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METRO-SELSKAB
BETALER TÅRNHØJ BØDE 

ARKITEKTPARRET, 
DER BLEV OVERHALET AF TIDEN

BYCYKELFONDEN VIL KØBE 
SIN LEVERANDØR FOR 2 KR.

DEN ELEKTRISKE 
FRIHEDSGUDINDE

LEDER BYCYKLEN EPISTEL MAGASIN MYLIUS ANMELDELSE

TEKST JACOB LUDVIGSEN OG ALLAN MYLIUS THOMSEN     FOTO TORBEN DRAGSBY

TEKST CAMILLE BLOMST

TIL SALG  Sankt Peders Bageri har eksisteret i 368 år. Bygningen er total-
fredet, men det er selve bagerivirksomheden ikke nødvendigvis.       S:06                              

MIN BY  Filmproducer Meta Louise Foldager Sø-
rensen har en næse for tidens tendenser, Kø-
benhavneravisen har mødt hende for at høre, 
hvordan hun ser København.                      S:10                              

BYENS ÆLDSTE

BAGERI 
I FAREZONEN

Vi har åbent til frokost og aften alle ugens dage i Tivolis sæsoner. Frokost kl. 12.00-15.30. Aften kl. 17.00-21.30
Tivoli / Vesterbrogade 3, 1630 København V, Tlf. +45 3841 5151, www.brdr-price.dk

HOLD DIN FEST
HOS BRDR. PRICE I TIVOLI

Kontakt os for mere information på tlf. 3841 5151 eller mail til info.tivoli@brdr-price.dk

BRØDFRYGT I PISSERENDEN

HUSK AT KIGGE 
UD AF VINDUET, 
KØBENHAVNERE
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LEDER

Andedammen skvulper. Hvis man ikke er tilfreds 
med en nyhed, så er den falsk, og hvis den alli-
gevel er rigtig, så er der nok noget lusk allige-
vel. De rette meningers mænd og kvinder er 
enige om, at de falske nyheder, som nogle 
gange er ægte, mens de ægte kan vise sig 
at være falske, er årsag til den såkaldte po-
litikerlede.

At befolkningen er kritisk, også over for de re-
præsentanter, de selv har valgt, er ikke en smit-
som sygdom, der truer med at ætse demokra-
tiet op. Sund mistillid er nødvendig og ofte 
ganske velbegrundet, så sjusk, slendrian og 
småkorruption ikke får lov at løbe løbsk.

Amager Bakke er en underlig historie, som 
blandt andet Københavns Kommune er rodet 
ind i. Med fandens vold og magt skulle der 
bygges et nyt affaldsforbrændingsanlæg, 
og verdensarkitekten Bjarke Ingens udfor-
mede taget, så det også kunne bruges som 
skibakke. Genialt. Pris: 4 milliarder skat-
tekroner.

Affald er der ikke nok af, så det kan blive nød-
vendigt at importere skrald for at holde ovnen 
i gang. Ligeledes er der behov for at hente 
nogle skibsladninger sne til fremme af al-
pinsporten på Amager Bakke.

Aben i spillet er direktør Ulla Røttger, som fik 
idéen til det hypermoderne anlæg, der ville gøre 
Danmark til foregangsland og give enorm eks-
port – den sædvanlige melodi med tomme toner. 
Da bestyrelsesformanden Lars Weiss ikke 
kunne få fyret fru Røttger, valgte han at 
nedlægge sin post. Se, her er en mand, der 

tør tage et standpunkt. Flere kunne med for-
del følge hans eksempel og dermed fremme, 
at de ansvarlige stilles til regnskab.

Andre eksempler på, at der skaltes og val-
tes med skatteborgernes midler, er farcen fra 
Rigspolitiet, hvor en gimpe frejdigt konsulent-
ansatte sine venner og veninder, hun nåede at 
brænde cirka 20 millioner af, inden det efter 
20 avisforsider gik op for rigspolitichefen, at 
han hellere måtte fyre hende (med 600.000 
kr. til tak, men så undgik han vrøvl med 
hendes fagforening). Kun i kraft af en år-
vågen presse blev denne variant af gement 
bedrageri – i politiet! – opklaret. Hæderen 
tilkommer journalist Søren Kjellberg Ishøy, 
B.T., der trådte sine ungdomssko på Køben-
havneravisen.

Altså: respekt for politikerne forudsætter re-
spekt for vælgerne. Den moderne form for 
enevælde giver folket kvalme og fremmer 
rygter, bagtalelse og giftigheder, og vi bry-
der os ikke om, at herrefolket rejser, æder 
og drikker for et par millioner, direkte tap-
pet fra kasse 1. Disse såre enkle leveregler 
er værd at lægge sig på sinde for politikere, 
der vil undgå nettets gabestok, og de gælder 
også den kødrand af konsulenter, som pro-
fiterer af en umådelig klogskab, som ligger 
højt hævet over pøblens enfoldighed. 

Alt i alt – opfør jer ordentligt, 
så vil jeres vælgere gøre det 
samme.

Københavneravisen
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den ‘Social Økonomiske Presse-
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10. maj 2017.

»Gaa en tur paa Østergade. Stof-
fet ligger i luften. Det skulle være 
mærkeligt, om De ikke snublede 
over et par nyheder.«

Henrik Cavling, 
Dagbladet Politikens chefredaktør 
1905-1927

Det smarte forbrændinganlæg og skibakken, tegnet af Bjarke 
Ingels - Har den seneste udvikling været, at Lars Weiss fra Kø-
benhavns Borgerrepræsentation har trukket sig som bestyrel-
sesformand i protest mod, at han ikke kunne vippe den ueg-
nede direktør Ulla Røttger af posten.                              

     TEGNING: CLAUS SEIDEL

FRIT 
FALD
CITAT

Nogle mennesker går med tøj, som de gik i for 20 år si-
den. Eller briller som for 20 år siden. Det gør de jo ikke, 

fordi de ikke vil være med på noderne, men fordi de var på top-
pen for 20 år siden, og det vil de gerne bevare. Hvis du overfø-
rer det til det mentale, så får du samfundsforhold. Risikoen er, 
at man i en sådan verden mister følingen med det aktuelle, at 
blive en sur gammel mand og dybest set være uoplyst.
Det kan man bryde ved at tale med folk i en anden alder, an-
det etnisk baggrund, anden religion eller anden seksuel orien-
tering…Hvis Jeudan kun bestod at typer som mig, ville Jeudan 
ikke være som Jeudan er i dag. Vi har så fandens meget brug for 
de unge mennesker… Hvis jeg gik rundt som en skolemester og 
skød idéerne ned, så ville Jeudan hurtigt få behov for et gene-
rationsskifte”.

Per Hallgren, administrerende direktør i Jeudan A/S, der ejer for 

20 milliarder kroner ejendomme i indre by.

FAREN FOR AT BLIVE
EN SUR GAMMEL MAND
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Herluf Trolles Gade 18      1052  København K        Tlf. 70 27 23 14* *

Skjortevask
      5 stk. 100.-

KULTUR En ny opgørelse udarbejdet 
af Københavns Kommune for Ber-
lingske viser, at der på 16 ud af 70 
folkeskoler og specialskoler er mere 
end 40 procent af eleverne, der er 
tosprogede. Når der er så mange 
tosprogede elever, risikerer det at 
gå ud over fagligheden såvel som 
elevsammensætningen, mener en 
ekspert.

De 40 procent tosprogede ele-
ver beskrives som en slags smer-
tegrænse for, hvor mange tospro-
gede elever der bør være i forhold 
til antallet af dansksprogede elever, 
hvis man spørger eksperter og po-
litikere. 

Hvis der er mere end 40 procent, 
går det nemlig ud over fagligheden i 
den enkelte klasse, forklarer profes-
sor og folkeskoleekspert på Aarhus 
Universitet Niels Egelund.

- Man når den magiske grænse 
omkring 40 procent, og kommer 
man op på 50 procent eller derover, 
opstår der for alvor det, man kalder 
den manglende positive kammera-
teffekt. Man lærer nemlig ikke bare 
af det, der kommer ud af munden på 
læreren. Dialogen i klassen betyder 

også noget, og det er ikke mindst 
de fagligt stærke danske elever, der 
bidrager til den dialog, siger Niels 
Egelund til Berlingske. 

Børne- og ungdomsborgmester i 
København Pia Allerslev (V) under-
streger, at målet om at få nedbragt 
antallet af skoler med mere end 40 
procent tosprogede er en fin mål-
sætning. Men det må ikke være det 
eneste mål, understreger hun.

Ifølge Pia Allerslev er 11 skoler 
med mange tosprogede elever lige 
nu i gang med en såkaldt faglig 
handleplan. Dertil kommer, at to-
sprogede elever og elever fra hjem 
med socioøkonomiske udfordringer 
udløser særlige tilskud til skolerne.

- Det handler om en mere foku-
seret, faglig indsats. Mere struktur 
i undervisningen og mere fokus på 
sprog allerede i de små klasser. Al-
lerede fra fjerde eller femte klasse 
får man udfordringer i matematik, 
hvis man ikke er god til dansk. Man 
skal faktisk kunne læse for at kunne 
følge med i faget, siger hun til Ber-
lingske. 

lp@kbhavis.dk

FOR MANGE TOSPROGEDE ELEVER
TEKST LARS PETER LORENZEN
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Østerbro Frimærkehandel
Kontant opkøb af frimærker og mønter.
Medvirker gerne ved realisering af store 
dødsbosamlinger. – Reel behandling.

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

www.oesterfrim.dk

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

PROFESSIONAL AND CLASSIC CAMERAS

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

Olympus 75/1,8
Nyhed 

Ny spændende portræt
optik til Olympus PEN 
og OM-D. MFT bajonet.
Læs mere om optikken
på vores hjemmeside.

6.795,-
Pris er kun for optik

sankt annæ kiosken
St. Kongensgsde 40 · 1254 kbh K

Åbningstider: Hverdage 7.00 - 20.00 · Lørdage 8.30 - 20.00 · Søndag lukket

Københavns største
blad- og avisudvalg

Udenlandske aviser 

ugeblade · magasiner

Tips · Lotto · Oddset

Dan Toto

og

spilleautomater

URMAGEREN
Dronningens Tværgade

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

Smørrebrødscafé 
Svend Larsen’s efterfølger

Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,

frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.

Ny adresse:
St. Kongensgade 92 kld, København K

www.sl-smbr.dk
tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 37

Nu også 
siddepladser 

 

fax: 33 12 06 37

CYkler I løbet af næste år bliver City forbun-
det direkte med Amager Strandpark, når en 
ny stibro bliver ført over Inderhavnen.

Selvfølgelig kan du allerede i dag tage 
jernhesten fra Kongens Nytorv og cykle til 
Amager Strandpark, men det kræver en tur 
rundt om Nationalbanken, over Børsbro og 
Knippelsbro, videre ad den befærdede Torve-
gade og igen videre ud mod Prags Boulevard 
og Amager Strandvej.

Går det som planlagt, vil den rute være 
noget af en omvej, når en ny stibro med gang- 
og cykelforbindelse henover Inderhavnen står 
klar i løbet af 2013. Samtidig anlægges en 

cykelsti over Holmen, langs Kløvermarken og 
videre til Amager Strand, hvilket gør cykeltu-
ren fra Kongens Nytorv til en langt smukkere 
og mere sikker oplevelse.

Amager Strandpark I/S har på et bestyrel-
sesmøde netop besluttet at gøre det lovligt for 
cyklister at cykle langs strandpromenaden. 
Med de nye tiltag bliver Amager Strandpark 
en integreret del af Københavns Kommunes 
ambition om at gøre hovedstaden til verdens 
bedste cykelby.

kbh

Tag CYklen
FRA kongens nYTorv 

TIL sTranden

MUSIK Østre Anlæg er en af Københavns per-
ler. Gemt væk og ikke særlig kendt blandt 
menigmand, men blandt ,elektroniske mu-
sikfans er stedet velkendt via festivalen 
Stella Polaris. Anlægget ligger skjult bag 
Statens Museum for Kunst – mellem Stock-
holmsgade og Øster Voldgade. I begyndel-
sen af denne måned blev Østre Anlæg 
endnu en gang genopdaget af mange unge 
mennesker, der deltog i den elektroniske 
havefest Stella Polaris. Det vurderes, at op 
imod 50.000 gæstede det smukke grønne 
areal, hvor det svært at finde græsstråene 
mellem de mange, mange numser.

Succesen kan imidlertid betyde et farvel 

til Østre Anlæg næste år. Ifølge Dagbladet 
Politiken overvejer arrangørerne af Stella 
Polaris at forlade København og rykke fe-
sten til Frederiksberg Have i nabokommu-
nen. Dj’erne Kalle B. og Nicka Kirsteijn er 
drivkræfterne bag festivalen. Det hele star-
tede med et par hundrede mennesker, men 
nu har arrangementet vokset sig større end 
en velbesøgt fodboldlandskamp i Parken.

Stella Polaris kom til byen i 2002, og 
de to første år blev arrangementet afviklet 
i netop Frederiksberg Have, inden man i 
2004 rykkede til de smukke omgivelser i 
Østre Anlæg.

Kbh

TRAFIK Alle ved, at det fører til ulykker, når 
man blander gående mennesker og kørende 
biler. Den sidste ende af Nyhavn – på den 
anden side af Nyhavnsbroen – er ikke udeluk-
kende til gående trafikanter, men bruges også 
af biler. Flere gange har en læser observeret 
farlige situationer, og han undrer sig over, 
at Københavns Kommune ikke allerede har 

lukket denne lille del af Nyhavn for kørende 
trafik.

Læseren mener, at biltrafikken uden større 
problemer kan føres hen til Sankt Annæ Plads 
og med mulighed for at komme videre ad 
Kvæsthusgade og Skuespilhuset.

Kbh

sTella polaris 
DRUKNER i suCCes

folk ER I fare 
MIDT pÅ gaden

Spis så meget du kan  179.-
Helstegt oksefilet med bagt kartoffel 

og dagens sauce - Hertil stort salatbord

Separat selskabslokale op til 50 personer  
kan lejes med eller uden mad.

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

HANDICAPSAGER 
BEVIDST SYLTET

POLITIK Medarbejdere i Kø-
benhavn Kommunes social-
forvaltning har i en række 
tilfælde bevidst trukket han-
dicapsager i langdrag. Kon-
kret har medarbejderne i for-
valtningen undladt at sende 
en række færdigbehandlede, 
forsinkede afgørelser videre 
til borgerne.

Det er sket for at leve op til 
et politisk mål om, at maksi-
malt 20 procent af de sager, der 
afsluttes om ugen, der må have 
overskredet fristerne for sags-
behandlingstid. Kommunens 
egen revision har fundet frem 
til fem tilfælde, hvor medar-
bejderne bevidst har holdt af-
gørelserne tilbage i flere uger 
for ikke at overskride den 
ugentlige målsætning. 

Københavns Kommune 
blev gjort opmærksom på 
den omtalte praksis, fordi 
en medarbejder i Borgerser-
vice Handicap henvendte sig 
via kommunens whistleblow-
erordning. Medarbejderen 
skriver i sin henvendelse, at 
'"jeg har selv måtte vente to 

uger med at sende en færdig-
gjort sag ud, og jeg har kol-
legaer, som også har måtte 
vente."

Allerede tilbage i 2009 
viste en rapport fra Revisi-
onsfirmaet Deloitte, at man 
havde en mangelfuld sty-
ring i Handicapcenter Køben-
havn. Nogle af de nøgleord, 
som karakteriserede sagsbe-
handlingen i Handicapcenter 
København dengang, var dår-
lig kommunikation, mang-
lende professionalisme, lang 
sagsbehandlingstid og mang-
lende eller forsinkede svar. 

