grønt

100 % økologisk
Friske råvare, frisklavede salater samt sandwiches.
Juice og kaffe både TO GO og TO STAY
Vi fungerer også som grønthandler samt diverse
økologiske produkter som ketchup, pasta, saft osv.
Mulighed for firma aftaler samt catering hvor vi
snakker med kunden om behov og ønsker.

God service
Toldbodgade 14 | 1253 Nyhavn | København K | Tlf: 52 50 13 64
Åbningstider: mandag-lørdag: 09:00-20:00 | Søndag: 09:00-18:00

Hviids Vinstue
Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk | Kgs. Nytorv |

33 15 10 64

Vingårdsstræde og Vingården fotograferet i 1957. På facaden til venstre markerer en spinderok Vingårdens tilstedeværelse. Foto Stadsingeniøren Billedsamling.

TEKST
ALLAN MYLIUS THOMSEN 		
Byhistoriker

MAGASIN Vingårdstræde har sit navn efter
kong Hans’ (1455-1513) vingård, som han
ca. 1510 havde etableret bag sin kongsgård
Østergård. Et kompleks, der allerede omtales
i 1200-tallet, og dækkede det meste af den
nuværende Magasin-karre. Selve gården er
i ombygget form den bygning, hvor restaurant Kong Hans ligger i kongsgårdens gamle
magasinkælder.
Det meste af kvarteret omkring Nikolaj
Kirke brænder og genopføres efter bybranden i 1795. På hjørnet af Vingårdsstræde og
nuværende Nikolajgade, lader enken Dorothea Marie Basse opføre et hjørnehus med
syv fag vinduer til hver gade i 1797.
I fløjen ud mod Vingårdstræde nr. 21 fødes balletmesteren Antoine Auguste Bournonville i 1805. Der sidder en mindetavle for
ham på væggen.
Omkring 1880 indrettes der forretning i
stueplan i hjørnelokalet. Her lå en forretning, der handlede med kunst-artikler. Den
blev i 1936 afløst af en spiserestaurant, der
efter gaden tog navnet Vingården. Stamgæ-

sterne der, og på ”Minefeltets” øvrige værtshuse, blev kaldt ”drivminer”. Løb man på
sådan en, kom man ikke meget længere med
penge på lommen.
Vingården bliver i 1956 overtaget af
kunstneren Bamse Kragh-Jacobsen (19131992). Han lod Tivolis fantasifulde idemand
Erik ’Spjæt’ Viggo Bruun Christensen dekorere stedet med alskens rariteter, og opførte
en lille scene. Bag den blev malet et citat af
den franske filosof Jean-Paul Sartre, ”jazz is
like a banana, eaten on the spot”. Vingården
blev Københavns jazz-mekka.
Her spillede alle, både danske og internationale navne, i det lille intime lokale. I det
daglige var det kunstneren Finn Mickelborg
der stod for driften.
I starten var ”drivminerne” yderst utilfredse med, at ”deres” Vingård blev indtaget
af ”jazz-bumser”.
I 1979 blev hele karreen renoveret, og
gården ryddet for baghuse. Den nye ejerforening fik belagt matriklen med en klausul
om, at der ikke måtte spilles musik.. Jazztemplet Vingården var væk. I dag er der igen restaurant med udeservering på Nikolaj Plads.
Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen fortæller om det
gamle København i hver udgave af
Københavneravisen.

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

SEIDELS

...hærger især Nørreport og Hovedbanegården, advarer politiet. Østeuropæiske tricktyve
aflurer billetautomaterne og aflurer folks pinkoder, hvorefter de stjæler tegnebog og plyndrer betalingskortet.

SOM BLADTEGNER

Halfdan Rasmussen

FØRSTE 50 ÅR

Københavneravisens satiretegner Claus
Seidel spænder vidt – scenekunst, satire,
erotik og satire. Gennem et halvt århundrede har han illustreret aviser, magasiner
og bøger, og nu er der en enestående mulighed for at se et bredt udvalg af hans kunst
på Det Kongelige Bibliotek. Udstillingen på
Kirkebybroen og Bladtegnergangen i Den
Sorte Diamant bærer titlen ”Tankestreger”
med fernisering 26. august er åben frem
til 9. november fra kl. 10-19, undtagen søndage.

Nyt Nordisk Forlag og datterforlaget Schønberg, der stadig sælger masser af Halfdan
Rasmussens digte, er blevet overtaget af Gyldendal i Klareboderne.

Modersmål

Finskbrød
På Vimmelskaftet har et finsk foretagende sat
sig for at bespise københavnerne med bøf og
brød. Kædens navn staves på et ukendt og
vokalfrit sprog: Friends and Brgrs. Udover
to kendte amerikanere kan vor metropol nu
mønstre burgerier som Halifax, Max, Burger
& Bun, Juicy Burger, Tommi’s Burger Joint,
Sliders og Greasy Spoon.

LAGKAGEHUSET...
...åbner på adressen 56 Haymarket St. James
Market i London. Et engelsk kommunikationsbureau, Otherway, har fået til opgave at
finde det rette navn, og blandt 50 muligheder valgte man ”Ole & Steen Lagkagehuset”.
Very personal, very nordic, very expensive.

BOLIGBYGGERI
Når statsminister Løkke Rasmussen til efteråret besøger Kina, vil han modtage en gave i
form af to pandabjørne. Da det vil være uhøfligt at få dem udstoppet, skal Københavns Zoologiske Have nu skaffe 120 mill. kr. til et pandahus med prydhave. Driftsudgiften anslås
til 10 mill., hvoraf de 7 skal bruges til panda
og naturbeskyttelse i Kina. Fonde formodes
at forestå finansieringen.

Fra omegnen
Københavns naboby Korsbæk trækker masser af mennesker til Dyrehaven. Sidste år steg
Bakkens besøgstal til ca. 2,7 millioner gæster,
og udsigterne for 2016 tegner også lyst, erklærer Bakkens direktør Niels-Erik Winther.

Finsk mønt

SOLGT
Digteren Søren Ulrik Thomsen fra Bartholinsgade modtager ved et arrangement på Christiansborg den 16. september Modersmålsprisen
2016 for ”sin særlige evne til at lade sproget passere gennem sig og en lydhørhed over for ords
og udtryks alder. Han genkalder sig ældre lag i
dansk og rejser rundt med en traditionsbagage,
hvori han opbevarer sin sproglige erindring”.

SOCIALANIMALSK

15

PLAT PLATTE
I Store Kannikestræde finder vi Det Lille Apotek, der vist altid har ligget der, måske ikke
siden Holbergs tid, men så alligevel. Engang
en ægte studenterknejpe, i dag især agtet af
et skånsk og norsk publikum. Der er udendørs
servering i det stilfærdige stræde.
Frokost med en kendt og agtet københavner.
Vi bestemmer os for Holbergplatten til 133 kr.
Sild: Direkte fra plasticspanden.
Fiskefilet: Direkte op af friturekogeren.
Flæskesteg: Direkte fra krematoriet.
Det er muligt, at vore nordiske brødre,
der ikke er for godt vant hjemmefra hvad
angår gastronomisk finesse, er tilfreds med
elendigheden og er mest optaget af bajersk
øl og brændevin. Gæsten var imidlertid en
stor kender af godt kød, og han havde aldrig
smagt noget så tørt.
Øllet er fra Nørrebro Bryghus, så nogen kvalitetsfornemmelse hersker i kælderdybet. Men Holberg ville næppe have lagt navn til den platte platte.

Danmarks Nationalbank, Holmens Kanal 4,
sætter en stopper for 1.000 års dansk møntproduktion, grundlangt af Svend Tveskæg. For
fremtiden skal de runde metalpenge fremstilles i Finland.

Tværkulturel læring
Davids Samling og Den Hirschsprungske Samling er gået sammen om at skabe et nyt digitalt
læringsprojekt, der med afsæt i de to museers
unikke samlinger af islamisk kunst og dansk
guldalderkunst sigter mod at give danske skoleelever af enhver etnisk herkomst en større indsigt i en mangfoldig kunst- og kulturhistorie med
henblik på at skabe grundlag for en bred kulturel
dialog eleverne imellem.
Den nye digitale læringsplatform kan inddrages
tværfagligt i fag som for eksempel dansk, historie, samfundsfag, kristendomskundskab og billedkunst. Projektet, som er støttet af Nordea-fonden og Kulturstyrelsen, er planlagt til at ligge
klart til skoleåret 2017.

Talentshow
på Folketeatret
Har du lyst til at være publikum i den nye sæson af tv-showet, Danmark har talent, så har du
chancen for opleve Danmarks mest håbefulde
artister på Folketeatrets scene. Felix Smith og
Chistopher Læssø styrer showet, og de fire dommere Peter Frödin, Cecilie Lassen, Nabiha og Jarl
Friis-Mikkelsen sender talenterne videre eller ud
af konkurrencen.
Optagelserne foregår 14.-21. september kl. 13 og
17. Interesseret? Send en mail til talentpublikum@blu.dk, hvor du oplyser dit navn, dato og
tidspunkt samt hvor mange I kommer. Aldersgrænse for at være publikum er 11 år.

Fra Rådhuspladsen
”Det var ikke Viggo Hørup, der i 1884 bekendtgjorde, at Politikens opgave er at være ”Organet for den højeste Oplysning i det danske
Folk”, som vi skrev her på siden mandag den
13.6. Betegnelsen, som så uendelig mange læsere finder nydelse i at rive os i næsen på
fejltunge dage, blev formuleret af medstifteren Edvard Brandes”. Sådan skrev Læsernes
redaktør – og taktfuldt undlod han at nævne,
at den fejlagtige oplysning stod at læse i den
nye chefredaktør Christian Jensens tiltrædelsesartikel. Siden har Jensen haft travlt med
at omrokere og nedskære sin stab.
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KØB BANANER,
KØB BANANER
Tårnfalken

Smørrebrødsvognen på
Rådhuspladsen skal man
også i det byhistoriske arkiv
for at finde. Den forhandlede frokostpakker i forskellige prislejer, både proletarer og funktionærer kunne
få deres sult stillet til passende priser. Pølsevognene
blev fra 1920’erne en hård

Blandt
Kim Larsens klassikere er den
sang, der har givet overskriften til denne tankerække om
forsvundne fænomener i det,
som politikere og planlæggere betegner
som byrummet.
Man har aldrig
hørt nogen sige,
at de har spadJA, BESSEFAR, DET ER UDVIKseret sig en tur i
LINGEN, OG DEN LADER SIG IKKE
byrummet.
STANDSE, DEN ER ER FREMLarsens baSKRIDT, AVISER PÅ PAPIR ER EN
naner henviser
LANGSOMT UDDØENDE DYREtil dengang, da
ART, FOR NU KAN ALLE FÅ ”NYmobile selvstænHEDER” PÅ TELEFONEN.
dige erhvervsdrivende med
en
trækvogn
skaffede et læs
af de gule sydfrugter og konkurrent med mulighed
solgte dem til en fordelagtig for varm mad, og siden var
pris på åben gade. Dette var der en bølge med ubemanforbudt, og da der færdedes dede automatcaféer og selvuniformerede politibetjente i betjeningsrestauranter, de
byrummet, gjaldt det om at såkaldte cafeterier.
holde øje og søge tilflugt i en
At kanonfotografen har
sidegade eller baggård, indtil klikket for sidste gang er
faren var drevet over. Særlig forståeligt, nu går alle rundt
spændende blev det, når kon- med et kamera i lommen og
stablerne eftersatte banan- behøver ikke at vente en time
sælgeren og hans medhjæl- på, at billedet bliver fremper. Kapløbet kunne ende kaldt.
med bøde og konfiskation.
På Rådhuspladsen stod en
Men hvornår så vi sidst mand og solgte duefoder, det
en bananvogn? Markedet er var tørrede flækkede ærter,
der sikkert stadig, i det hele og så kunne man fornøje sig
taget ville flere mobile eller med at kaste dem i grams og
stationære frugtboder være se luftens rotter hakke hini overensstemmelse med ti- anden for at komme først til
fadet. På den måde fik en
dens sundhedstrend.