Fuldstændig uacceptabelt
Af kommunens revisionsrap-
port fremgår det, at de for-
halede sager ikke har haft 
betydning for indholdet i afgø-
relserne. Men forsinkelserne 
har betydet længere ventetid 
for borgeren, og det er pro-
blematisk, siger formand for 
Danske Handicaporganisa-
tion, Thorkild Olesen, der kal-
der forvaltningens forhaling 
"fuldstændig uacceptabel." 

- Det betyder jo, at man 
går i uvished og at man bliver 
utryg ved, hvad der foregår. 
Det har en stor betydning for 
den enkelte borger, siger han.

Socialdirektør i Køben-
havns Kommune Anders 
Kirchhoff beklager, at nogle 
afgørelser ikke er blevet eks-
pederet hurtigst muligt. Si-
den han blev opmærksom 
på det i februar, er der iværk-
sat tre initiativer, som skal 
bremse den praksis.

- Vi har meldt meget klart 
ud, at det skal stoppe med det 
samme. Vi har ændret vores 
måde at opgøre statistikker 
på. Og så har vi lavet et sæt 
meget klare retningslinjer 
for, hvad god sagsbehandling 
er og skal være, forklarer Kir-
chhoff, til DR P4 København.

De forhalede sager hand-
ler om tabt arbejdsfortjeneste 
samt merudgifter til børn og 
voksne med handicap. Ifølge 
loven skal den slags sager 
behandles inden for 8 til 10 
uger.

lp@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN

Allerede tilbage i 2009 viste en rapport fra Revisionsfirmaet Deloitte, at man havde en mangelfuld styring i 
Handicapcenter København.

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

Klassisk dansk smørrebrød med respekt 
for råvarer og godt håndværk

Hviids Vinstue
Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk   |    Kgs. Nytorv   |           33 15 10 64

Restaurant

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

Vælg frit fra menukort:
Forretter - hovedretter - desserter

Uanset om du er til kød, til fisk
eller er til vegetarmad

Åbent 16 - 23
Mandag lukket

Lavendelstræde 13, 1462 København K
Tlf. 33 93 92 98

Se mere på: www.eatatbombay.dk
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PARKERING Vi har tidligere 
her i avisen beklaget parke-
ringsproblemerne på Refsha-
levej på stykket langs Chri-
stiania fra Prinsessegade til 
Kongebrovej, og det samme 
har en række andre aktører 
lige fra Foreningen Hovedsta-
dens Forskønnelse til Chri-
stianshavns Lokaludvalg og 
Christianias Naboer. 

Nu vil skæbnen, at der 
pludselig er kommet skred i 
tingene. En række henvendel-
ser til Lars Weiss,  Teknik og 
Miljøudvalget, har ført til, at 
Københavns Kommune i dia-
log med Christiania, ”Nabo-
erne” og politiet har besluttet 
at lave en helt ny parkerings-
ordning for Refshalevej. 

Desværre er ordningen 
vanskelig at håndhæve.

Aftenture langs vandet
Den smukke vej er efter de 
nye regler blevet indlemmet 
i Christianshavns betalings-
område, så christianitter der 
ønsker at parkere på Refsha-
levej, kan søge beboerlicens 

ligesom alle andre christians-
havnere og dermed få lov til 
at holde ubegrænset i land-
siden ind mod Christiania. 
Anskaffer man ikke beboer-
licens kan man kun holde i 
landsiden i 3 timer, hvorefter 
man skal flytte sin bil. Den 
anden side, vandsiden ud til 
Erdkehlgraven, skal derimod 
helt friholdes for biler, og selv 
standsning er blevet forbudt. 
Med en friholdelse i vandsi-
den kan det blive muligt igen 
at gå ture langs vandet og 
benytte Refshalevej som det 
skønne rekreative område, 
det også er.

Endnu ingen effekt
Refshalevej har ofte været 
helt blokeret af parkerede bi-
ler, men skal nu kunne be-
nyttes af børn og forældre fra 
Margretheholmen på vej til 
og fra skole og institution på 
cykel, ligesom det også skal 
være muligt for redningskø-
retøjer at komme frem. 

De nye regler trådte i 
kraft d. 10. marts, og kom-

munen forventer en vis ind-
køringsperiode før den nye 
ordning fungerer optimalt - 
men ti dage efter ordningens 
ikrafttræden var der slet in-
gen tegn på, at nye regler var 
gældende. 

Skiltning fjernet
I en pressemeddelelse d. 23. 
marts skrev kommunen så, 
at de siden starten af marts 
har været ude flere gange for 
at sætte parkeringsskilte op, 
der informerer om reglerne, 
men at skiltene bliver fjernet 
igen af folk, der øjensynligt 
ikke agter at overholde de nye 
regler. Søren Kastoft fra Tek-
nik- og Miljøforvaltningen 
havde følgende kommentar: 
”Det er selvfølgelig uaccep-
tabelt, også for beboerne på 
Christiania, at skiltene bliver 
fjernet. Vi er i dialog med po-
litiet, og vil informere igen, 
så snart vi er klar med en ny 
løsning og proces”

jra@kbhavis.dk

NY LØSNING FOR SKØNNE 

REFSHALEVEJ OG 
CHRISTIANIAS 
BILPARK

Der må kun holde biler i højre side, men bilisterne har ikke taget de nye regler til sig.

TEKST JETTE R. ARENDRUP     FOTO TORBEN DRAGSBY

CHRISTIANITTERNE FÅR NU MULIGHED FOR BEBOERLI-
CENS, MEN UKENDTE GERNINGSMÆND SABOTERER ALT

VIGTIGT: Med hensyn til mad/ture er det vigtigt at melde sig til senest 2 dage før 
på tlf. 60 57 07 69, vores facebookside: samlingspunkt indre by eller mail: 
samlingspunktindreby@outlook.dk     

APRIL
Man. D. 10: Hygge og samvær. Kl. 12 er der Påskefrokost- alle tager en ret med. 
(Tavle forefindes i cafeen hvor man kan skrive hvad man tager med)
Tirs. D. 11: VIGTIGT: Påskelukket
Tors. D. 13: Lukket - skærtorsdag 
Man. D. 17: Lukket – 2. påskedag
Tirs. d. 18: Rundvisning i Tivoli m. guide kl. 10. Vi mødes foran indgangen på 
hjørnet V. Glyptoteket. 
Tors. D. 20: Hygge og snak samt Malerworkshop fra kl. 11 V. Kirsten Syberg
Uge 17
Man. D. 24:”Danmark spiser sammen- generationer på tværs”, kl. 15 er der fore-
drag, kaffe/the og lagkage, kl. 16.30 (evt. kl. 16) spiser vi lækker wok/thaimad. 
Fra kl. 18-19 bliver vores film ”Huset i Magstræde” vist. Arrangementet koster 50 
kr. inkl. to genstande øl/vand eller vin til maden. Tilmelding og betaling inden d. 7 
april. Bemærk åbningstiden er 14.30-19  Program følger.
Tirs. D. 25: Rundvisning på Københavns Rådhus kl. 13 med efterfølgende 
rådhuspandekager v. Kulturborgmester Carl Christian Ebbesen. Afgang fra Huset 
kl. 12.30. 
Tors. D. 27: Hygge og snak, Åben for Patchwork/håndarbejde v. Lone R. 

MAJ
Man. D. 1: Lukket
Tirs. D. 2: Rundvisning på hotel skt. Petri-det gamle Dalle Valle kl. 13. Oste- og 
pølsemader kl. 10.30-11.30. Afgang fra Huset kl. 12, hvor vi også skal besøge 
nogle af medlemmernes spændende og historiske gårde på vejen.
Tors. D. 4: Hygge og snak, evt. film.

Er du pensionist i Københavns kommune med interesse i at få nye kulturelle ople-
velser, sociale fællesskaber og livskvalitet i hverdagen? Så kom ind og besøg os i 
Samlingspunkt Indre By, Huset i Magstræde. Vi tilbyder bl.a.

Et medlemskab koster: kr. 200,- pr. kvartal. Det inkluderer film, arrangementer, 
aktiviteter, kaffe, the ad libitum, frugt eller småkager. Der er frokost hver tirsdag, 
for et lille symbolsk beløb. Dog vil der i nogle tilfælde være en egen betaling på 
særlige ture (f.eks. Entre). Udover en masse spændende steder i København har vi 
bla. været på tur til Århus, Malmø, Lund og Køge.
Husets elevator er ved at blive lavet og er derfor ikke i brug de næste 2 uger. 
Vi holder til i det hyggelige Huset KBH (Huset i Magstræde)                                                    
Rådhusstræde 13, 2 sal, 1466 København K.
Kom og besøg os i vores hyggelige cafe/biograf og hør mere om Samlingspunktet. 
Kontakt Projektleder Josephine Paddison eller Helle Jønson på tlf.: 60 57 07 69
www.samlingspunktindreby.dk, Email: samlingspunktindreby@outlook.dk

SAMLINGSPUNKT 

INDRE BY 
 • Fællesspisning
 • Foredrag
 • Guidet rundvisninger i København
 • Film/Teater 
 • Filmproduktion
 • Hjælp til it 
 • Malerworkshop

 • Ture ud af huset
 • Socialt samvær/netværk
 • Et frugtbart samarbejde med 
  Aktivitetscenter Indre By 
  (Rosenborgcentret)
 • OSV... Det er kun os selv, 
  der sætter grænser! 
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TEKST JACOB LUDVIGSEN OG ALLAN MYLIUS THOMSEN     FOTO TORBEN DRAGSBY
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Sankt Peders Bageri har eksisteret i 368 år. Bygningen er totalfredet, 
men det er selve bagerivirksomheden ikke nødvendigvis.                           

BYENS ÆLDSTE

BAGERI 
I FAREZONEN

TIL SALG Nu er hjemstedet for Onsdagssneglen 
(siden 1988) sat til salg hos mægler Henrik Sø-
rensen, butikshop.dk. Overtagelsen er sat til 
1.600.000 kr., den månedlige husleje er 60.000 
kr. plus moms og seks måneders depositum. 
Arealet er 220 kvadratmeter.

I kvarteret frygter beboerne, at det snart 
kan være slut med duften af friskbagte 
rundstykker. Efterspørgslen på studenter-
brød må være dalet, efter at Københavns Uni-
versitet er deporteret til Amager. Håbet er, at 

en ung bagermester finder stedet attraktivt 
og gerne vil sikre, at den sidste bager i byen 
kan fortsætte, eventuelt med et Ø-mærke på 
døren. Alt er klar til brug. Men faget stiller 
krav til stabile medarbejdere, der vil stå me-
get tidligt op.

Ved henvendelse i butikken fik vi at vide, 
at historien intet havde på sig. Salgsopslaget, 
hvori ordet ”diskretion” indgår, fortæller dog 
noget andet. 

jalu@kbhavis.dk

SUPER SEJE 
CHRISTIANIAKVINDER
NU GÅR DE I RETTE MED HELLS ANGELS
FRYTLØSE Man kan være 
uenig i Christianias kølige 
holdning til ordensmagten, 
men det er dog ret impone-
rende, som christianitterne 
frygtløst og tålmodigt på 
egen hånd forsøger at op-
drage nogle af landets hårde-
ste kriminelle til at lægge ma-
skering, rygmærker, hårde 
stoffer, våben og vold til side 
på Christiania. De kriminelle 
inviteres med til fællesmøder 
og får gang på gang læst og 
påskrevet. 

Aktuelt er frygtløse kvin-

der gået skridtet videre og har 
henvendt sig direkte til Hells 
Angels, som dog ikke ønskede 
at gå i dialog. Kvindegruppen 
beordrede dem derefter i et 
brev til at holde AK81 helt 
væk fra bydelen. 

Henvendelsen kom efter 
en nylig voldsepisode, hvor 
to gerningsmænd efterføl-
gende er blevet straffet af 
fællesmødet med navne og 
fotos i Christianias interne 
avis ”Ugespejlet” samt 5 års 
karantæne fra fristaden.

kbh

     Frederiksborggade 4 · 1360 København K
 
  FOR BESTILLING:        ELLER SPØRGSMÅL:
tlf.nr.: 33 12 29 02 e-mail: slagter@kultorvet.dk

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888
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Politiet tog for mange tilfældige til fange 
efter uroligheder midt i København i 
efteråret 2014. Det konkluderer østre 
Landsret i en dom, som slår fast, at 30 
personer blev udsat for ulovlig friheds-
berøvelse. Hver af dem skal derfor have 
en erstatning på 2500 kroner. Da sagen 
i første omgang blev vurderet af Køben-
havns Byret, var resultatet det modsatte. 
Dengang blev politiet frifundet.

Indgrebet skete natten mellem 17. og 
18. oktober 2014. En demonstration mod 
racisme og med deltagelse af "Reclaim 
the Streets" var udartet på Strøget i Kø-
benhavn. Der blev kastet med romerlys 
og kanonslag mod politiet, som var tal-
stærkt til stede ved Amagertorv.

I en megafon sagde en politileder, at 
samtlige ville blive visiteret, hvis det fort-
satte. Alligevel var der nye angreb. Og 

nogen brugte også laserlys mod politi-
folkene og mod gæster på Café Norden. 
Desuden var der hærværk mod flere for-
retninger. 

I dommen siger landsretten, at det var 
i orden at gribe ind. Problemet er, at or-
densmagten ikke sorterede i mængden. 
Under den såkaldte indkapsling måtte 
det have stået klart for politiet, at et 
større antal personer, der ikke havde 
deltaget i uroen, ville blive indfanget. 
Og at det også ville kunne gå ud over 
tilfældige forbipasserende, fremgår det 
af dommen.

Det kan ikke udelukkes, at personer, 
som ellers ville have forladt stedet, ikke 
var klar over politiets indkapsling. I alt 
21 mænd og 9 kvinder har fået medhold 
og erstatning i sagen. De var ulovligt fri-
hedsberøvet i cirka halvanden time. 

To mænd har fået mildnet straffen i en 
usædvanlig sag om bestikkelse. Østre 
Landsret har bestemt, at mændene skal ud-
føre samfundstjeneste i stedet for ubetinget 
fængsel. Den ene var ansat i Københavns 
Kommune, den anden arbejdede i DSB.

Uberettiget modtog de og bad om udstyr 
fra it-leverandøren Atea. Tidligere i forløbet 
mente Retten i Glostrup, at der ikke kunne 
være tale om samfundstjeneste på grund 
af sagernes grovhed. I december idømte by-
retten den 52-еrige mand, der har haft en 
ledende stilling i Københavns Kommune, 
ubetinget fængsel i fire måneder.

Men landsretten nedsætter værdien af 
gaverne fra cirka 44.000 kroner til mindst 
24.000 kroner, og resultatet er en straf på 
fængsel i 40 dage, som gøres betinget af, at 
han udfører samfundstjeneste i 60 timer.

DSB-lederen, der er 50 år, blev smurt 
med udstyr for mindst 15.000 kroner. By-
retten idømte ham ubetinget fængsel i 60 
dage, men landsretten har ændret resul-
tatet til 30 dages fængsel, der gøres betin-
get af, at han udfører samfundstjeneste i 
40 timer.

I landsretten har Bagmandspolitiet 
igen krævet ubetinget frihedsstraf. Alli-
gevel stiller anklageren sig tilfreds med 
dommen.

- Jeg hæfter mig ved, at de er fundet 
skyldige, og at vi har været i stand til præ-
sentere de tilstrækkelige beviser. Retten 
har haft en lidt mildere vurdering af straf-
udmålingen, men en dom med samfunds-
tjeneste er en hård sanktion, siger senior-
anklager Jørn Thostrup.

Også forsvareren for de to dømte, Peter 
Trudsø, er tilfreds.

- Jeg havde helst set en frifindelse. 
Men når det ikke er sket, er jeg ganske 
godt tilfreds med, at der er tale om en 
væsentlig ændring af byrettens dom, si-
ger advokaten.