borger selv sit daglige foder,
og da han en dag gav op –
vi kender hverken navn eller
skæbne – havde han ingen
efterfølger; det er ikke utænkeligt, at veterinærmyndighederne forbød fodringen.
Avismanden er også gået
til de evige pressemarker. Engang ville det have været helt
utænkeligt, at Rådhuspladsen var uden en eller flere kiosker med et fyldigt udvalg af
københavnske og internationale aviser, og ældre læsere
vil erindre, hvordan de friske
morgenblade var på plads kl.
23:30. En tur i byen måtte
nødvendigvis rundes af med
duftende nyheder. Efterhånden er det kun Seven-Eleven,
der har et – ofte indskrænket
– sortiment af dagblade. Eksempelvis skal man være heldig for at finde den udmærkede avis fra Rådhuspladsen,
Jyllands-Posten, i stativerne.
Ja, bessefar, det er udviklingen, og den lader sig
ikke standse, den er er fremskridt, aviser på papir er en
langsomt uddøende dyreart,
for nu kan alle få ”nyheder”
på telefonen. Store sensationer: En popstjerne er blevet
kæreste med en fodboldspiller, et ”talent” fra X-Factor
er brudt sammen, en kat er
flyttet sammen med en kanin og pornoskuespillerinde
har solgt sit tøj.
I denne sump af ligegyldigheder, der skal glemmes
hurtigt til fordel for nogle
andre tåbeligheder, står Københavneravisen stærkt og

Rådhuspladsen 1951 – dreng fodrer duer, kanonfotograf fanger motivet.

stædigt som en avis, man kan
holde i hånden og holde af.
Vist kan den læses på nettet,
det skulle bare mangle, men
papir og sværte spiller hovedrollen. Sådan har det været
siden 2006, og Københavneravisen har rødder tilbage til
1993. Under mottoet ”Nyhe-

der – Nærhed – Nytte” bygger
den på det fundament, som
de københavnske redaktioner mere eller mindre har
bevæget sig væk fra i en indbildsk forestilling om at være
landsdækkende. Hvor mange
læser Politiken i Hobro?
Lurifax

KØBENHAVN POPULÆR BRYLLUPSBY
BRYLLUP På

trods af skilsmissestatistikkens
utvetydige
sprog og en halvsløj sommer
uden mange solskinstimer
har København denne sommer været en populær destination for turister og giftelystne danskere, der har
ønsket at smede sig sammen
i ægteskabets lænker.
En kort sagsbehandling på
netop dette område og muligheden for at blive viet i det fri
er med til at gøre København
til en ualmindelig populær
bryllupsdestination. I første

halvår af 2016 har 2349 par
sagt ja til hinanden i København mod 1939 par i samme
periode sidste år. En stigning
på 21 procent.
Københavns Kommune
afholder unikke events for
giftelystne par på for eksempel mærkedage som Valentins
Dag eller specielle datoer. I
forbindelse med skuddag i februar kunne par komme direkte ind fra gaden og blive
viet på Københavns Rådhus.
Vielseskontoret oplyser, at
København kan se frem til

endnu flere vielser og måske
en kommende rekord. Det er
nemlig i sommermånederne,
at bryllupssæsonen for alvor
når sit klimaks. Vielser i det
fri giver det kommende ægtepar mulighed for at blive viet
under åben himmel på fastsatte dage. Tilbuddet er gratis.
Book en giftefoged betyder, at man selv vælger, hvor
og hvornår vielsen skal stå.
Det kan for eksempel være
på ens yndlingsrestaurant, i
haven eller på havnen.
lp

I første halvår af 2016 har 2349 par sagt ja til hinanden i København
mod 1939 par i samme periode sidste år. En stigning på 21 procent.
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NYT LIV TIL BILLEDFORTÆLLEREN

SVEND OTTO S. I UDSØGT BOG
TEKST JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE For 100 år siden

fødtes Svend Otto Sørensen,
for 20 år siden døde han. Fra
sin tidlige ungdom vidste
han, at han ville og kunne
illustrere bøger og blade,
den første tegning solgte
han som 17-årig for 35 kr., og
i mere end et halvt århundrede berigede han dansk og
oversat litteratur for børn
og voksne med tegninger,
der gav teksten en ekstra
dimension.
I dag er det nærmest gået
af mode, forlagene synes at
det er for dyrt og vil måske
hævde, at det også er gammeldags. Storværket om
Svend Otto, der forkortede
sit efternavn til S., kan derfor ses som et minde om en
genre, som engang var meget populær, og en opfordring til bogudgiverne om
at finde og bruge tegnere –
selv om det ikke bliver let
at finde nogen med så stor
indlevelseskraft som S.O.S.

friste af plakat- og annonceopgaver.
Et par tegninger fra barndommen røber det tidlige
talent, og så går det fremad
med forsider til Berlingske
Tidendes søndagsmagasin
1940. Mange vil nyde gensynet med de illustrationer,
han berigede H. C. Andersens
og Grimms eventyr med, og
man bliver taknemmelig
over hans fortolkninger af
Franz Kafkas ”Processen”, et
værk han var stærkt optaget
af. Astrid Lindgren, Charles
Dickens, Herman Bang og
Martin A. Hansen er blot
nogle af de forfattere, der fik
deres prosa forgyldt af scener,
hvor personernes karakter
træder lyslevende frem.
Fremhæves skal også en
strøm af bogomslag, hvor
han gav læserne lyst til at
købe og læse ved at afspejle
bogens stil i en enkelt blændende tegning.

Svend Otto S. i København, nærmere bestemt Landemærket. Illustration til Peter Fabers uopslidelige julevise
”Sikken voldsom trængsel og alarm” og linjerne ”Lygten tændes klokken fire alt, det skal være aften med gevalt”.