De to mænd sad i ledende stillinger, og 
derfor kan landsretten ikke kun idømme 
dem en rent betinget dom, lyder det fra 
retsformanden, landsdommer Bo øster-
gaard, ved domsafsigelsen.

I øvrigt kommer turen i en langt al-
vorligere straffesag snart til Atea, topfigu-
rer i selskabet og flere offentligt ansatte 
it-chefer. Her hævder Bagmandspolitiet, 
at der er tale om et udbytte på mere end 
en million kroner. Smørelsen bestod for 
eksempel af rejser til Formel 1-løb i Dubai 
og til Las Vegas samt gourmetmiddage på 
fornemme restauranter.

Det ventes, at den kommende straffesag 
vil strække sig over mere end 30 retsmøder.

Københavns Politi får en konstitueret 
politidirektør efter Thorkild Fogde, der 
fra 1. april skal være chef for Kriminal-
forsorgen. Valget er faldet på Anne Tøn-
nes, der ellers er politidirektør i Midt- og 
Vestsjællands Politi, oplyser Rigspolitiet 
tirsdag. Anne Tønnes skal sidde på top-
posten i landets største politikreds, ind-
til Justitsministeriet har fundet frem til 
Thorkild Fogdes afløser. 

Den 53-årige jurist kender forholdene 
i København. Tidligere har hun nemlig i 

et par år været vicepolitidirektør i Køben-
havn. Og det var spændende og lærerige 
år, oplyser hun i en mail fra Rigspolitiet.

- Jeg ser derfor frem til at skulle fun-
gere som politidirektør i Københavns Po-
liti, indtil stillingen er besat, siger hun.

Længere tilbage i karrieren arbejdede 
Anne Tønnes i en årrække i Justitsmini-
steriet, hvor hun var ansat i 15 år. I ho-
vedstadens ordensmagt er der for tiden 
2600 ansatte.                               

lp

Demonstranter får erstatninger

Dømt for bestikkelse

Ny konstitueret chef for Københavns Politi

TEKST LARS PETER LORENZEN

MARCUS KNUTH 
STILLER OP
TIL KOMMUNALVALG

POLITIK Marcus Knuth, der er 
Venstre udlændingeordfører, 
vil nu prøve kræfter med lokal-
politik. Når københavnerne 
til november går til kommu-
nalvalg, vil de derfor kunne 
finde Marcus Knuths navn på 
stemmesedlen.

- Uagtet om du kommer fra 
Lolland eller fra Jylland, sе er 
København hovedstaden for 
hele Danmark. Der skal vi være 
bedre til at bygge bro mellem 
København og resten af Dan-
mark. Jeg synes, det er fornuf-
tigt, at vi får folk ind i Bor-
gerrepræsentationen, som er 
tilflyttere til København, men 
som også har stærke rødder i 
forskellige dele af Danmark, si-
ger Marcus Knuth til Altinget.

Marcus Knuth blev valgt til 
Folketinget første gang i juni 
2015, hvor han var stillet op 
i Sjællands Storkreds. Siden 
har han været partiets udlæn-
dinge- og integrationsordfører.

Politisk dybde
En anden årsag til, at Marcus 
Knuth vil beskæftige sig 
med kommunalpolitik er for 
at kunne styrke sin rolle som 
politiker. Han mener, at poli-
tikere, der både er medlem af 
Folketinget og et byråd, har en 
anden politisk dybde, fordi de 
forstår effekten af beslutnin-
ger truffet i Folketinget, som 

realiseres på kommunalt ni-
veau.

- Rent lavpraktisk stiller 
jeg op til en menig plads i det 
udvalg, som jeg nu vil få, hvis 
jeg bliver valgt ind. Dermed er 
det et deltidsarbejde, hvor man 
har en håndfuld aftenmøder 
om måneden. Så det harmo-
nerer fint med, at jeg har mit 
dagarbejde i Folketinget, og jeg 
sе bruger et par aftener om 
måneden på Borgerrepreæsen-
tationen, siger Marcus Knuth, 
der af samme grund ikke går 
efter en ledelsesposition.

Venstres spidskandidat i 
København, Cecilia Lonning 
Skovgaard, glæder sig på sin 
facebookprofil over den nye 
kandidat.

- Jeg glæder mig over, at også 
Christiansborg bakker op om 
vores projekt her i København 
- og ser frem til samarbejdet 
frem mod KV17, skriver hun.

Marcus Knuth bliver num-
mer 16 på Venstres liste. De 
15 kandidater over udlæn-
dingeordføreren blev allerede 
valgt i november sidste år. 
Hos Venstre benytter man sig 
af sideordnet opstilling, hvil-
ket betyder, at det er antallet 
af personlige stemmer, der af-
gør, hvem der ender med at få 
en plads.

lp@kbhavis.dk

Marcus Knuth stiller op til kommunalvalget i november og mener sagtens, 
han kan varetage den tjans samtidig med hans folketingsarbejde som 
Venstres udlændinge- og integrationsordfører.
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Spis
Oliven

Stigs Oliven
TORVEHALLERNE

Tlf. 40 26 16 89
E-mail: stigoliven@hotmail.com

Mød os på facebook!

Rosenborggade 2
(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)

www.kultorvet.dk  ·  info@ostenvedkultorvet.dk
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MED MOR I BYEN Foråret har sin 
særlige sødme i hjertet af Kø-
benhavn. Hvert år frydes man 
over Kongens Haves krokus-
flor, der giver et lykkeligt sig-
nal om, at jorden og solen vil 
varme os igennem helt frem 
til oktober.

Fra marts kommer der 
dage, hvor man ikke kan gen-
nemføre at gå sur forbi Råd-
huspladsen. For ved trappen 
står der hele tiden nygifte par, 
der lige er blevet smeltet sam-
men. De og deres lille flok af 
nærmeste kommer fortryllede 
ud fra et blidt borgerligt bryl-
lup i den magiske midnatsblå 
sal og nu skal de fejre kær-
ligheden måske med Cham-
pagne og lasagne. 

De forfriskende konfirmander 
Hen over pladsen valser også 
til panfløjtepust de unge kon-
firmander.

Først på jagt efter kostumet 
til kirkedagen, helst to skridt 
foran den opkogte mor, hvis 
mening kun tæller, fordi hun 
betaler. Om nogle uger ses de 
igen med venner og veninder, 
unge, kåde og med den frihed, 
som summen af de indsam-
lede pengegaver har udstyret 
konfirmanderne med. 

I nye sko og med stramme 
jeans vil de indtage Strøget 
og Tivoli. De flyvefærdige sel-
fie-fugle fra såvel forstaden 
som Frederiksberg tilfører 
byen et krydderi af summende 
livsglæde. Den gamle by glæ-
der sig til igen i år at blive 
smittet med den karakteristi-
ske ungdommeligt selvsikre 
usikkerhed og nuttede nysger-
righed, når lattermilde klynger 
af unge unger er på opdagelse i 
de små gader med dokumenta-
tionstelefonen i hånden.

Stang stive studenter 

Når konfirmandernes konto-
kort er tomme, og de må blive 
hjemme foran skærmene for 
at se "Skam" på deres for-
ælders Netflix konto, så an-
kommer studenterne. De dyt-
ter sommeren og humøret i 
gang. Hilsnerne er svære at 
holde tilbage, når de lettede 
unge med hakker i huerne 
har pyntet en lastbil med bø-
gegrene og den charmerende 
tradition med uhøjtidelige og 
selvironiske slagord sprayma-
let på gamle lagner fremkal-
der latter: "I båtter - vi blot-
ter" og "Vi kom, vi sov og vi 
sejrede" eller, som jeg så på en 
vogn med folk med lilla huer 
sidste forår: "Vi har en højere 
promille end gennemsnit". 

Fester for fremtiden 
De hvidklædte uskyldige nye 
voksne inspirerer byen til at 
åbne for den sorte overfrakke 
og blotte hjertet. Man skal 
være en gennemmuggen ilde-
brændt samfundshader for ikke 
at blive rørt over studenternes 
kollektive stemning af det sid-
ste tvungne gruppesammen-
hold før verden bliver alvorlig. 

Det er så lykkeligt at over-
beglo studenterne, når de pyn-
ter byen op, beruset af den 
åbenlyse befrielse, det bliver 
at slippe skolesystemet. Som-
merfuglene i maven over at 
skulle flytte hjemmefra, selv 
bestemme, sove længe, retten 
til at sidde på en trappesten 
(og få blærebetændelse) til so-
len står op og snakke useriøst 
over en ramme dåseøller. Og 
først slingre hjem når eksa-
mensangsten er kastet op på 
en åben plads, for at få plads 
til det liv, der venter på at blive 
foldet ud.

Byen er en dyr hobby  
Som sommeren damper af bli-
ver de unge en del af den kø-

benhavnske virkelighed. Min 
datter på 13 år taler allerede 
hen over den gratis aftens-
mad om, hvordan hun skal 
klare sig, når hun er færdig 
med skolen. Hvordan opret-
holder man den vilde luksus, 
man er opdraget i? Hvordan 
skal hun få råd til at bo inde 
i byen? Hvordan skaffer man 
en million til en "billig" an-
delslejlighed? Hvordan kla-
rer andre københavnere sig? 
Hvordan betaler de næsten 5o 
kroner for en kop kaffe med 
mælk og får råd til undervis-
ningsmaterialerne?

Mens jeg skriver denne 
klumme låser denne datter 
sig i spisefrikvarteret. Hun 
og to veninder tager bagdø-
ren. Jeg hører hende sige "Tag 
lige skoene af, ellers slår min 
mor os ihjel" (kun i talespro-
get kan man tillade sig sådan 
en sproglig overdrivelse) helt 
så brutal og truende oplever 
jeg ikke selv, at mine regler er. 

Hun mugger, da hun opda-
ger, at jeg er hjemme. Som om, 
at jeg ikke havde en deadline-
dødsøkse i nakken, vælger jeg 
at pleje mit image som flink 
og kaster et hurtigt økologisk 
cafélignende måltid af mig. 
Bag den lukkede værelsesdør 
(af pap?) hører jeg "Ja, und-
skyld mig min økomor. Hun 
er sådan en, der køber sham-
poo med hyldeblomst og hav-
torn." Teenagetroldene fniser. 
"Har din mor så godt set på 
Insta, at der er åbnet en aloe 
vera cocktailbar i Knabro-
stræde? Super sunde drinks 
med antioxidanter. Se her..." 
"Årh hvad, der er en Oreo-kiks 
i den drink, det skal jeg sige 
til min mor, hun påstår at 
favoritkiksene er 100 procent 
syntetiske. Tag den."

cb@kbhavis.dk

MED MOR I BYEN

TEKST CAMILLE BLOMST

HYLDEST TIL 
HOVEDSTADENS HÅB
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BYCYKELFONDEN VIL 
KØBE SIN LEVERANDØR 

FOR 2 KR.

BYCYKLEN De hvide bycyklers fremtid kan være 
tæt på at blive reddet. Sådan lyder udmeldin-
gen fra By- og Pendlercykel Fonden i en presse-
meddelelse. Leverandøren af de københavnske 
bycykler, Gobike, er erklæret konkurs, men By- 
og Pendlercykel Fonden, der står bag de køben-
havnske bycykler, er klar til at købe den kon-
kursramte leverandør Gobikes datterselskab 
Bikeshare, som er driftselskab.

Kurator i Gobike, Henrik Selchau Poulsen, og 
fondens bestyrelsesformand, Niels E. Bjerrum, 
bekræfter, at der er indgået en betinget aftale, 
som skal godkendes på et kreditormøde umid-
delbart inden påske. 

Datterselskabet Bikeshare, der står for selve 
driften af hele bycykelsystemet i hovedstaden, 
har samtidig indgivet en begæring om at gå 
i rekonstruktion. Det vil sige, at firmaet ikke 
har penge til at betale sine kreditorer, og re-
konstruktionen indebærer en midlertidig be-
talingsstandsning.

Men på et møde mellem Saxo Privatbank, 
der er den største kreditor i Gobike/Bikesha-
re-selskaberne, og By- og Pendlercykel Fonden 
er der blevet indgået en aftale. Den sikrer fore-
løbigt bycyklernes drift i rekonstruktionsperi-
oden. Aftalen er dog først endelig, når rekon-
struktionen i Bikeshare er gennemført, hvilket 
den ventes at være i udgangen af april. By- og 

Pendlercykel Fonden kalder aftalen yderst vig-
tig.

- Hvis denne aftale ikke var kommet i stand, 
ville Bikeshare være blevet erklæret konkurs, 
og bycykelsystemets fremtid ville dermed have 
været usikker, skriver fonden i meddelelsen. 

1 kr. + 1 kr. = 2 kr.
Aftalen indebærer, at fonden køber Bikeshare 
for 1 krone. For yderligere 1 kroner køber fon-
den Gobikes it-løsninger og -rettigheder.

Niels E. Bjerrum, der er udpeget som ny for-
mand for fonden og afløser for Nikolaj Bøgh, 
kalder aftalen for det bedst mulige udfald om-
stændighederne taget i betragtning.

- Med aftalen har fonden sikret, at forudbeta-
lingerne fra København og Frederiksberg kom-
muner samt DSB fortsat er garanteret af Saxo 
Privatbank, samtidig med at bycykelsystemet 
bevares, siger han ifølge meddelelsen.

Saxo Privatebank forventes at måtte sige 
vinke til 70-80 millioner kroner i udlån i forbin-
delse med købet, mens garantier for omkring 
35 millioner kroner opretholdes i den nye kon-
struktion.

Sidste år blev der kørt mere end 3,6 millio-
ner kilometer på de 1860 bycykler - fordelt på 
933.642 ture.

lp@kbhavis.dk

De hvide bycyklers skæbne bliver endeligt afgjort på et kreditormøde umiddelbart inden påske.

Féta Kai Eliés

Slå vejen forbi vores stad i Torvehallerne

Vi kan tilbyde lækre salater, gode oliven og andre 
vegetariske og veganske delikatesser, 

udover en god oplevelse!

Féta Kai Eliés   -   Torvehallerne
Rømmersgade 18, H1, E6, 1360 KBH K, Tlf.: 20 84 45 76

Autentiske historiske rammer 
til unikke oplevelser

Vi tilbyder autentiske historiske rammer, 
fortrolighed og nærvær samt et fleksibelt 

og engageret personale, der med glæde står 
til jeres rådighed fra start til slut.

Admiral Gjeddes Gaard
St. Kannikestræde 10 A   |   1169 København K   |   7022 1087
www.admiralgjeddesgaard.dk   |   admiral@gjeddegaard.dk
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I Lille Strandstræde bag Nyhavn lig-
ger filmselskabet Meta Film, som 
ledes af en af dansk films mest 
kvalitetssikre og kvalitetssikrende 
kvinder filmproducer Meta Louise 
Foldager. Sammen med manuskript 
succesdrengene Søren Sveistrup ("For-
brydelsen") og Adam Price ("Borgen") 
og en fransk investor, har hun des-
uden stiftet SAMproductions, der 
skaber tv-serier til det internationale 
marked. 

De har også påtaget sig den pio-
neropgave selv at videreuddanne for-
fattere og dramatikere i manuskript-
håndværket.

I år bidrager SAMproductions til 
sofahyggen med tre stærke serier. 
Lige nu kan man følge med i dansk 
rockhistories guldalder i "Mercur" 
på TV2 Charlie. Fra næste måned vil 
danskerne blive fængslet af Kanal 5s 
store dramasatsning "Gidseltagning". 
Og i midten af 
september star-
ter DRs næste 
store søndags-
serie "Herrens 
veje", som SAM 
Productions er 
co-producenter 
på. 

Hvad er det 
for en by, du ser 
om morgenen, 
når du møder 
ind på arbejde?

"Jeg lige flyt-
tet til Nyhavn, i gadens ældste hus. 
Før boede jeg på Vesterbrogade med 
hverdagen af travl trafik, børnefami-
lier med klapvogne og indkøbsposer. 

Nyhavn er noget helt andet. Om 
morgenen, når jeg går på arbejde, er 
her sløvt og diset, det er som et post-
kort. Det hus, jeg bor i, er simpelthen 
det blå hus på postkortene, det findes 
også på kopper og plakater.

Når jeg kommer hjem sidder folk 

og drikker øl og spiser is. Eftermid-
dagsstemningen er hyggelig, loose og 
laid back i forhold andre steder i Kø-
benhavn. Og så er der mange kine-
sere, der står og tager billeder.

Hvad ser du i resten af byen?
Hvis man kigger rundt i Metro el-

ler på gaden, så er det skræmmende 
med den københavnske skærmsyge, 
vi har fået. Byen er gået fra at være 
befolket af mennesker til bestå af 
skærmzombier. En af mine venner er 
lige gået tilbage til sin Nokia 310, som 
kun kan sms’e og ringe, og han føler, 
at han har fået sine tanker tilbage. 

Jeg håber, at der snart kommer en 
modbølge, smart phonen er jo ikke 
noget fanden har skabt, men der er 
ingen, der kigger ud af vinduet læn-
gere. Og vi voksne skal tænke over, 
at vores børn vokser op med voksne, 
der ser ind i en skærm.

En anden ting jeg ser, er at der 
er meget byg-
geri i Køben-
havn. Det synes 
jeg er så livsbe-
kræftende. Det 
er godt, at vi 
bygger noget, 
det skaber ram-
mer om liv, det 
styrker civilisa-
tionen. Så jeg 
kan kun se det 
positive i bygge-
projekter - også i 
vejarbejde.

Alternativet er at vi holde top med 
at bygge. Det betyder huller i vejen 
og at der ikke kommer forbedringer 
som f.eks. Metro."

Hvordan ser du København i for-
hold til vores nærmeste storbyer? 

Generelt er jeg en meget glad dan-
sker. Noget af det, vi er gode til, er 
vores prioritering i balancen mellem 
arbejds- og familielivet. I London el-
ler Paris kommer forældre tit hjem 

klokken otte til ni om aftenen. Det 
gør vi ikke her, ikke hver dag i hvert 
fald. Jeg tror, at det gør, at vi er gla-
dere, sundere og raskere mennesker. 
Så dét blærer jeg mig med, når jeg 
ude at rejse. 

Som konsekvens af terrortrusler, 
har andre storbyer som London og 
Rom forandret sig markant de sidste 
to år, især Paris og pariserne er ikke 
som de var for to år siden. Der er sol-
dater og store guns alle vegne, nogle 
steder endda tanks. Jeg skal vise mit 
pas flere gange om dagen, når jeg er 

i Paris, f.eks. når jeg går til møder 
på FTV – den franske nationale tv 
station, og så bliver min taske også 
gennemlyst. Så glæder jeg mig over, at 
der ikke står sikkerhedsfolk med ma-
skinpistoler, når jeg kommer på DR. 

Vores nye serie "Gidseltagning" 
handler om, at terroren er en stor del 
af vores nutid, den kan også ramme Kø-
benhavn. Det er en actionserie, der også 
sætter tanker i gang, som vi må reflek-
tere over. Jeg synes, at vi skal passe, på 
at vi ikke bliver berøringsangste.  

cb@kbhavis.dk

TEKST CAMILLE BLOMST

META LOUISE FOLDAGER SØRENSEN  MIT KØBENHAVN

HUSK AT KIGGE 
UD AF VINDUET, 
KØBENHAVNERE 

EN ANDEN TING JEG SER, ER 
AT DER ER MEGET BYGGERI I 
KØBENHAVN. DET SYNES JEG 
ER SÅ LIVSBEKRÆFTENDE. 
DET ER GODT, AT VI BYGGER 
NOGET, DET SKABER RAM-
MER OM LIV, DET STYRKER 
CIVILISATIONEN.

Filmproducer Meta Louise Foldager Sørensen har en næse for tidens tendenser, 
Københavneravisen har mødt hende for at høre, hvordan hun ser København.
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TRANSPORT Uber har beslut-
tet at lukke sin tjeneste i Dan-
mark. Det skyldes den nye 
taxalov, oplyser talsmand 
Kristian Agerbo. Uber kører 
derfor sin sidste tur i Dan-
mark 18. april 2017, hvor man 
ikke længere vil have adgang 
til appen.

Beslutningen kommer ef-
ter, at Uber på et pressemøde 
i sidste måned bebudede, at 
man ville blive og kæmpe i 
Danmark. Men taxaloven, 
som transportminister Ole 
Birk Olesen (LA) stod i spid-
sen for, kan ifølge Uber-tals-
manden ikke forenes med 
selskabets tjeneste Uberpop.

- Det skal siges, at det ikke 
nødvendigvis er et farvel til 
Danmark. Det er en besked 
til politikere og andre om, at 
den lovgivning, som ligger på 
bordet nu, må vi tage konse-
kvensen af, og vi kan ikke 
leve med den, som det ser 
ud nu, og det kan passagerer 
og chauffører i København 
heller ikke, og derfor har vi 
besluttet at lukke, siger Kri-
stian Agerbo. 

Uber beholder udviklings-
kontoret i Aarhus med cirka 
40 medarbejdere, fordi man 
stadig vil forsøge at indgå i 

politisk dialog, lyder meldin-
gen. 

Beslutningen skal, ud-
over den nye taxalov, også 
ses i lyset af massebøder og 
tiltaler mod Uber-chauffører 
samt en kommende retssag 
mod Uber som selskab. I fe-
bruar landede regeringen en 
aftale om en ny taxalov. Lo-
ven kræver blandt andet, at 
bilerne har taxameter, sæde-
følere og videoovervågning - 
en beslutning, som Uber var 
hurtig til at lange ud efter.

MR: Glæde i den anden 
lejr

John Lindbom, der er for-
mand for Dansk Taxi Råd, 
glæder sig over lukningen.

- Det er vi meget tilfredse 
med, for så har vi en konkur-
rent mindre, der har kørt på 
ulige vilkår i forhold til os an-
dre. Det kan da kun være me-
get tilfredsstillende for den 
samlede branche, siger han.

Ifølge taxaformanden har 
branchen mistet omkring 
fem procent af omsætningen 
fredag og lørdag nat, efter at 
Uber kom til landet.

- Vi håber da at kunne gen-
vinde noget af omsætningen. 
Det er svært at sige nøjagtig, 
men Uber har taget nogle 

kunder fra os. Så vi er utroligt 
tilfredse med, at de stopper, 
siger John Lindbom.

Uber skriver i en mail til 
sine kunder: "Vi håbede til 
det sidste, at loven ville tage 
højde for ny teknologi, så de 
biler, der allerede kører på ve-
jene, kan bruges til kørselstje-
nester som Uber. Men, som 
loven tegner nu, bliver der 
trukket krav om forældede 
tekniske løsninger ned over 
hovedet på chauffører, der 
tilbyder kørsel i deres egne 
biler. Før Uber igen kan til-
byde kørsel i Danmark, skal 
den foreslåede taxilov æn-
dres. Vi vil arbejde hårdt og 
presse regeringen for en æn-
dring, der tager højde for ny 
teknologi og åbner for, at påli-
delig og prisvenlig transport i 
hverdagen igen bliver muligt 
med et tryk på telefonen."
Der er 2000 chauffø-
rer og 300.000 brugere i Dan-
mark, oplyser Uber.

lp@kbhavis.dk

UBER BUKKER UNDER 
FOR POLITISK AFTALE

TEKST LARS PETER LORENZEN

Uber bukker under for den nye taxalov og lukker. Beslutningen skal også ses i lyset af massebøder og tiltaler 
mod Uber-chauffører samt en kommende retssag mod Uber som selskab.

Hatte - siden 1857
Stil, med smil.

Åbningstider:                                                                                           
Mandag: Lukket                                                                        

Tirsdag - fredag: 11:00 - 17:30                                                            
Lørdag: 11:00 - 15:00                                                            

Søndag: Lukket  

Købmagergade 5

1150 København K

      3313 6270 

info@petitgas.dk

Borsalino, Mayser, Stetson, 
Tesi, Jonathan Richard, City Sport,  

Wigéns, CTH, Wegener, Randers Handsker, 
Salon &  Splendid.
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RÅDGIVNING  Røde Kors Hoved-
staden har i samarbejde med 
Københavns Kommune siden 
2015 kørt et rådgivningspro-
jekt som et supplement til den 
kommunale ældrepleje. Nu er 
ordningen blevet evalueret, og 
der er stor tilfredshed blandt 
de ældre.

Tilbuddet er bl.a. målret-
tet seniorer, der har brug for 
akut støtte ved f.eks. sygdom, 
tab af ægtefælle, aldersbetin-
get funktionsnedsættelse el-
ler i forbindelse med bolig, 

flytning, økonomi eller en-
somhed. Det er typisk fri-
villige med en socialfaglig 
baggrund eller økonomisk 
viden, der står for rådgivnin-
gen, som kan gives telefonisk 
eller i borgerens eget hjem.

Hvis man vil høre mere el-
ler melde sig som frivillig råd-
giver, kan man kontakte Mona 
Ulsted på mona.ulsted@rode-
kors.dk . Projektet kører indtil 
31. december 2017. 

jra@kbhavis.dk

SPISNING  I Christianias in-
terne avis, ”Ugespejlet”, har 
man for nyligt kunnet læse et 
høfligt brev fra Noma, som op-
lyser, at arbejdet med restau-
ranten nu går i gang, og at de 
beklager de støjgener, det vil 
medføre, at en bygning først 
skal nedbrydes. Noma skriver 
videre, at i forbindelse med 
byggeplads etableringen har 
de bedt entreprenørerne om 
ikke at berøre sivskoven langs 
vandkanten, da de ”ikke vil 
forstyrre det rige og mangfol-
dige fugleliv i området.” De 
vil løbende holde Christiania 
orienteret om det fremadskri-
dende projekt. 
 
Flydende landbrug
Byggepladsen ligger lige op ad 
det beboede christianiaom-

råde, Bjørnekloen, og den tid-
ligere øde byggeplads har væ-
ret hjemsted for både støjende 
fester og uønskede romaer. Der 
vil givetvis på længere sigt 
komme mere ro om området 
med Noma som naboer. 

Med en beliggenhed ved 
vandet i den rolige ende af 
Refshalevej er mulighederne 
til stede for Nomas nye kon-
cept med drivhus på taget 
og flydende landbrug på en 
pram. Der vil blive ansat en 
fuldtids landmand, så der 
bliver max kontrol med pro-
cessen fra jord til bord. Me-
nuen skal bestå af årstidens 
råvarer.  

Ifølge AOK er det arkitekt 
Bjarke Ingels, der har tegnet 
den nye restaurant. 

kbh

Metro-selskabet, som alle, der færdes i Kø-
benhavn kender på godt og ondt, har frem til 
udgangen af 2016 betalt tæt ved 359 millioner 
kroner i erstatning til naboer til byggeriet. 
Det viser en opgørelse, som Metro-selskabet 
har udarbejdet for ugeavisen Ingeniøren. Der 
er ikke kun tale om en rekordhøj erstatning 
for støj i forbindelse med

et dansk byggeri. Beløbet er også større end 
de 300 millioner kroner, som et bredt flertal 
i Folketinget afsatte i forbindelse med en så-
kaldt nabopakke i 2014.

Regningerne strømmer ind til Metro-sel-
skabet, fordi byggeriet er forsinket, selv om 
boremaskinerne har gnavet sig igennem ho-
vedstadens undergrund. Udgravningen til 
stationerne er dog endnu ikke afsluttet. Ar-

bejdet er forsinket på grund af et forbud mod 
natarbejde. Det er således store beløb, der er 
på spil, men det får ikke politikerne til at gå 
i panik. Jan E. Jørgensen, der sidder såvel i 
Folketinget som i kommunalbestyrelsen på 
Frederiksberg Rådhus, har forståelse for, at 
det for tre år siden var vanskeligt at udarbejde 
et nøjagtigt budget for byggeriet. I relation 
til det samlede budget for projektet på over 
22 milliarder kroner, forekommer erstatnin-
gerne også at være begrænsede. Ingeniøren 
skriver, at der er usikkerhed om den planlagte 
åbning i 2019. Jan E. Jørgensen er dog overbe-
vist om, at 2019 bliver Cityringens åbningsår.

Byggeriet har i en lang årrække skæmmet 
byen og gør det stadigt. Værst ser det ud på 
Rådhuspladsen, Ved Stranden  og  på Kon-
gens Nytorv, hvor  den flotte rytterstatue er 
skjult. Man skal lide for skønheden, lyder et 
gammelt ordsprog. Det gør vi så i forventning 
om, at i enden er alting godt. Et andet godt 
gammelt ordsprog. 

jt@kbhavis.dk

 TEKST  
 JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT.  
 INSTITUTE FOR BUSINESS CYCLE ANALYSIS 

METRO-SELSKAB
BETALER TÅRNHØJ BØDE 
FOR STØJENDE 
ADFÆRD

RÅDGIVNING 
FOR SENIORER

NOMA I FULD GANG 
MED SIN NYE 
RESTAURANT
EKSKLUSIVT SPISESTED MED UR-
BANT LANDBRUG ÅBNER NÆSTE ÅR

TEKST JETTE R. ARENDRUP

FOTO TORBEN DRAGSBY

Skurvognene er placeret på køreplader langs søbredden, og der er vagt 
på byggepladsen, som er omgivet af hegn.
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66,5 ... 
…tons guld til en værdi af 15 milliarder kroner tilhører Nationalbanken. 
Disse værdier opbevares imidlertid i London (næppe gratis), og erhvervs-
minister Brian Mikkelsen agter ikke at føre dem hjem. Ifølge lovgivningen 
skal guldet opbevares i Nationalbanken, men der kan dispenseres for ”en 
kortere periode”. Hvert kvartal i de seneste 60 år har de skiftende mini-
stre udstedt denne dispensation. Tyskland har derimod hentet en del af 
sit guld hjem – efter et folkeligt pres.

1.675 ...
… kr. pr. kvadratmeter er huslejen i Sankt Petri Passage, bedre kendt som 
det gamle telefonhus i Nørregade. Her kan man af Industriens Pension 
leje ”profilerede kontorer med indbygget kreativitet og arbejdsglæde og 
tagterrasse” fra 600 kvm. og opefter.

 29.231 ...
…sider er omfanget af den samlede dagpengelovgivning – det svarer til 
cirka 60 pakker A-4 papir á 500 ark.

11,6 ...
…millioner svenske kroner plus en milliongodtgørelse scorede den davæ-
rende chef for Post Nord, Lars Idemark, da han forlod butikken i 2013. 
Finansdirektør Rättzen hævede i 2014 6,8 millioner svenske kroner – ef-
ter fire måneders arbejde. 

3 ...
…millioner overnatninger via Airbnb blev det til i 2016. Fra 2015 til 2016 
er antallet af overnatninger steget fra 1,7 millioner til tre millioner, mens 
antallet af udlejere er steget fra 21.000 til 30.000. Det fremgår af nye 
tal, som hotellernes brancheorganisation, Horesta har fået udleveret af 
Airbnb. Dermed er der flere Airbnb-senge end hotelværelser i Danmark, 
vurderer Horesta. Organisationen kalder det mere presserende end nogen-
sinde, at der kommer styr på skattebetalingen i den voksende industri 
af private udlejere.