Meget af teksten er skrevet af ham selv – han forfattede 13 børnebøger og havde
pennen i sin magt - resten
sørger journalisten Søren
Vinterberg, boghistorikeren
Christian Kaaber, børnebogseksperten Kirsten Bystrup
og den nu afdøde kollega Ib
Spang Olsen for. Svend Otto
S. blev udgivet på 20 sprog
og modtog en række hæderspriser.
Med denne betagende
rejse gennem eventyr og

En ægte træmand
Mageløse mesterværker

I et generøst samarbejde med
Gyldendal har hans døtre Annette og Kirstin Wiborg, journalist og grafiker, samlet et
rigt udvalg af hans mesterværker på lækkert 150 gram
papir, der yder tegningerne
fuld retfærdighed, hvad enten der er tale om akvarel,
træsnit, blyant, kul, akvatinte eller tusch. Han mestrede alle teknikker, men
lod sig tilsyneladende ikke

Et afsnit belyser hans indsigt
i gamle træer med sjæl, knaster og knuder, fascinationen
begyndte i hans barndom,
der stod et lindetræ foran huset. At S.O.S. også havde sans
for at fæstne sine rejseindtryk
på papiret bevidner billeder
fra Kina, Grønland og Wales. Tegningerne til Richard
Llewellyns kulminebyfortælling ”Grøn var min barndoms
dal” understreger hans socialrealistiske fornemmelse.

virkelighed har familien og
forlaget med støtte fra flere
fonde rejst et mageløst monument for en fremtrædende
billedkunstner, der ikke
stræbte efter at gøre sig interessant på parnasset, men
foretrak at fremtrylle streger
og stemninger til et bredere
og læsende publikum i alle
aldre. Et vægtigt bidrag (1714
gram) til historien om den
danske bog gennem 500 år.

Udvalgt og redigeret af Annette
Wiborg og Kristin Wiborg
Billedfortælleren Svend Otto S.
248 sider i stort format
350 kr., Gyldendal

KUNSTEN & SØLVET
ENGLISH SILVER HOUSE
Efter 32 år i Pilestræde åbner
English Silver House ny butik Gl. Mønt 25.
Her har vi inrettet os med kunst og sølvtøj.
Nye omgivelser - velkendt kvalitet og tradition.

GL. MØNT 25

–

1 1 1 7 K Ø B E N H AV N K

–

33 14 83 81

W W W. E N G L I S H S I LV E R H O U S E . D K
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DET MOUSSERENDE ELEMENT
TEKST JETTE R. ARENDRUP

Kristian Hvidt, folketingsbibliotekar og historiker, skriver om en kendt jødisk slægt der
satte sit umiskendelige præg på dansk kultur og finansliv i det gamle København.
ANMELDELSE Forlaget Vandkunsten ud-

gav i juni Kristian Hvidts seneste bog,
”Det mousserende element” med en
titel lånt fra et Otto von Bismarck citat: ”Den moderne jøde er det mousserende element i borgerlighedens træge
masse”. Boglanceringen fandt sted i en
historisk lejlighed ved Frederiksholms
Kanal i et tidligere billedhuggeratelier,
hvor kunstnere som H.E. Freund, 2 x
Bissen og ægteparret Carl Nielsen har
boet, og hvor vægmalerier stadig fortæller om tidligere tiders rige kunstnerliv. På en central plads i spisestuen
hang det store, imponerende og stemningsfulde portræt af vekselerer Ruben
Henriques Jr., der har en helt central
rolle i bogen.
Fra forfølgelser til et liv på toppen

Kristian Hvidt fører først slægten helt
tilbage til 1400-tallets Spanien og videre til den velhavende købmand og
rettroende jøde, Anrique Dias de Milao de Caceres, der i 1609 af inkvisitionen dømmes til bålet i Lissabon for
kætteri. Hans efterkommere ophøjer
i respekt hans fornavn til familienavnet Henriques, og de overlevende flygter op gennem Europa via Amsterdam,
Hamborg, Altona, Glückstadt og Nakskov, indtil de første Henriques’er lander i København i året 1752. Det er dog
først i 1801, at Ruben Henriques Jr. efter
15 læreår i Gøteborg kan grundlægge
det firma, som i løbet af 10 år bliver
et af Danmarks rigeste. Vekselerere
havde dengang en enestående eneret
til at sælge og købe papirer. Det var før

sted på den tid i København. Tydeligst
bliver det, da sønnen Martin Henriques efterfølger faderen i vekselererfirmaet og begynder at føre et sprudlende kulturliv i Tordenskjoldsgade. En
beskrivelse af et brudeudstyr fra 1854
og tjenestefolkenes pligter og løn giver
et detaljeret tidsbillede.
Selskaberne med balletmester
Bournonville, ballerina Juliette Price,
Niels W. Gade, Hartmann, Grieg, Rossini, Frantz Neruda og H.C. Andersen,
fylder i den sidste del af bogen. Man
får tilmed et særligt nuanceret billede
af Andersen gennem brevveksling og
familieoverleveringer.
En veloplagt, oplysende og meget
interessant historiefortælling.
Den fromme jøde Ruben Henriques Jr.
(1771-1846) havde stor indflydelse på
dansk økonomi i guldalderen.

de store, private banker tog magten, da
det var vekselererne, der fastsatte kurser og omsætning på det danske kapitalmarked
Kultur og herskab og tjenestefolk

Forfatteren Kristian Hvidt er selv i nær familie med bogens hovedpersoner.

Vi følger familiens liv på Amagertorv
med 16 børn, hvoraf tre drenge går
kunstnervejen i guldalderens København. Maleriet af Ruben Henriques er
således malet af en søn, der blev oplært hos Eckersberg. Ruben Henriques
Jr. var en from mand, og familien levede på mange måder i et jødisk parallelsamfund. Jødiske skikke og ritualer
beskrives levende i bogen, men den er
samtidig et tidsbillede på et liv med
herskab og tjenestefolk, som det fandt

Kristian Hvidt
Det mousserende element - En dansk jødisk
bankierslægt gennem fem generationer
Forlaget Vandkunsten, 232 sider

IRRASHAIMASE! ET STORBYMENNESKES ENSOMHED OG SULT
TEKST JACOB LUDVIGSEN

Den navnløse handelsmand – vi kender ikke hans
branche – færdes i Tokyos mange
kvarterer med afstikkere til Osaka,
Takasaki og Kawasaki. Hvert kapitel tager udgangspunkt i, at han er
godt og grundigt sulten. Vi følger
ham ind på restauranterne og oplever forskellige miljøer med deres
mad og mennesker. Undervejs får
vi indsigt i hans personlighed og
livsbane, og detaljeret præsenteres
vi for de menuer, han indtager. Det
japanske køkken er mere end sushi
og sukiaki, man spiser Harusame
(forårsnudler), Iwanori (klippetang),
Karee Raisu – her genkender man
ordene karry og ris – og Yudofu, tofu
med lidt Konbu-tang, soja, finthakANMELDELSE

kede forårsløg, revet ingefær og
Katsuobushi (hvad det så end er).
Ramen er den japanske yndlingssuppe, og netop i maj måned åbnede Papa Ramen i Studiestræde 67
med hjemmelavede nudler af bornholmsk mel, det varierede japanske
køkken sniger sig ind i København.
Jiro Taniguchi anses for en af Japans fineste tegnere, og hans storbyvandring, skrevet af Masayuki
Kusumi, har været tyve år undervejs til Danmark, men det gør den
ikke mindre delikat, og storbytemaet er universelt. København er
en lille flække i forhold til Tokyo
med 38 millioner indbyggere, alligevel kunne det sagtens lade sig gøre
at overføre idéen med en illustre-

ret gastronomisk opdagelsesrejse til
glæde for byens gæster.
Irrashaimase – en velkomsthilsen, der møder vor hungrige ven,
når han træder ind i en tarvelig eller
finere restaurant. Velkommen til en
anden verden med råvarer og traditioner, og velkommen til et æstetisk
eksempel på Taniguchis billedfortællinger, som blev introduceret for
et dansk publikum i 2010 med ”Min
fjerne barndomsby”. I Frankrig er
han kult, og det kunne han også
blive i København og omegn.
Jiro Taniguchi og Masayuki Kusumi
Den ensomme Gourmet
Oversat af Mette Holm
192 sider, 250 kr., Fahrenheit
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KÆRLIGHED I 1950’ERNES
SVANEKE OG KØBENHAVN

PREBEN HARRIS’ DEBUT SOM ROMANFORFATTER
TEKST JACOB LUDVIGSEN

uudslukkelig kærlighed til scenekunsten.
God underholdning

60 år som skuespiller,
43 år som teaterchef – Folketeatrets
direktør frem til 2001 har rundet de
80 år, men er aktiv som bare pokker.
Efter at have udgivet to bind erindringer har han begivet sig ind i et
nyt farvand, nu debuterer han som
skønlitterær forfatter med ”Prins
Hamlet af Svaneke”, hvor han sammenvæver stof fra Bornholm med
indsigt i den københavnske teaterverden.
Selv om flere af de rollehavende
har træk af levende og afdøde modeller er der ikke tale om en nøgleroman eller maskeret selvbiografi,
han har formet hovedpersonerne
Peter og Annemarie med fantasi
og indsigt og frisk erindring om at
være ung og forelsket og nære en
ANMELDELSE

Preben Harris er en glimrende fortæller med sans for replikker og sceneskift
mellem Bornholm og København, man
føler sig underholdt og engageret i hans
miljøer, der er mere end kulisser. I Svaneke bor familien Kjøller, faderen fisker
rejer ved Grønland og er væk hjemmefra i lange perioder, moderen er efter
en mislykket fødsel ramt af dyb depression, der forstærkes af datteren Ebbas
uægte barn med en charlatan, en skandale i byen ligesom flere selvmord og
affæren med den homoseksuelle skolelærer, der bliver dømt til at blive kastreret.
Den dag, romanen begynder, skal
husets søn Hans Peter have studenterhuen på Statsskolen – det samme
gælder Annemarie fra Rønne, datter
af dommer Broager. Scenen er sat, og
der krydres med tidstypiske detaljer
som Brylcreme, nylonskjorter og frugt-

vinen Patria plus bornholmsk lokalkolorit.
Det bliver en herlig sommer med
sankthansbål og fester og lidt jalousi,
nu skal Hans Peter til København for
at studere teaterhistorie, og Annemarie
tager med, de skal bo hver for sig i lejede værelser og tager hul på storbylivet
med et ristaffel på Galatheakroen og
en tur i Tivoli.

De overvinder en voldsom krise, og alt
ender godt.
Hvis denne tidsskildring var udkommet i 1955, ville den have vakt
postyr og forargelse, nu fortjener den
opmærksomhed for sine fine persontegninger og tidsbilleder. Hurra for
Harris, der aldrig er bange for at udfordre sig selv og skabe kunst til glæde
for publikum.

Succes og tragedie

Snart viser det sig, at Hans Peter har
valgt forkert, han vil hellere være skuespiller, det unge par begynder at færdes
i de rette kredse, hvor spiritus og dekadence trives. Annemarie tager i vrede
hjem til Rønne, men hun vender naturligvis tilbage til sin elskede, der begynder at tage timer hos en skuespiller og
bliver optaget på elevskolen.
På teatret har Hans Peter stor succes
som prins Hamlet, i det private liv rammes han og Anne Marie af en tragedie,
da hun føder et dødt barn, årsagen er
datidens hæslige medicin Thalidomid.

Preben Harris
Prins Hamlet af Svaneke
En kærlighedsroman fra halvtredserne
192 sider, 200 kr., Hovedland
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SPAR OVER 250,- KR.!