39 ...
...procent er andelen af københavnske boliger, som blev solgt inden for 
de første tredive dage i 2016. Det er godt en tredobling siden 2010, hvor 
andelen lå på 14,7 procent, viser nye tal fra ejendomsmæglerkæden Ny-
bolig. Ser man bort fra de fem største byer, ligger resten af landet i gen-
nemsnit på 24 pct. på andelen af boliger, solgt inden for den første måned. 
Byggeriet har ikke kunnet følge trop med efterspørgslen, og udbuddet af 
boliger er faldet samtidig med, at den stigende efterspørgsel har presset 
priserne kraftigt i vejret. Boliger med liggetider mellem 30 og 120 dage 
i hovedsatden udgør 36,8 procent, mens boliger med en liggetid på mere 
end 120 dage udgør 34,2 procent.

1.600.000.000 ...
... kroner skulle Niels Bohr Bygningen oprindeligt have kostet. Den skulle 
have været overdraget og taget i brug ved årsskiftet. Senere er indflyt-
ningsdatoen blevet rykket et halvt år til sommeren 2017, men seneste nyt 
er, at projektet ifølge Bygningsstyrelsen, som er bygherre, bliver forsinket 
i mindst et år - og dermed stiger prisen. 

4,78 ...
... procent af de unge i Region Hovedstaden er dårlige betalere. På lands-
plan er 5,18 procent af de 18-30-årige registreret som dårlige betalere i 
kreditvurderingsvirksomheden Experians RKI-register. Region Sjælland 
topper listen med 7,73 procent af de unge i registreret. Det viser tal fra 
bankernes interesseorganisation Finans Danmark. Det er særligt lån til 
elektronik såsom mobiltelefoner, der får de unge til at optage lån. Det går 
typisk galt, når de unge ikke er færdige med at betale den gamle telefon, 
når de optager et nyt lån. Dermed løber det løbsk. Antallet af unge, der 
er registreret i RKI er på landsplan faldet med 2700 på et år, så der i 2016 
var i alt 50.000 personer mellem 18 og 30 år i registret. 

8.124 ...
... arbejdspladser er der skabt i omegnen af København, hvor jobvæksten 
er steget med 2,5 procent fra fjerde kvartal 2015 til fjerde kvartal 2016. 
Det er den kraftigste jobvækst blandt lønmodtagerne, viser nye tal fra 
Dansk Erhverv. På landsplan er der skabt 46.300 nye arbejdspladser fra 
fjerde kvartal 2015 til fjerde kvartal 2016. 

500 ...
... chauffører fra Uber har modtaget nye selvangivelser for 2014 og 2015 
fra Skat på grund af manglende skattebetaling. Oven i det har flere andre 
chauffører selv været inde og ændre selvangivelserne, hvilket kommer til 
at påvirke deres skattebetalinger i år. Skat har på baggrund af lister fra 
de hollandske skattemyndigheder orienteret cirka 1700 personer om, at 
Skat er klar over, at de har kørt for Uber. Samtidig er Skat i gang med at 
gennemgå samtlige selvangivelser, og det er på baggrund af den gennem-
gang, at 500 chauffører indtil videre har fået forslag til nye selvangivel-
ser. Skat kan ikke oplyse, hvor store beløb, der er tale om for de enkelte 
chauffører, eller hvor stort et samlet beløb, chaufførerne mangler at betale.

11.000 ...
... gravetilladelser til at lave vejarbejde i København blev der givet sidste 
år, og det er en stigning på 18 procent i forhold til året før, viser en ny 
opgørelse fra Københavns Kommune. Selvom der er blevet flere vejarbej-
der, er antallet af dage, hvor de generer trafikken forblevet næsten det 
samme, fremgår det af kommunens opgørelse. I 2015 var der i alt 207.652 
såkaldte genedage, mens det tal i 2016 var faldet 4 procent til 200.369 dage.

9 ...
... -pladsen blev det til for København, da verdens bedste by at bo i skulle 
kåres blandt i alt 231 byer. Ifølge en rapport fra den internationale råd-
givningsvirksomhed Mercer beholder København nemlig sin position som 
en af verdens allerbedste byer at bo i. Der bliver lagt vægt på, at livskva-
liteten er høj i Danmark. Derudover er der en god infrastruktur i form af 
fly- og togafgange, drikkevand, el, telefon- og internetdækning.  Her bliver 
København faktisk kun overgået af Singapore, Frankfurt og München, og 
det kan være en god forretning for Danmark. Det er nemlig lukrativt at 
placere virksomheder i byer, hvor medarbejderne er glade og tilfredse. 
Wien fik førstepladsen med Zürich på andenpladsen.

4.932 ...
... fritidsboliger blev der solgt i hele landet i de første tre kvartaler sidste 
år. Det er ti år siden, der blev solgt lige så mange sommerhuse fra januar 
til september, viser tal fra Boligstatistikken fra Realkreditrådet.
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MAGASIN Kongens Nytorv blev fak-
tisk anlagt som en militær opmar-
chplads, hvor byen militære ”Hoved-
vagt” blev opført ved Ny Adelgade 
og lå der til 1873. Torvet blev fra 
1673 planeret og brolagt på den 
første Østerports plads under op-
syn af geheimestatsminister Niels 
Rosenkrantz. Herefter opførtes en 
række statelige adelspalæer og mere 
beskedne borgerhuse rundt om den 
nye plads. Mellem Ny Adelgade og 
Gothersgade opføres to mere yd-
myge borgerhuse.

Kongens Nytorv fik i centrum 
Abraham César Lamoureux rytter-
statue af Christian V. Den blev opsat 
i 1688, og er nordens ældste rytter-
statue. Traditionen med, at nyud-
klækkede studenter danser om ”he-
sten”, opstod i starten af 1900-tallet, 
men ingen ved nøjagtigt hvornår. Når 
studenterne havde fået deres huer og 
kørte rundt i byen i hestevogne, var 
der tradition for, at de tog et stop på 
restauration Stephan á Porta, inden 
de fortsatte til Dyrehaven. Nogen har 
åbenbart ment, at det var tilstrække-
lig botanisering i det grønne, hvis de 
klatrede over hegnet, tog en tur rundt 
om ”Hesten” på ”Krindsen”, og så gik 
tilbage til á Porta. Den tradition har 
så levet siden, dog uden stop på á 
Porta, indtil Metro-byggeriet satte 
midlertidigt stop for løjerne. Men 
”Hesten” fik en konkurrent.

Telegrafselskabets tempel
I slutningen af 1800-tallet havde 
København vokseværk. Den alle-
stedsnærværende finansmand C.F. 
Tietgen etablerede et nyt prangende 
hovedkontor til sit nye ”Store Nor-

disk Telegraf-Selskab”. Han ønskede 
også en Kongens Nytorv-afdeling for 
Privatbanken. Derfor købte han de 
to ejendomme på torvet mellem Ny 
Adelgade og Gothersgade. Her lader 
han arkitekten Emil Blichfeldt op-
føre en prangende bygning i klun-
kestil i årene 1890-94. På toppen af 
den fik kunstneren Stephan Sinding 
til opgave at skabe en skulptur, der 
symboliserede de nye tider.
Han skabte derfor en frontongruppe 
med statuen Elektra i centrum. 
Ifølge den græske myte var hun 
datter af Agamemnon og Klytaim-
nestra. Elektra holder som en an-
den miniudgave af Frédéric-Augu-
ste Bartholdis Frihedsgudinde fra 
1886 i New Yorks havn en elektrisk 
fakkel (lampe), der symboliserer 
den elektriske kraft. 

Når elpæren skulle skiftes
Elektra var nu i myten mest kendt 
for at hævne sig på sin faderens 
morder, men navnet har åbenbart 
inspireret billedhuggeren Stephan 
Sinding til at sætte hende på det 
nye hovedkvarter for telegrafsel-
skabet som en anden lampeholder. 
Det elektriske lys var det allermest 
moderne på det tidspunkt. Køben-
havns første elektriske gadebelys-
ning blev tændt på Kongens Nytorv 
den 26. maj 1892. Så Elektra symbo-
liserede på den måde både historien 
og den nye teknologiske udvikling.
Placeringen på toppen af huset gav 
et lille sideproblem. Blandt køben-
havnske elektrikere var det ikke po-
pulært at få jobbet med at udskifte 
glødelampen i faklen på toppen af 
statuen. Oprindeligt krævede det 
en stige. Men i vore dage klares det 
med en lift.

Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen for-
tæller om det gamle København i hver ud-
gave af Københavneravisen.

MAGASIN MYLIUS

Den elektriske 
frihedsgudinde 

på Kongens Nytorv
Højt over Kongens Nytorv troner den mytologiske Elektra  

med en elektrisk fakkel højt hævet over hovedet.

TEKST  
Allan Mylius Thomsen   
Byhistoriker

Kunstneren Stephan Sinding (1846-1922) i sit atelier, under skabelsen af Elektra, der står 
på globen medens hun hæver sin fakkel.
Foto: Københavns Museum.
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Pollenallergi?
Pollen kan give forskellige symptomer 
fra person til person. Derfor skal du 
have individuel vejledning for at fi nde 
frem til den rette løsning for dig.

Fodsvamp?
Svamp trives på fugtige fødder, og 
tegn på fodsvamp kan være rødme, 
svie, kløe, hvidt opblødt hud, små 
revner og afskalning af hud. Det skal 
behandles med et svampemiddel, så 
det ikke breder sig til neglene.

Rygestop?
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.

Halsbrand?
Symptomerne på halsbrand er en 
smer tende, brændende eller sviende 
fornemmelse i maven, bag brystbenet 
eller i halsen.

Har du ønske om et rygestop, problemer med fodsvamp, behov for 
vejledning om pollenallergi, symptomer på halsbrand eller noget helt 
femte, så er vi uddannet til at give dig den bedste rådgivning og sikre, 
at du får de rigtige produkter med hjem.

Besøg vores apotek og få hjælp til netop det du har behov for.

Spørg bare os…

Spar 20% på nedenstående produkter

På apotekeren.dk kan du få 
ekspederet dine recepter, og få din 

medicin leveret direkte til døren.

Du fi nder også et stort udvalg 
af eksempelvis lækre 

hudplejeprodukter, vitaminer 
og håndkøbslægemidler.

med en form for nikotinerstatning. På med en form for nikotinerstatning. På 
apoteket hjælper vi dig i gang med et apoteket hjælper vi dig i gang med et 
effektivt rygestop.effektivt rygestop.

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

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.

Gaviscon®

Mod halsbrand 
og sure opstød 
– kan anbefales 
til store maver, 
gravide maver 
og små maver 
(mikstur). 500 ml.

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

Benaliv® øjendråber
Giver en hurtig og 
mærkbar lindring af 
pollenallergi. Virker 
næsten øjeblikkeligt 
og i op til 12 timer. 
4 ml.

Kongelig Hof Apotek
Store Kongensgade 45 · 1264 København K · Tlf. 33 14 11 68
www.kongelighof.apotekeren.dk

Venlig hilsen

Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på 
Kongelig Hof Apotek

Gælder fra den 27. marts til den 23. april 2017

VitaCare C-long,
150 stk.

VitaCare Tranebær 
Stærk, 30 stk.

Hedrin Once gel,
100 ml.

Hansaplast 
Sprayplaster, 50 ml.

APOVIT Multi 
voksen, 200 stk.

Hansaplast Universal 
strips, 40 stk.

Hedrin Protect & 
Go, 120 ml.

APOVIT B-komplex, 
100 stk.

*Priserne gælder fra 27. marts – 23. april 2017, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.
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En gemytlig læser spørger, hvorfor 
Københavneravisen ikke bringer en 
vejrudsigt. Den kunne lyde således:

”Jævn til frisk vind med risiko for 
regn, men også smukke solskinsdage 
med temperaturer op til 14 grader”.

Ellers må vi henvise til de to tv-ka-
naler, der har synes at have flyttet de-
res meteorologiske public service til 
drama-afdelingerne med det ønske at 
peppe det populære stofområde yder-
ligere op. Der skal ikke meget skvulp 
til, før katastrofealarmen lyder med 
forhøjet vandstand og energiske re-
portere med vindjakker og vindhæt-
ter på mikrofonerne, der tappert in-
terviewer det lokale beredskab og 
medfølende taler med husejere, som 
har smagt oversvømmelsens svøbe. 

København har i en årrække væ-
ret under opbrud for at forebygge 
skybrud. Gader blev brækket op og 
forsynet med afløb og riste, så større 
vandmængder kan ledes bort. Yderst 
fortjenstfuldt, nu mangler vi blot en 
generalprøve, så vi kan se, at millio-
nerne ikke er skyllet ud i kloakken.

Sne og søle fik vi kun lidt af i fe-
bruar, det kneb en del med at gøre 
fortovene ryddelige, men der har ikke 
været ekstraordinære meldinger fra 
akutmodtagelserne om brækkede 
ben og håndled, så måske gik det alli-
gevel nogenlunde nådigt. Er det mon 
den globale opvarmning, der driver 
sit velsignelsesrige spil?

Salget af vintertøj har også mødt 
udfordringer. Dynejakkerne holder 
en ekstra sæson, og støvlerne er ikke 
slidt ned, forhandlerne af skiudstyr 
må i særdeleshed have haft det sløjt, 
selv om københavnere i tusindvis 
valfarter til Norge og Østrig for at 
prøve kræfter med naturen. Flere 
hundrede af dem vender tilbage som 
værkbrudne, fordi de har været for 
dristige; den østrigske Stroh-rum med 
70 % alkohol kan distrahere alpeat-

leterne, som gipses ind og har svært 
ved at forstå, hvorfor det gule sygesik-
ringskort ikke gælder over hele ver-
den. Moar, jeg vil hjem!

Vejret er noget, vi altid kan tale 
om, selv i offentlige transportmid-
ler, det er en fælles skæbne og gan-
ske uafvendelig. Det er kun i Kina, 
at man kaster kemikalier på skyerne, 
så militærparaderne kan foregå i strå-
lende sol.

Sommertiden er begyndt, det sæd-
vanlige besvær med at huske det med 
havemøblerne, der skal stilles ud, 
mange har hverken have eller møb-
ler, der kan hjælpe dem med at flytte 
urets visere. Mange af vores digitale 
apparater er så elskværdige at sørge 
for regulering af timerne, og vi kan 
fryde os over, at dagene nu er fem-
seks timer længere – ja, snart er det 
Sankt Hans, og så kan vi beklage, at 
det går tilbage. 

Hedebølgen er et fast nummer på 
programmet. I reglen garneret med 
frygtelige beretninger fra Frankrig, 
hvor oldinge i hobetal så at sige steger 
ihjel og dermed bidrager til besparel-
ser på det kommunale omsorgsbud-
get. Så dramatisk foregår det ikke i 
vores mere tempererede zone, hvor vi 
sjældent plages af mere end 30 grader 
celsius, og det til gavn for bryggeri-
erne og de utallige udendørs serve-
ringssteder.

Søndag den 21. maj bliver byen 
blokeret af Copenhagen Marathon, 
og ti dage senere går vi ind i ”a week 
of orchestrated chaos”, også kaldet 
Distortion. Hertil kan føjes de faste 
festdage: Lille fredag, fredag, lørdag 
og nedtrapning søndag, men så er der 
også mandag, tirsdag, onsdag og no-
get af torsdag til arbejde og studier.

Så er De advaret, og hvis De be-
klager Dem, kan De bare flytte til 
Hundested. Hovedstaden er ikke for 
hønisser.

Årets gang i Lidenlund; nogle kal-
der jo København for Danmarks stør-
ste provinsby.  

Lurifax

Tårnfalken 

VEJR 
SÅ VENLIG

KARSTEN HANSEN STRIBER

Spis så meget du kan  179.-
Helstegt oksefilet med bagt kartoffel 

og dagens sauce - Hertil stort salatbord

Separat selskabslokale op til 50 personer  
kan lejes med eller uden mad.