HOBBIT I HABBIT

408 SIDERS

MEDRIVENDE
ERINDRINGER FRA
KØBENHAVNERAVISENS

SENIOREDITOR

GUILLOTINEN
GENOPLIVES
I FORMIDABEL FRANSK KRIMI
BOGLADEPRIS KR. 349,95
PRIS TIL KØBENHAVNERAVISENS LÆSERE

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

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

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

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

"

m/k klip

270,-

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

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE I den franske me-

sterforfatter Fred Vargas’ nyeste roman, Den barmhjertige
guillotine, hvor kriminalinspektør Adamsberg igen er
hovedperson sammen med sit
personale, begynder det hele
med fundet af to lig, hvor det
ser ud som selvmord, men
da der er en sammenhæng
imellem de to afdøde, fatter
Adamsberg mistanke til, at
der muligvis er tale om mord,
for på begge gerningssteder
finder politiet nogle sære symboler, der ser ud til at forestille
en guillotine.
Begge de to døde var nogle
år tidligere med på en rejse til
Island, hvor to af deltagerne
aldrig vendte tilbage. Liget af
Alice Gauthier blev fundet i
hendes badekar, men kort tid
forinden havde hun afsendt
et brev til en Amádée Masfauré, hvis far viste sig også
at være død for egen hånd.
Han skulle have skudt sig,
men ved obduktionen viste
sig, at han havde både alkohol og Rohypnol i blodet.
Hemmeligt selskab

Da politiet dukkede op, forsøgte Amádée at forsvinde,
men da politiet fik fat i ham,
fik de også mulighed for at
læse brevet fra Alice Gauthier,
som skrev, hvordan Amádées
mor ikke var død af kulde på
den lille islandske ø, men at
hun derimod var blevet myrdet. Næsten samtidigt sker
nogle mord på personer, der
er med i et hemmeligt selskab,
som gennem en slags rollespil
genoplever dem franske revolution og hvor lederen Francois Chateau under møderne
optræder i rollen som Robespierre. Adamsberg bliver fra

højere sted bedt om at droppe
mystikken omkring den famøse Islandsrejse og i stedet
koncentrere sig om Robespierremordene, men også her spiller guillotiner en stor rolle, og
da det viser sig, at der er en
sammenhæng mellem de to
sager, drager Adamsberg og
hans team til Island for at få
klarhed om den gamle sag.
Spænding til det sidste

Hos én af de myrdede i Robespierresagen finder politiet en
række bøger om Island, men
da der er tale om helt nye bøger, mener Adamsberg, at de
er anbragt for at lede politiet
på vildspor. Opklaringen af
de to mordsager kommer til
at foregå på yderst dramatisk
vis, og der er spænding til de
allersidste sider. Det er endnu
en gang lykkedes for Fred Vargas at skrue et begavet plot
sammen, og hele spillet imellem politifolkene er både vittigt og velfortalt. Den barmhjertige guillotine er klasser
over det meste af den kriminallitteratur, der i disse år
væltes ud på markedet.

Fred Vargas
Den barmhjertige guillotine
Oversat af Jesper Tang.
404 sider. Rosinante

KUNSTEN AT PLANLÆGGE

SIN ANGST

OG DUMHED

TEKST CAMILLE BLOMST

ANMELDELSE Elvira er en særdeles overvægtig kvinde, der tjener lidt
ved siden af det, hun kan presse ud af kommunekassen, som betroet
telefonpasser og annonceforfatter på et bordel i København. Hun er
tæt på 40 år, bor alene og målet er at opnå en førtidspension. Men at
agere social tabt bag en vogn kræver, at man spiller angst, dum og
socialt ude af balance, så det er krævende og skal planlægges nøje.
Lurvede typer og tunge hjerter
Bogen har kun skæve karakterer. Hendes tvillingebror, der er narkoman,
vogter hun over med den største ømhed og tilgivelse. Men derudover,
har hun ikke andre tæt på end politimanden, der ejer bordellet. De tre
typer har haft et venskab siden skoletiden og mange gamle historier
sammen, som klæder den samlede fortælling, men måske tipper over,
og de fine figurer taber pusten. Det er ofte den svære kunst for en
socialrealistisk roman, at når miljøerne er lystigt beskrevet, forventes
det at handlingen spidser til, før den runder af og tråde skal flettes
og give mening.
Usædvanligt portræt af København
Anne-Sophie Lunding-Sørensen univers er usædvanligt for dansk litteratur. Den københavnerverden, hun inviterer ind, i er et komisk og
kærligt kig ind bag facaden. Man får dyb sympati for typen, man ikke
begynder at snakke med selvom, hun sidder på sædet foran i bussen.
At forstå en, man ikke kender, er litteraturens fornemste formål.
Tonen i romanen er morsom med et forfriskende pift af øretæver til
socialvæsenets fordomme og latterlige regler og paragraffer. Handlingen tager hele tiden uventede drejninger fra pizza-trøstesløshed til
klassisk, men flabet, romantik.

Anne-Sophie Lunding-Sørensen
Happy Ending
Roman, Gyldendal, 185 kroner
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FRA LANGELANDS MØRKE

TIL LYSET

I KØBENHAVN
KØBENHAVN PÅ
KRYDS OG TVÆRS
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Selvom Jesper As-

TEKST CAMILLE BLOMST

ANMELDELSE Med Folkets Skønhed har Merete
Pryds Helle givet danskerne en ægte slægtsroman, der levende tager os med tre generationer tilbage i tiden til et husmandssted på
Langeland. Her bor Marie og hendes familie
i uoplyst mørke, men oplever elektricitetens
ankomst. Familien lever fra hånden til munden, men de er så initiativløse, trods den store
børneflok, at de ikke en gang lægger kartofler
for at overleve. Faren arbejde lidt, så har de en
ko og det sker at sønnen, der fisker, må få lidt
fisk med hjem. Romanen serverer en hverdag
med skrigende tarme og tørre lussinger.

København i 60’erne

fremkalder hele følelsesregisteret fra skam til
skønhed.
Pryds Helle beskriver de beskedne kår
varmt og underholdende og giver os Danmarkshistorie ved at lade de fattige fra øerne
komme til storbyen og bygge forstæderne og
med de stadigt stigende krav til hjemmet, børnene, tøjet, lønnen og landet.
Romankunsten udfolder sig og hjælper os
til at indse, hvor forvænte og krævende vi er.
Det er ikke så længe siden, at man delte seng
med sine søskende, ikke havde legetøj, gik sulten i seng og blev sendt hjemmefra som 14 årig.
Pryds Helle forærer os det hele med familien
som indsats (bogstaveligt talt) og glimt i øjet.

De tilbagestående naboer som eneste legekammerater, manglende skolegang og sulten
til trods bliver Marie påvirket af en sund ting:
Otto. Han er lidt ældre og dybt betaget af den
smukke Marie. Kærligheden og Ottos familie
betyder at Marie bliver forkælet og da de er
gamle nok tager Otto hende med til København.
I hovedstaden er de en lille flok hjemmefra, der har nogle herlige år, hvor mændene
uddanner sig, pigerne arbejde på fabrik og
der er kød på bordet hver dag. Det er skønne
billeder fra København i 60’erne, hvor de
glade unge cykler på skovture og er lykkelige.

cb@kbhavis.dk

En rigtig roman

Folkets Skønhed er godt håndværk. Sproget er
så rent som kildevand, og fortællingerne står
knivskarpt og springer fra siderne lige ind i
hjernen, hvor det omdannes til små film, der

Merete Pryds Helle
Folkets Skønhed
Roman, Lindhardt og Ringhof
428 sider, 245 Kr.

mussens store flotte bog København rundt bærer undertitlen Byvandringer, er der tale
om mere end en samling forslag til, hvordan man oplever
hovedstaden. Bogen er i stort
A4-format suppleret med masser af fine farvefotografier, og
selv for den, der i forvejen er
godt inde i byens historie, er
der meget nyt at hente.
De første mange sider
handler om Indre By, og her
får man mange sidehistorier
om fx Niels Heidenreich, der
i 1802 stjal guldhornene, om
Pjaltenborgs brand, om hvorfor det hedder Majonæsekvarteret (fordi de af havets dyr
gadens navne har, alle smager
godt med majonæse til). Og
hvordan udtrykket ”Fanden
er løs i Laksegade” blev til.
Christian firtal

Læseren er også med til Christian 4.s overdådige kroning i
1595 (da han endelig var blevet
myndig som 19-årig), en fest
der varede i ti dage. Samme
konge lagde navn til Christianshavn, der får sit eget store
kapitel, fulgt op af et kapitel
om Amager, hvor der fx fortælles om udtrykket: ”Som sild i
en tønde”, der henviser til, at
der i 1300-tallet var så mange
fisk i Øresund, at der årligt
blev ført 300.000 tønder saltet
sild ud af landet, et eventyr,
der sluttede i 1500-tallet, da
sildens vandring ændrede sig.
I kapitlet om Vesterbro får
man foruden Tivolis historie
en masse at vide om Halmtor-

vet, Den Hvide Kødby og Den
Brune Kødby, om Istedgade,
der aldrig overgiver sig og ud
til Carlsberg. Dernæst er det
Frederiksbergs tur, hvor både
Bakkehusets og Frederiksberg
Slots historie fortælles med
kongelig sejlads på havens kanaler – sluttende med den triste historie om Den Franske
Skoles endeligt.
I fugleperspektiv

Efter en tur på Østerbro, bevæger bogen sig igen ind i selve
København med Nyhavn, Kongens Nytorv, Det Kongelige Teater og Hotel d’Angleterre, og
det hele ender ude ved Rosenborg Slot, hvor læseren får hele
historien om Kronjuvelerne.
København rundt slutter med
en del bykort og et fyldigt register samt en flot gengivelse af
Franz Sedivy’s panoramakort
over Storkøbenhavn i fugleperspektiv, der stammer fra 1909.
København rundt er en fornem udgivelse, der burde oversættes til flere af hovedsprogene, så den også kan bruges
af de mange turister, der hvert
år gæster hovedstaden.
jl

Jesper Asmussen
København rundt - Byvandringer
Gennemillustreret i farver.
259 sider., Lindhardt og Ringhof
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DOKTOR DANS
SKRIVER STADIG LET PÅ TÅ
TEKST MAJBRIT HJELMSBO

De kender ham måske fra tv-programmet, Smagsdommerne, hvor Erik Aschengreen så ofte
har siddet med i panelet og har kastet lys over, hvordan man nu skulle
forstå en moderne danseforestilling
eller kras nyfortolkning af en gammel elsket balletklassiker. Erik Aschengreens kvaliteter som formidler
af dans hænger i høj grad sammen
med hans store kærlighed til kunstarten og hans nærmest uudtømmelige
viden herom, som han har indsamlet
igennem et helt, langt liv.
Erik Aschengreen har formidlet
dans som anmelder i Det Berlingske
Hus i over 40 år. Han har undervist
balletbørnene på Det Kongelige Teaters Balletskole i ballethistorie i over
tyve år. Han selv blev i 1986 som
den første i Danmark dr. phil. i dans
med disputatsen, Jean Cocteau and
the Dance. Og i 1989 grundlagde han
på Københavns Universitet den første danske universitetsuddannelse i
dans, Dansens Æstetik og Historie,
som han ledede frem til år 2000.
ANMELDELSE

Som forfatter og redaktør har han
stået bag en lang række bøger og artikler om dans, ligesom han har været en elsket foredragsholder og vært
ved Ballettens Venners interview-arrangementer.
Nu har den 80-årige Erik Aschengreen skrevet en lille bog med en
række erindringsessays, der i Aschengreens sædvanlige elegante fortællestil beretter om et liv i samspil
med dansen og dansens kunstnere.
En livslang forelskelse og fascination
af dansen og teatrets verden, der allerede startede i barndomsårene, hvor
han var en dreven, lille autografjæger, som ventede på stjernerne enten
ved sceneindgangen eller opsøgte
dem på privatadressen.
Kærligheden til dansen startede
med Pantomimeteatrets repertoire
i Tivoli, som udgjorde københavnerdrengens grønne legehave lige overfor barndomshjemmet. I ungdommen kom erkendelsen af at være
tiltrukket af sit eget køn. Han beretter meget bevægende om hans ræd-

sel ved at tro, at han var den eneste
homoseksuelle i verden, men også om
forstående, kærlige forældre og familielægen, som hjalp forståelsen på vej.
Mens det i høj grad var 1950’ernes
og 1960’ernes nyskabende koreografer som for eksempel Roland Petit,
Birgit Cullberg, Flemming Flindt og
Elsa Marianne von Rosen, der i første
omgang forførte den unge anmelder,
var det John Neumeiers Kameliadamen, der for alvor åbnede døren til
forståelse af at kunsten af og til formår at til få os både til føle, men også
til at tænke og forstå lidt mere om
vores eget liv og valg. Og gamle Bournonvilles balletter bragte alle balletelskere til København til balletfestivalerne, og siden gik vejen også ud i
verden og ballethistorikeren og –formidleren udviklede sig til en sand rejsende i Bournonville.
Erik Aschengreens erindringsessays, Fra et liv med dans, er en indtagende rejse med punktnedslag i
hans karriereforløb med masser af
underholdende anekdoter om ballet-

tens stjerner som for eksempel Peter
Schaufuss, Frank Andersen, Dinna
Bjørn, Thomas Lund, Nini Theilade,
Rudolf Nurejev. Og det hele er fortalt
så levende, at det næsten føles som at
være i stue med dansens ’grand old
man’.