Åbent: man-lør kl. 11-24 · søn kl. 16-24
St. Kongensgade 38 · Tlf 33911148 · www.herefordsteak.dk
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EVA OG NILS KOPPEL
ARKITEKTPARRET, 
DER BLEV OVERHALET AF TIDEN

EVA OG NILS KOPPEL
ARKITEKTPARRET, 
DER BLEV OVERHALET AF TIDEN

EVA OG NILS KOPPEL
ARKITEKTPARRET, 
DER BLEV OVERHALET AF TIDEN
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TEKST JANNIK LUNN

SPAR OVER 250,- KR.!
HOBBIT I HABBIT
408 SIDERS
MEDRIVENDE 
ERINDRINGER FRA
KØBENHAVNERAVISENS 
SENIOREDITOR

BOGLADEPRIS KR. 349,95 
PRIS TIL KØBENHAVNER- 
AVISENS LÆSERE 

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

En personlig livsskildring 
men er også et forbløf-
fende billede af Danmark i 
forandring. Fra ungdomso-
prør og TVs Peberkværnen, 
Søndagsavisen Hovedbladet 
og erobringen af Christiania 
over Bornholmsk befriel-
seskamp, chefredaktørpost 
på Ekstra Bladet og Squash 
reklamer til seniorliv som en 
af vore førende skarpe pen-
ne, forfattere og samfunds-
revsere!

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

ANMELDELSE Trojanske heste er andet 
bind i Bertelsen og Schwerdfegers tri-
logi, der begyndte sidste år med Fjern-
styring. Året er denne gang 2020, hvor 
mange ting har ændret sig. Efter terro-
rattentatet mod Nørreport Station har en 
rapport bekræftet, at attentatet var ud-
ført af en dansk celle i terrornetværket 
Salafistisk Armé. I Folketinget har man 
vedtaget Terrorpakke III, der har resul-
teret i øget overvågning og kontrol samt 
begrænsede frihedsrettigheder. Desuden 
har det private vagtværd BlackStar over-
taget en del af politiets opgaver. 

Justitsministeren myrdet? 
Politikommissær Leo Brix, der blev ud-
råbt som skandalekommissæren efter 
den forrige rapport, og som har været 
overflyttet til Narkopolitiet, skulle egent-
lig have været på pension, men da der 
bliver sået tvivl om, at justitsminister 
Lone Brincks død var naturlig, beder 
den nye politidirektør Rasmus Løvfelt 
Leo Brix om i al diskretion at undersøge, 
om justitsministeren blev myrdet. Sam-
men med sin stab af politiassistenter, So-
fia Kvist og Erik Funk gransker  han en 
række mordsager, som muligvis har en 
forbindelse med hinanden. 

PET-chef Michael Kampmann har 
både samarbejdet med topchefen i et 
internationalt netværk, Bill Felton og 
med Dr. Gerhart Fibinger, der er besty-
relsesformand for den internationale 
storbank IGF og samtidig agent i EU's 
efterretningstjeneste CSA. Statsadvokat 
Frank Reinholt bliver udsat for et atten-
tat udført via en drone, og mens han 
ligger i koma, overtager Leo Brix midler-
tidigt Reinholts Jaguar. Men hvem har 

interesse i at forsøge at myrde statsad-
vokaten? 

Droner, der dræber
Man mærker i høj grad, at handlingen 
foregår om nogle få år, for det er meget 
almindeligt med droner, specielt når der 
skal slås mennesker ihjel. Og selv om vi er 
i 2020 er metroen endnu ikke helt færdig 
bl.a. på grund af bombningen af Nørre-
port Station året inden.

Blandt romanens skurke optræder 
fx skibsreder Karl Starck-Hallandsen og 
hans søn William Starck-Hallandsen, 
der er direktør for Phønix-klinikken, 
der samtidig deler adresse med Club T 
og Club O, der begge er avancerede sex-
klubber. 

På et tidspunkt finder man i Køben-
havns Havn en container tilhørende 
Starck-Hallandsens rederi - fyldt med 
døde kvindelige flygtninge og deres 
børn. I øvrigt finder jeg det pudsigt, at 
skurkene her på samme måde som i de 
fleste Olsen-bande film hedder Halland-
sen. 

Borgerligt Forum og Liberal Union
Leo Brix’ ekskone Tanya arbejder som 
journalist på 24 NET bl.a. med tv-pro-
grammer om kendte og deres dyr, og sam-
tidig har stationens chef krævet, at der 
ikke må udtrykkes kontroversielle hold-
ninger til noget som helst, så da Tanya 
røber sin viden om bl.a. mordet på justits-
ministeren, får det fatale følger for hende.
Samme Tanya, der er ganske progressiv, 
danner nu par med Andreas Salomon-
sen, der har skiftet parti, og som nu er 
MF for Borgerligt Forum til Tanyas store 
fortrydelse. 

Landet er regeret af noget Borgerligt 
Forum med støtte fra Liberal Union, og 
ét af de nye folketingsmedlemmer, Ulrik 
Sommer, er den tidligere bankdirektør 
for Danske Central Bank, der blev ud-
sat for terror i første bind af trilogien. 
En meget vittig scene foregår hos Ulrik 
Sommer i hans residens Frederikslund 
lidt nord for Charlottenlund med udsigt 
over Øresund. En middag, hvor mæn-
dene trækker sig tilbage til herrevæ-
relset for at ordne verdenssituationen, 
mens kvinderne bliver i stuen, og hvor 
finansministeren siger til Ulrik Sommer 
om Tanya: ” Her har vi vist en sød lille 
rebel.”

Som det var tilfældet med forfatter-
parrets første krimi, er der også her tale 
om en spændende og velskrevet historie 
med et godt plot – en rigtig konspirati-
onskrimi, hvor livet i Danmark er be-
skrevet i år 2020, og som desværre ikke 
virker så usandsynligt.

Jeg glæder mig allerede til tredje bind 
i trilogien, der skal hedde 

Kritisk Masse. 
jl@kbhavis.dk

Iben Bertelsen og Jan Schwerdfeger

Trojanske heste

506 sider. Egolibris

EFTER NØRREPORT-ATTENTAT:
DANMARKS-DRAMA ÅR 2020
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Johannes Hedal Hansen og Jennifer Dahm Petersen

Eva og Nils Koppel

Strandberg Publishing, 432 sider, 500 kr.

TEKST JACOB LUDVIGSEN   FOTO STRANDBERG PUBLISHING

ANMELDELSE Er arkitektur interessant? 
Naturligvis, vi færdes i og omkring byg-
ningsværker, der påvirker vores fornem-
melse af byen og vores måde at arbejde 
på. Ægteparret Eva Koppel (1926-2006) 
og Nils Koppel (1914-2009) tilhørte en 
generation, der begyndte med at tegne 
moderne enfamiliehuse og svang sig op 
til at påtage sig nogle af de største sam-
fundsopgaver, inspireret af den store 
finske arkitekt Alvar Aalto. 

Mens Arne Jacobsen og Jørn Utzon 
opnåede stjernestatus, måtte Eva og 
Nils Koppel nøjes med at stå i skyg-
gen og finde sig i angreb, skønt deres 
byggerier var gennemtænkt i detaljen 
med det formål at danne æstetiske og 
funktionelle rammer omkring forsk-
ning og undervisning.

Begyndte i Sølvgade
Bankdirektørdatteren og chefredaktør-
sønnen fandt i deres tidlige år sammen 
om at drive en tegnestue, den første lå 

i et porthus Sølvgade 32. Efterhånden 
voksede virksomheden med mulighed 
for at løse de helt store projekter. Skønt 
Koppel og Koppel var skeptiske over for 
industrialisering af byggeriet, måtte de 
underkaste sig de nye spilleregler, der 
resulterede i brutale kolosser uden sjæl 
og med dårligt indeklima. Mest beryg-
tet er KUA, Københavns Universitet på 
Amager.

Panuminstituttet over for Rigs-
hospitalet er ikke imødekommende, 
selv om indretningen vist er ganske 
fornuftig; Koppel gik i dybden med at 
opfylde krav til laboratorier og audi-
torier, og den rigt illustrerede biograf 
bringer billeder, som virker overbe-
visende.

Et lettere og næsten svævende 
byggeri er Langelinjepavillonen, som 
dog heller ikke indbragte ros. Tilbyg-
ningen til Det kgl. Teater på Kongens 
Nytorv er føjet ind i husrækken på en 
acceptabel måde. Parret var optaget 

af, at man ikke bare må rive gamle 
huse ned og erstatte dem med beton 
og glas. En ombygning af Statens Mu-
seum for Kunst blev stort set udra-
deret efter kun 40 år, da en anden 
arkitekt blev sat på sagen, og således 
forsvinder nogle af de koppelske byg-
ninger. 

Sat i skyggen
I deres sidste år måtte de tåle en del kri-
tik fra fagfæller, og arkitekternes blad 
undgik at bringe nekrologer, skønt Eva 
og Nils Koppel havde spillet en betyde-
lig rolle, også i sammenhæng med Nils 
Koppels position som kongelig byg-
ningsinspektør.

Efter sigende har det taget fem år 
at sammensætte denne biografi og 
værkfortegnelse, der med store foto-
grafier af facader og detaljer plus en 
mængde tegninger danner et kultur-
historisk indtryk af byggeri i anden 
halvdel af 1900-tallet og rehabilite-

rer Eva og Nils Koppel. Nye arkitek-
ter kan begynde her og indprente 
sig, hvad man skal og ikke skal gøre, 
men også et lidt bredere publikum 
vil blive grebet af at se den samlede 
fremstilling af flere hundrede styk-
ker af et livsværk.

jalu@kbhavis.dk

ARKITEKTPARRET, 
DER BLEV OVERHALET AF TIDEN
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Eddie Thomas Petersen

Værelse til leje

292 sider. People’sPress

HVAD BLEV DER AF LENNARTS 
UKRAINSKE LEJER, NATASJA?

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Hovedpersonen og jeg-
fortælleren i Eddie Thomas Petersens 
Værelse til leje er den midaldrende 
bankmand Lennart Bygholm Niel-
sen, der er enlig, og som har udlejet 
et værelse til en ung kvinde, Natasja 
fra Ukraine. Lennart er ornitolog, og 
da han kommer hjem fra en fugle-
tur til Sverige med to ornitologven-
ner, er hans logerende Nat sporløst 
forsvundet. 

En veninde, Anna Vasilkova, der 
stammer fra Kasakhstan og arbejder 
på Stedet, som er en slags luderbar, 
har forgæves forsøgt at få fat i Nat, og 
nu bliver politiet blandet ind i sagen. 
Kriminalassistent Plov, som Lennart 
synes ligner en frø, afhører den fugle-
interesserede bankmand, og politiets 

afhøringer bliver til stadighed mere 
intense. Så Lennart føler sig provoke-
ret af Frøen, og det hele ender med, at 
han bliver anholdt – sigtet for at have 
myrdet Nat, til trods for at der ikke er 
noget lig. Men samtidig skjuler Len-
nart noget fra fugleturen til Sverige, 
hvor en ung kvinde blev fundet myr-
det i nærheden af det sted, hvor de tre 
fuglevenner havde opholdt sig. 

Black out
I hele resten af romanen følger man 
Lennart, som efter et besøg på Stedet 
havde et blackout, og forfatterens be-
skrivelse af den jagede bankmand er 
blændende udført, og man føler det 
ubehag, som Lennart må leve med. 
Samtidig gør Eddie Thomas Petersen 

ikke sin hovedperson til noget særligt 
sympatisk individ. Lennart er både 
fremmedfjendsk, og han undlader fx 
ikke at fortælle en kvabset mor, som 
på en bar ammer sit barn, at hun sy-
nes, det er et usædvanligt grimt barn. 

Og det samtidig med at Lennart 
godt er klar over, at han ikke selv er 
noget sexobjekt – kikset og overvæg-
tig. Som læser sidder man i spæn-
ding indtil de sidste sider i uvished 
om, hvad der i virkeligheden skete. 
Eddie Thomas Petersen, der foruden 
at være forfatter også er instruktør 
og manuskriptforfatter, lever fint op 
til den debutantpris, han fik i Bog-
Forum i 2001.

jl@kbhavis.dk
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Gard Sveen

Blod i dans

Oversat af Ib Høy Hansen

82 sider. Klim

HVEM MYRDEDE HVEM?
BRUTALT, BLODIGT 
OG BLÆNDENDE

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Den prisbelønnede norske for-
fatter har med Blod i dans gjort det igen – 
skrevet en forrygende krimi med spænding 
fra første til sidste side. Blod i dans er en di-
rekte fortsættelse til Sveens forrige, Helvede 
åbent, og det er Sveens anarkistiske krimi-
nalkommissær Tommy Bergmann og hans 
kollega Susanne Bech, der bliver kastet ud i 
endnu en vanskelig sag, da det viser sig, at 
psykopaten Anders Rask ikke havde begået 
drabene på seks unge piger, noget han ellers 
havde tilstået. Derimod pegede alt på, at det 
var parret Elisabeth Thorstensen og Jon-Olov 
Farberg, der stod bag mordene. Elisabeth på-
stod efterfølgende, at hun myrdede Jon-Olov 
Farberg, der ikke længere ville fortsætte det 
blodige samarbejde, og i et opgør imellem Eli-
sabeth og Susanne skød og dræbte Susanne 
Elisabeth. 

Sporene fører til Vilnius
Nu opstår der imidlertid tvivl om, at det vir-
kelig var Jon-Olov Farberg der døde, for sam-
tidig er den trettenårige Amanda forsvundet, 
og på et hotelværelse i Oslos luderkvarter fin-
der Susanne et kassettebånd med Amandas 
stemme. Nogle spor peger mod Litauen, og 
Tommy, der ellers har ladet sig sygemelde, 
tager til Vilnius, hvor han kommer ud for en 
række dramatiske ting. 

Det vil ikke være retfærdigt at referere den 
videre handling, men det hele ender i et blo-
digt orgie, hvor man som læser næsten ikke 
kan bære at læse videre. Det hele er meget 
brutalt og voldeligt, men det er ikke vold for 
voldens skyld. For en gangs skyld vil jeg nok 
råde til, at man læser Helvede åbent, før man 
går i gang med Blod i dans, men selvfølgelig 
kan man da nøjes med sidstnævnte og allige-
vel få stort udbytte af en førsteklasses krimi.

jl@kbhavis.dk

ANMELDELSE Den internatio-
nale flygtningekrise spiller 
en stor rolle i Cilla & Rolf 
Börjlinds nye krimi Sov du 
lille. 
Superskurkene har nemlig 
fundet en virkelig givtig 
forretning, når de samler 
uledsagede flygtningebørn 
op på Centralstationen i 
Stockholm for derefter at 
sende dem ud i landet til 
et sted, hvor en kirurg ope-
rerer dem, inden han fjer-
ner organer, der skal sæl-
ges videre. For det første er 
der ingen, der vil savne de 
børn, som forsvinder, og for 
det andet er organer i meget 
høj kurs. 

Den tidligere kriminal-
kommissær Tom Stilton, 
som mange læsere vil kende 
fra Börjlind-parrets debut-
roman Springflod, er efter 
nogle år som hjemløs ble-
vet hentet tilbage til poli-
tiet, hvor han sammen med 
den unge drabsefterforsker 
Olivia Rönning er i gang 
med at opklare mordet på 
en udenlandsk dreng, som 
blev fundet i en skov med 
halsen skåret over. 

Kamp i kloakkerne
Det bliver hurtigt klart, at 
sagen har noget at gøre med 
den rumænske underver-
den, og Olivia og Tom be-
giver sig på en meget dra-
matisk rejse til Bukarest, 
hvor de kommer til at sam-
arbejde med kriminalkom-
missær Sorin Bratianu. Gen-
nem ham får de oplysninger 
om en bande af gangstere, 
som bærer navnet ”Dolken 
er hellig”, og hvis chef, Mi-
hai Stelea, har kontor på et 
eksklusive hotel, som han 
ejer. De svenske opdagere 
har billeder med, dels af 
den myrdede dreng, dels af 
flygtningepigen Folomi, der 
er forsvundet i Stockholm. 
For at få oplysninger om de 
to flygtningebørn må Oli-
via og Tom på en farefuld 
færd ned i Bukarests klo-
akker, hvor meget af byens 
udskud bor. 