Erik Aschengreen
Fra et liv med dans - Erindringsessays
256 sider, Gyldendal
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ASIATISK PLADS:

AMBASSADØRENS

AFSKEDSHILSEN

TEKST JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE Gennem tre årtier virkede Preben

Hansen i den danske udenrigstjeneste, og med
erindringsbogen ”Asiatisk Plads” - ministeriets domicil på Christianshavn - afslutter han
fortællingen om sit spændende liv, som han
begyndte med ”Enghavevej” og fortsatte med
”Farimagsgade”. Første bind skildrer hans opvækst i en fattig socialdemokratisk familie på
Vesterbro, det følgende handler om hans karriere som journalist og redaktør i Den Socialdemokratiske Presse, som han forlod brat i 1965
for derefter at blive udpeget som presseattache
ved den danske ambassade i Washington.
Trist nok nåede han ikke selv at opleve
udgivelsen af ”Asiatisk Plads”, han døde som
90-årig for et år siden og efterlod et ufuldendt manuskript, som hans hustru gennem
25 år, journalist Merete Wilkenschildt, har
bearbejdet og forsynet med supplerende kommentarerHansen og hoffet

Skildringen af livet som diplomat tager os med
ind i en verden, hvor der især tidligere herskede
en raffineret hakkeorden, som den utrænede
aktør på de bonede gulve måtte lægge sig efter.
Selv om Preben Hansen var socialdemokrat af
den gamle skole og ikke modtog ordener blev
han en betroet medarbejder i forhold til kongehuset, han betragtede monarkiet som en udmærket statsform, hvis statsoverhovedet holdt
sig indenfor de afstukne rammer, og ved såvel kronprinsesse Margrethe og prins Henrik
som ved begravelsen af kong Frederik 9. var
han med til at afvikle begivenhederne på en
tilfredsstillende måde, ikke mindst i forhold
til den udenlandske presse. Regentparrets besøg i udlandet kastede glans over Danmark,
en dronning betyder mere end en præsident.
Vi får også et indblik i den omfattende selskabelighed, der er en del af det diplomatiske arbejde; ofte er det nødvendigt at drikke vand for
at holde hovedet koldt, så vigtige dele af samtalerne ved bordet kunne noteres og rapporteres videre til Asiatisk Plads. Middage, frokoster
og receptioner stillede krav til diplomaternes
medhjælpende og ulønnede hustruer.

VI HAR OGSÅ SPÆNDENDE BØRNEMENUER
FINE DINING | CONFERENCE | CATERING
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Sten og
krystaller
førte indsigtsfulde samtaler undervejs fra sted
til sted. Blandt andet drøftede de forhenværende statsminister Jens Otto Krags ensomme
tid efter at han havde trukket sig tilbage.
Preben Hansens sidste destination var ambassaden i Algeriet, og med sit kendskab til
den arabiske verden deltog han i 2005 i den af
flere stærkt kritiserede protest, hvor 22 pensionerede ambassadører bebrejdede daværende
statsminister Anders Fogh Rasmussen, at han
havde frabedt sig et møde med ambassadørerne fra de muslimske lande i Danmark, da
der var stort postyr på grund af Jyllands-Postens Muhammedtegninger. Mere end ti år efter diskuteres dette afslag stadig.
Interesserer man sig for, hvordan Udenrigsministeriet varetager Danmarks interesser
i udlandet og de virkemidler, der skal til for
at opnå vigtige politiske og handelsmæssige
kontakter, bliver man fornøjet af Preben Hansens let humoristiske, men også respektfulde
erindringer.

kæmpe
udvalg
fra 10,-

DU FINDER TUSINDVIS AF
SPÆNDENDE OG ALTERNATIVE
GAVEIDEER HOS TESSIES,

FIOLSTRÆDE 14, KBH. K.

Mødet med præsidenten

Blandt karrierens højdepunkter var ni år
som kultur- og presseråd i Paris med domicil i Det Danske Hus på Champs-Elysées, som
kolde hjerner i ministeriet ville sælge, hvilket
blev forhindret. Med sine fine franskkundskaber fik Preben Hansen en tæt tilknytning til
Frankrig, og derfor var det naturligt, at han
blev attacheret præsident François Mitterrand
ved dennes statsbesøg i Danmark i april 1982.
Frankrigs sidste monark, kalder han ham.
Gennem årene havde Preben Hansen nøje
fulgt Mitterrands besværlige vej mod republikkens øverste embede. Nu sad han sammen
med ham i dronningens Rolls-Royce, og de

Anno 2008

Rosenborggade 2
Af Preben Hansen – redaktion: Merete Wilkenschildt
Asiatisk Plads – glimt af et diplomatliv
146 sider, 149 kr., Skriveforlaget.
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FinansBureauet (om årgang 2013): “Blød og
sødmefuld italiensk pleaser med solbær og ribs i
næsen og cremet mund med snert af solbærrom
iblandet lidt hvid peber, kardemomme og
skovsvampe...”

En ”lille Amarone” der vil bide skeer med de
store vine fra Italien! Smagen er kraftfuld med
en kaskade af røde bær, mokka, chokolade og
bløde tanniner. Vinen har en anelse restsødme
der balanceres fornemt af den kraftfulde frugt
og koncentration.
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