Hjemme i Sverige finder 
man endnu to børnelig, og 
det bliver mere og mere 
sandsynligt, at de børn, som 
har fået fjernet organer se-
nere bliver slået ihjel. Den 
hjemløse Muriel, der er den 
sidste, som har været i kon-
takt med Folomi, kommer 
til at spille en stor rolle på 
samme måde, som de gamle 
kendinge fra Springflod gør, 
både Benseman og Toms 
gamle politiinformant kal-
det Minken, ham der selv-
bevidst påstod, at det var 
ham, der opklarede Palme-
mordet. Det bliver også ef-
terhånden klart, at det vil 
være af vital betydning at 
finde frem til den kirurg, 
som udfører organtyveri-
erne. 

Cilla og Rolf Börjlind, 
der tidligere mest var kendt 
som manuskriptforfattere 
til tv-serier som Beck, Wal-
lander og Arne Dahls fil-
matiserede historier om 
A-gruppen, har med deres 
fjerde opus om Olivia Rön-
ning og Tom Stilton leve-
ret deres efter min mening 
bedste krimi til dato.

RUMÆNSKE 
GANGSTERE
STJÆLER ORGANER 

FRA BØRN

Cilla & Rolf Börjlind

Sov du lille

Oversat af Kamilla Jørgensen. 

435 sider. Rosinante

TEKST JANNIK LUNN



22 	 APRIL	2017	ÅRGANG	12NYHEDER		|		OMTALE 	|		ANMELDELSERBYENS BØGER

INTERVIEW Vi sidder i Brøndums Forlags hyggelige 
kælderlokale i Nansensgade og taler om det nye ge-
ografiske opslagsværk ”HER ER DK”. Redaktør Ise-
lin Hermann peger over på Danmarkskortet, som 
hænger på væggen. Henover landkortet er slået et 
rødt kryds, et kors, der ligesom et Dannebrogsflag 
inddeler Danmark i fire felter, som er tæt besat 
med knappenåle for hvert et sted, som er medta-
get i bogen.

”Ideen til bogen startede for to og et halvt år 
siden med, at min medredaktør Anne Meisner og 
jeg simpelthen var så trætte af hele debatten om 
udkantsdanmark. For hvad er udkant? Hvad er 
centrum? Det hele var så centraliseret omkring 
København kontra udkant. Vi ville gerne lave en 
bog, der kunne bryde de stivnede billeder op. Vi 
ville lave en undersøgelse af hele landet, sådan som 
det ser ud nu. Et geografisk opslagsværk med korte 
tekster om forskellige steder i Danmark, skrevet af 
forskellige mennesker som alle har et geografisk 
forhold til et sted. Ikke som en turistguide, eller 
en antologi, men mere som et kludetæppe eller en 
sammenstukket vin med nedslag i hele landet. Ikke 
et komplet dækkende landkort, men til gengæld 
med en anderledes undersøgende synsvinkel. Vi 
startede med at opdele Danmark strengt geografisk 
i fire felter. Det betød, at vi fik en anden tilgang 
end den traditionelle opdeling i Jylland, Sjælland 
og Øerne. I vores opdeling forenes fx det nordøst-
lige felt fra Skagen og ned til Århus af vandet, af 
Kattegat over til Sjællands nordkyst, fra Sjællands 
Odde til Helsingør”. 

På Herrens mark
Projektet tog i den første fase afsæt i redaktørernes 
egne netværk og kendskab til personer med særlig 

tilknytning til forskellige steder i Danmark. Men 
siden blev feltet udvidet med kontakt til blandt an-
det lokale tv-stationer, Foreningen af danske Små-
øer, Grænseforeningen, højskoler med skrivelinjer 
og de to forfatterskoler.

”Opgaven var ens for alle skribenter, høj som 
lav, ung som gammel. Opgaven var: Stedet er ho-
vedpersonen, men du skal skrive subjektivt om det. 
Og det måtte ikke være barndomserindringer, fordi 
barndommens land findes jo ikke. Det skal være 
Danmark, som det er nu! I starten var vi ret spe-
cifikke i vores valg af forfattere og steder. Selvføl-
gelig var det oplagt at spørge Jacob Ludvigsen, om 
han ville skrive om Ekkodalen, fordi det ville han 
kunne få noget sjovt ud af. Eller vi vidste, at Henrik 
Nordbrandt kunne skrive om Ullemarke på Møn, 
hvor han bor. Eller professor Svend Brinkmann i 
Randers, eller møbelsnedker Marius K. Thomsen 
i Folehaven. 

  Men det er jo klart, at vi var på Herrens mark, 
når det gjaldt små steder som Jegindø og Klattrup 
og den slags, og her måtte vi trække på andres lo-
kalkendskab. På samme måde fik vi mange overra-
skende og skønne tekster af helt unge mennesker, 
da vi tog kontakt til højskoler med skrivelinjer og 
forfatterskolerne. Den yngste skribent, skoleelev 
Dagmar Kaiser Hermann var 12 år, da hun skrev 
om haveforeningen Strandbo på Amager, og den 
ældste er en Molbo på 84 år. På den måde består 
”HER ER DK” af meget forskelligartede tekster. 
Sproget hos en ung er anderledes end hos en æl-
dre person. Formen kan variere fra saglig tekst, til 
litteratur, lyrik og brevform. Men fælles for dem 
alle er, at man kan mærke forankringen i stedet. 
Vores udgangspunkt har været, at den der kan tale 
om et sted, har mandatet til at stille sig op på ølkas-

sen og tale om det. Det er på en måde også meget 
at tage på sig! Men vi er oplevede at flere og flere 
følte en ansvarlighed og også en stolthed over at 
være med i projektet”.

”HER ER DK” består af omkring 250 tekster (den 
længste er på to sider) om danske steder, som sup-
pleres af stemningsfulde fotografier, der både har 
øje for landskabet og mennesker i det signifikante, 
smukke, pudsige og tyste. Mere end 200 personer 
har bidraget til det Dannebrogsrøde opslagsværk, 
der egner sig til punktvis lystlæsning eller som 
rejseledsager i bilen på søndagsturen ud i landet.

Henrettelsesskuret og metrobrylluppet
"Vi vil gerne henlede folks opmærksomhed mod 
noget, de ikke lige havde regnet med. Hele bogens 
dna består af, det vi kalder ”Oversete seværdighe-
der og ukendte steder”. Eller steder beskrevet med 
et tvist, hvor læseren tænker: Sådan havde jeg ikke 
set lige det! I afsnittet om København kan man jo 
fx ikke sige, at Christianshavns Vold er et ukendt 
sted. Men her har Klaus Rothstein skrevet om Hen-
rettelsesskuret, hvoraf der i dag kun er fundamen-
tet tilbage, og historien næsten er glemt. Der er 
en interessant tekst om Lavvarslingscentralen på 
Carlsberg, som observerede lavtgående fly fra den 
kolde krig i 1951 og først blev nedlagt i 2004. Der 
er en skøn lille tekst om et bryllup nede i Metro-
ens gange og et bidrag om Alexandr Nevskij Kir-
ken, som ligger indeklemt i husrækken i Bredgade.

Fællesnævneren for alle beskrivelserne af land 
og by nagler forfatteren Glenn Ringtved med ægte 
jysk lune i sin tekst fra Hjørring Bjerge: ”Men sa-
gen er jo den, at verdens centrum er lige præcis 
der, hvor man er”.

TEKST MAJBRIT HJELMSBO    FOTO TORBEN DRAGSBY 

VERDENS CENTRUM 
ER LIGE PRÆCIS DER, HVOR DU ER
”HER ER DK” ER EN UTRADITIONEL UNDERSØGELSE AF DANMARK, SOM LANDET LIGGER NU. 
REDAKTØR ISELIN HERMANN FRA BRØNDUMS FORLAG I NANSENSGADE FORTÆLLER OM PROJEKTET.



23APRIL 2017 ÅRGANG 12 KBH K

Jo Nesbø

Tørst

Oversat af Allan Hilton Andersen. 

524 sider. Modtryk

ADVARSEL!
VAMPYREN GÅR LØS I OSLO

ANMELDELSE Jo Nesbøs legendariske 
drabsefterforsker Harry Hole vender 
tilbage i romanen Tørst, som er den 11. 
i serien om Hole. Der ellers kommet nye 
kræfter til hos Oslo-politiet, men da en 
kvinde, Elise Hermansen, bliver fundet 
myrdet i sin lejlighed tømt for blod og 
med bidemærker på halsen, er politiet 
klar over, at kun én mand kan løse den 
gåde – nemlig Harald Hole. 

Efter tidligere dramatiske hændel-
ser har Hole nu i tre år levet i fred 
og ro som underviser på Politiskolen. 
Det viser sig hurtigt, at morderen har 
befundet sig i Elise Hermansens lej-
lighed, da hun vendte hjem fra en 
såkaldt Tinder-date, og kort tid efter 
bliver endnu en kvinde myrdet på 
samme bestialske vis. 

På jagt efter blodsugeren
Da går det op for Hole, at den morder, 
han skal jagte, er ham, som det aldrig 

lykkedes ham at fange. Ret hurtigt ret-
ter mistanken sig imod den pædofi-
lidømte Valentin Gjertsen, der på spek-
takulær vis fire år tidligere flygtede 
fra Ila-fængslet. Da der er tale om en 
såkaldt vampyrist, tilknytter politiet 
psykologen Hallstein Smith, der først 
afslår, da han er i gang med en doktor-
disputats om netop vampyrisme, men 
som siden ændrer mening og tilslutter 
sig Holes lille gruppe, som har kontor 
i et kælderlokale. 

Samtidig med at vampyristen slår 
til igen, og politiet kritiseres for sine 
manglende resultater, intensiveres 
efterforskningen, og bedst som man 
tror, at alt er løst, kommer der en 
ny drejning på handlingen. Læseren 
møder både gamle kendinge som fx 
den smukke specialefterforsker Ka-
trine Bratt, den kiksede Truls Bernt-
sen, der kun har bevaret sin stilling, 
fordi han er barndomsven med den 

ambitiøse og medieliderlige politidi-
rektør Mikael Bellmann, der er favo-
rit til at blive ny justitsminister, og 
så den unge nye Anders Wyller, der 
som nyuddannet har aftjent to år som 
betjent med efterforskningsopgaver i 
Tromsø. 

Hvad er en abefælde?
Undervejs er den ellers tørlagte Harry 
Hole tæt på at ryge tilbage i Jim 
Beam-tågerne, især da hans elskede 
Rakel bliver alvorligt syg. Og så er der 
desuden mere eller mindre komiske 
utroskabshistorier samt en forkla-
ring på fænomenet ”abefælden”, der 
stammer fra Robert Pirsigs ”Zen og 
kunsten at vedligeholde en motorcy-
kel”. Hvad det fænomen går ud på, 
skal som så meget andet ikke røbes 
her. Tilbage er kun at tilføje, at som 
mange gange tidligere lykkes det også 
for Jo Nesbø i Tørst gang på gang at 

tage røven på læseren. Det er store 
ord, men Tørst er efter min mening 
den til dato bedste roman om Harry 
Hole, og det siger ikke så lidt!

jl@kbhavis.dk

TEKST JANNIK LUNN 
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Den mangeaarige Redaktør 
af Københavneravisen og 
Korsbæk Tidende er pludse-
lig afgaaet ved Døden paa Vej 
for at røgte et vigtigt Hverv  i 
Hovedstaden.

Han er som Redaktør 
kendt for sin stilfærdige og 
sobre Stil, der i Ro og Mag 
har dæmpet megen Larm og 
Uro i Bymidten, hvor hans 
Avis udkom i et stort Oplag.

Han spiste ofte paa 
Postgaarden og vidste at 
paaskønne Restaurationens 
Kvalitet. Han har ofte skrevet 
rosende om Maden og Vinen 
i Korsbæk Tidende.

Han havde som Mand selv 
det store Overblik i Køkkenet, 
og han gik ikke af Vejen for i 
Venners Lag selv at tilberede 
Maden. Hans Vinkælder var 
rummelig, og han lod tit en 
Gæst vælge en Vin – som han 
i de fleste Tilfælde havde lig-
gende.  Selv i sin Sommervilla 
paa Bornholm havde han en 
betydelig Samling Vin parat 
i Kælderen.

Han lagde Vægt paa en 
sober Tone ved sine Mid-
dagsselskaber og læste der-
for ofte op – med Indlevelse 
og Pli - af en Takt og Tone, 
saa nye Gæster kunne føle sig 
velkomne og vide at rette sig 
efter Selskabslivets skrevne 
og uskrevne Regler.

Naar han har haft min-
dre Travlt, hvilede han tit 
ud paa Bornholm, hvor han 
hjalp Kolleger med udgivelse 

af Magasinet Bornholm. Re-
daktøren  havde netop faaet 
indrettet et smukt og be-
kvemt  Arbejdsværelse med 
stilfulde Mahognymøbler  i 
sin smukke Patriciervilla paa 
Svanekevej med Udsigt over 
Havet og til Østermarie.

Her naaede han at skrive 
en stor Artikel  om sin man-
geaarige Kollega Lise Nør-
gaard. Mon der kan være  
Haab om, at denne talent-
fulde, men kvindelige Med-
hjælper  kan fortsætte hans 
redaktionelle Linje og saale-
des sikre Korsbæk Tidendes 
Fremtid. Københavneravisen 
er allerede i sikre Hænder.

Jacob Ludvigsen blev for 
mange Aar siden udnævnt til 
Geheimeraad i KulturBorn-
holm og var i København 
Medlem af det ligeledes kul-
turelle ”Selskabet for Dansk 
Memorabilitet”, der er stiftet 
af Ib Boye, der ogsaa vidste at 
nyde Hovedstadens  Bekvem-
meligheder.

I mange Kredse var re-
daktør Ludvigsen baade re-
spekteret og vellidt. Hans 
helhjertede Engagement i 
Østermarie Skoles specielle 
Ledelsesform og Elevernes 
Trivsel huskes stadig paa 
Bornholm. Hans to begavede 
Døtre frekventerede Skolen i 
deres Ungdom. En anden af 
hans Mærkesager var Christi-
ania, som han livet igennem 
holdt af og støttede.

Takt og tone TEKST CARSTEN SEEGER

TEKST CHRISTIAN LUNN – KANSLER I SELSKABET FOR DANSK MEMORABILITET    FOTO JESPER BOYE

Jacob Ludvigsen er død, 69 år gammel. En 
myreflittig journalist, skribent og reklame-
mand med et vågent øje for det barokke, 
komiske, det opstyltede, altid klar med en 
nådesløs, vittig, rammende bemærkning og 
kommentar. Øst af en kæmpe fond af parat-
viden, indsigt, kulturel bagggrund, en sprud-
lende fontæne af ideer, indfald og initiativer. 
Igangsætter og inspirator, en legende og front-
figur i dansk presse med talrige aviser, bøger 
og kampagner på samvittigheden. Få kunne 
som han tale Roma midt imod, søge det kon-
troversielle, det utraditionelle, det oprørske, 
det revsende og uden smålig barmhjertighed 
gnide salt i såret. Men altid med humorens 
nådegave, der var aldrig langt til det poliske 
glimt bag de stærke briller.

Denne renaisscensefigur med de viltre 
krøller, ulastelige habit (læs for Himlens 
skyld hans erindringer ‘Hobbit i Habit’), en 
Københavner-kegle af den alt for sjældne 
slags, var Geheimeråd i Selskabet for Dansk 
Memorabilitet (så slap det ud!), broderskabet, 

som hædrer personer, der er ved at glide ind 
i glemselens mørke, enten med kransened-
lægning eller med opsætning af graverede 
mindeplader. For at nævne i flæng: Tegneren 
Fattig-Holm, hofkomponisten Du Puy, der løb 
med en prinsesse, Minefeltets historiker Bent 
Zinglersen, senest Carlsbergs Laboratoriefor-
stander Emil Chr. Hansen, som sikrede vel-
smagende øl til hele verden med rene gær-
cellestammer.

Kancelliet i dette Broderskab ligger i chok, 
Brødrene vånder sig over dette smertelige 
slag, men to ting ligger fast: vi sender vores 
tanker til Geheimerådens kærlige familie, og 
vil uophørligt rette vores blik mod det umå-
delige tankegods, som han har skænket os. 
Der er saftigt, vitamin- og kalorierigt stof til 
mange år endnu, næring til de, forhåbentligt 
mange, krøllede hjerner, der er beslægtede 
med Jacob Ludvigsens.

Jacob Ludvigsen med sine brødre i 'Selskabet for dansk memorabilitet'.

Myreflittig
og nådesløs
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TEKST KRISTEN BJØRNKJÆR

Jacob Ludvigsen var 
fænomenal til at få øje 
på hullerne i systemets 
plankeværker. Er sikker 
på min gamle ven også 
har fundet en smutvej 
i himlen.
Karsten Kjær  –  Tegning af Lars Andersen

Et gammelt egetræ er faldet, lyder det nogle gange 
lettere patetisk i nekrologer, når store mænd dør, 
men da meldingen om, at ’Jacob Ludvigsen er død’ 
i går indløb, var det et andet billede, der meldte sig. 
For at blive i skov-metaforen: Et af de mest vildtvok-
sende træer er pludselig gået ud, væk, bort.

Det kan godt være, navnet ikke siger yngre men-
nesker så meget, men folk fra 1968-generationen vil 
huske ham for ikke mindst at være tv-vært sammen 
med Jesper Klein og Nele Rue i udsendelsen ’Peber-
kværnen’, der blev et hit hos ungdommen for sin 
friske, humoristiske og ofte provokerende stil. Den 
var ikke populær hos det borgerlige Danmark og 
blev da også stoppet.

Sammen med sit livs Elizabeth delte han en stor 
lejlighed med digteren Dan Turèll og dennes kæreste 
på Forhåbningsholms Allé på Frederiksberg. I lejlig-
heden var der gashaner hele vejen rundt, fordi der 
tidligere havde været husholdningsskole.

Her mødtes vennerne – selv var jeg en af dem på 
Turèll-siden, og engang imellem stak Jacob sit store 
krøllede hoved ind til os for en kort bemærkning. 
Han havde nemlig travlt med at lave avis. Som jour-
nalist havde han fået sin uddannelse på det radikale 
Skive Folkeblad, men nu havde han oprettet sin egen 
avis. Hovedbladet hed den. I Skive havde han haft en 
mentor i den utraditionelle chefredaktør Poul Erik 
Søe, der senere blev højskoleforstander.

Ud af Christiania
Det var i Hovedbladet, han søsatte sin vision om 
at lave en fristad i Danmark. Den skulle ligge i en 
nedlagt kaserne på Christianshavn, Bådsmandsga-
des Kaserne, som lige var blevet rømmet. Omstæn-
dighederne var gunstige, og selvom det selvfølgelig 
var ulovligt, sprang så mange hippier og politiske 
aktivister med på ideen, at det aldrig lykkedes skif-
tende regeringer at nedlægge Christiania, som den 
kom til at hedde.

Han og fruen flyttede også ind på Christiania, 
men i sandhedens interesse skal siges, at de snart 

flyttede ud igen. Alle afgørelser skulle træffes på 
store fællesmøder, som havde det med at trække 
ud til langt ud på natten. Det havde Jacob Ludvig-
sen ikke tålmodighed til. Han havde nemlig meget 
andet, han gerne ville.

Jacob Ludvigsen var nok en slags hippie og 68’er, 
men så alligevel ikke. Han var meget andet og mere 
end det. Af ydre lignede han slet ikke sådan en, 
selvom han tillagde sig et vildtvoksende afrohår. 
Snarere havde han konservative tøjvaner, gik med 
habit, og det var lige før, han havde lommeur i ve-
sten tværs over sin digre mave, hvis han da ikke 
rent faktisk havde det!

Altid redaktør
Så blev han ansat på Ekstra Bladet, som ikke just 
var 68’ernes yndlingsavis. Det var Jacob Ludvigsen 
ligeglad med, for avisen gav ham lov til at udfolde 
sin specielle fantasi, når han f.eks. skrev leder om 
vejret, eller som dengang han med en enkelt opring-
ning fik omstillet samtalerne til en af efterretnings-
væsenerne til sit eget, private telefonnummer. Han 
var fuld af sådanne ideer.

Han gik også med fuldt knald ind i en mere 
journalistisk kampagne for at bakke op om en lille 
margarineproducents kamp for ikke at blive kvalt 
af mastodonten Unilever.

Senere i livet kunne han ikke holde fingrene fra 
det tiltrækkende avismageri og oprettede et system 
med små lokalaviser, ikke dagblade, rundt om i Kø-
benhavn, hvor ganske unge wannabes kunne prøve 
sig af i det journalistiske håndværk. Småt var smukt 
i Jacob Ludvigsens optik. Ofte var aviserne knyttet 
til en enkelt gade, hvis butikker og andre handlende 
støttede op om initiativet ved at indrykke annoncer. 
I de senere år udgav han en lille københavneravis 
med nyheder fra byens liv.

Squaaaz
Så var han pludselig reklamemand hos bureauet 
Wibroe, Duckert & Partners, nu meget langt væk 

fra sin oprindelige position som ungdomsoprører – 
og igen: så alligevel ikke. Han overraskede alt og 
alle ved at være manden bag en af de mest succes-
rige kampagner i dansk reklames historie, nemlig de 
små tv-sports om sodavandsmærket Tuborg Squash 
med Jacob Haugaard og Finn Nørbygaard, som for 
så vidt lige så godt kunne have været et underhold-
ningsprogram.

Snart gik adskillige danskere rundt og muntrede 
sig med at udtale ordet Squash forkert ligesom de 
to komikere, der slet ikke kunne, hvilket netop var 
den bærende ide. Frit efter hukommelsen: Squaaaz, 
Skvaes eller Skva…mumlemumlemumle.

I sandhed en mand med mange farver på palet-
ten. Kedelig var han ikke. En prototype på en mand 
med en krøllet hjerne.

Sporvogn på Bornholm
På et tidspunkt flyttede han fra det travle og stres-
sende København til det mere rolige Bornholm, hvor 
han dog ikke holdt sig under radaren, men udfol-
dede flere af sine vildtvoksende (der var ordet igen) 
ideer og også var tilknyttet den lokale avis.
Han ville oprette en sporvognslinje på øen – og 
han afprøvede ekkoet i Ekkodalen. Sammen med 
hustruen oprettede han en have med lægeplanter 
og biodynamiske lægemidler. Sammen med Lise 
Nørgaard redigerede han en særudgave af en avis, 
nemlig Korsbæk Tidende i forbindelse med Mata-
dor-byen på Dyrehavsbakken.

Jacob Ludvigsen skrev flere bøger, men mest hjer-
teblod og mest arbejde lagde han i erindringsbogen 
Hobbit i habit, og det var netop, hvad han var. Den 
udkom på Gyldendal og blev præsenteret ved en re-
ception i Huset i Magstræde, et ungdomskulturhus, 
han sørme også som idemand havde været med til 
at oprette i sin tid på Peberkværnen.

Jacob Ludvigsen døde, 69 år, efter et ildebefin-
dende, forårsaget af en sprængt hovedpulsåre og ef-
ter indlæggelse på Rigshospitalet, hvor han sov stille 
ind, som familien meddelte i en pressemeddelelse.

Han var idéernes mand
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flyttede ud igen. Alle afgørelser skulle træffes på 
store fællesmøder, som havde det med at trække 
ud til langt ud på natten. Det havde Jacob Ludvig-
sen ikke tålmodighed til. Han havde nemlig meget 
andet, han gerne ville.

Jacob Ludvigsen var nok en slags hippie og 68’er, 
men så alligevel ikke. Han var meget andet og mere 
end det. Af ydre lignede han slet ikke sådan en, 
selvom han tillagde sig et vildtvoksende afrohår. 
Snarere havde han konservative tøjvaner, gik med 
habit, og det var lige før, han havde lommeur i ve-
sten tværs over sin digre mave, hvis han da ikke 
rent faktisk havde det!

Altid redaktør
Så blev han ansat på Ekstra Bladet, som ikke just 
var 68’ernes yndlingsavis. Det var Jacob Ludvigsen 
ligeglad med, for avisen gav ham lov til at udfolde 
sin specielle fantasi, når han f.eks. skrev leder om 
vejret, eller som dengang han med en enkelt opring-
ning fik omstillet samtalerne til en af efterretnings-
væsenerne til sit eget, private telefonnummer. Han 
var fuld af sådanne ideer.

Han gik også med fuldt knald ind i en mere 
journalistisk kampagne for at bakke op om en lille 
margarineproducents kamp for ikke at blive kvalt 
af mastodonten Unilever.

Senere i livet kunne han ikke holde fingrene fra 
det tiltrækkende avismageri og oprettede et system 
med små lokalaviser, ikke dagblade, rundt om i Kø-
benhavn, hvor ganske unge wannabes kunne prøve 
sig af i det journalistiske håndværk. Småt var smukt 
i Jacob Ludvigsens optik. Ofte var aviserne knyttet 
til en enkelt gade, hvis butikker og andre handlende 
støttede op om initiativet ved at indrykke annoncer. 
I de senere år udgav han en lille københavneravis 
med nyheder fra byens liv.

Squaaaz
Så var han pludselig reklamemand hos bureauet 
Wibroe, Duckert & Partners, nu meget langt væk 

fra sin oprindelige position som ungdomsoprører – 
og igen: så alligevel ikke. Han overraskede alt og 
alle ved at være manden bag en af de mest succes-
rige kampagner i dansk reklames historie, nemlig de 
små tv-sports om sodavandsmærket Tuborg Squash 
med Jacob Haugaard og Finn Nørbygaard, som for 
så vidt lige så godt kunne have været et underhold-
ningsprogram.

Snart gik adskillige danskere rundt og muntrede 
sig med at udtale ordet Squash forkert ligesom de 
to komikere, der slet ikke kunne, hvilket netop var 
den bærende ide. Frit efter hukommelsen: Squaaaz, 
Skvaes eller Skva…mumlemumlemumle.

I sandhed en mand med mange farver på palet-
ten. Kedelig var han ikke. En prototype på en mand 
med en krøllet hjerne.

Sporvogn på Bornholm
På et tidspunkt flyttede han fra det travle og stres-
sende København til det mere rolige Bornholm, hvor 
han dog ikke holdt sig under radaren, men udfol-
dede flere af sine vildtvoksende (der var ordet igen) 
ideer og også var tilknyttet den lokale avis.
Han ville oprette en sporvognslinje på øen – og 
han afprøvede ekkoet i Ekkodalen. Sammen med 
hustruen oprettede han en have med lægeplanter 
og biodynamiske lægemidler. Sammen med Lise 
Nørgaard redigerede han en særudgave af en avis, 
nemlig Korsbæk Tidende i forbindelse med Mata-
dor-byen på Dyrehavsbakken.

Jacob Ludvigsen skrev flere bøger, men mest hjer-
teblod og mest arbejde lagde han i erindringsbogen 
Hobbit i habit, og det var netop, hvad han var. Den 
udkom på Gyldendal og blev præsenteret ved en re-
ception i Huset i Magstræde, et ungdomskulturhus, 
han sørme også som idemand havde været med til 
at oprette i sin tid på Peberkværnen.

Jacob Ludvigsen døde, 69 år, efter et ildebefin-
dende, forårsaget af en sprængt hovedpulsåre og ef-
ter indlæggelse på Rigshospitalet, hvor han sov stille 
ind, som familien meddelte i en pressemeddelelse.

Han var idéernes mand
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Journalisten Jacob Ludvigsen var 
manden, der fi k idéen til at holde en 
festival i Thy i sommeren 1970 - det 
som blev til Thylejren. Og året efter 
konciperede han 'fristaden Christia-
nia'.

Jacob er pludselig død, og himlen 
må fra i dag være blevet et vildere 
sted.

Jeg mødte Jacob første gang i midt-
80'erne på Ekstra Bladet, hvor han 
allerede i 1970 havde dækket Thylej-
ren særdeles indforstået - for i hjertet 
var Jacob en hippie, og en af de mere 
tænksomme. 

I navneregisteret til mine Hip-
pie-bøger optræder han således med 
hele 18 henvisninger, og Jacob deltog 
med entusiasme og iklædt ulastelig 
bogstav-smoking i alle de hippie-fe-
ster, vi holdt.

Sammen med kollega Lasse Elle-
gaard fi k Jacob Ludvigsen idéen til en 
dansk festival, da de i foråret 1970 
sammen jagede John Lennon i Thy.

Og her et klip fra Hippie 1 om 
netop dén begivenhed:

"Målet for de to journalisters tur 
til Thy var et solointerview med ver-
densstjernen. På pladsen mellem de 
to forsæder i den lejede blå Volvo an-
bragte Jacob Ludvigsen sit eksemplar 
af den nyopfundne kassettebåndop-
tager, der mest af alt lignede et lille 
møbel i plasticmahogni. Båndopta-
geren skulle bruges til at optage in-
terviewet med Lennon, men kunne 
under køreturen tjene det formål 
at afspille tidens musik. Ludvigsen 
havde en indspilning af Jimi Hendrix’ 
epokegørende Electric Ladyland, og 
bilkabinen var fyldt med Hendrix’ 
udsyrede guitarblues, da de nåede 
frem til gården i Skyum Bjerge. Her 
blev de modtaget af Verdensuniversi-
tetets leder, Aage Rosendal.

“Rosendal hævdede, at han kunne 
skaffe os et interview med Lennon,” 
husker Jacob Ludvigsen, “men min 
fornemmelse var, at han i virkelighe-
den holdt os hen med snak.” Rosendal 
fortalte stolt om sin brevveksling med 
forfatteren Aldous Huxley, hvis bog 
om den bevidsthedsudvidende me-
skalinkaktus, The Doors of Percep-
tion fra 1954, havde givet navn til 
gruppen Doors og gjort ham til en 
helt blandt hippierne. Huxley havde 
sendt Rosendal en pakke meskalin-
kaktus med posten, forklarede han.

Mens Ellegaard og Ludvigsen af-
ventede Rosendals hjælp, kørte de 
rundt i området. En dag snakkede 
de om Woodstock-festivalen, hvor 
Jimi Hendrix havde tryllebundet et 
publikum på næsten en halv mil-
lion mennesker, og Lasse Ellegaard 
fortalte om sin oplevelse af Dylans 
optræden på Isle of Wight.

“Jeg kan huske, at vi hørte Hendrix’ 
helt fantastiske udgave af Dylans 
All Along the Watchtower,” fortæller 
Lasse Ellegaard, “da idéen opstod.”

There are many here among us
Who feel that life is but a joke
But you and I we’ve been through that
And this is not our fate
So let us not talk falsely now
The hour is getting late

Udenfor gled det snedækkede 
landskab mellem Vesterhavet og Lim-
fjorden forbi.

“Det er da her, man skal holde 
en festival,” udbrød Ludvigsen. “En 
dansk udgave af Woodstock. Næste 
sommer.”

Og hovednavnet skulle selvfølge-
lig være verdens mest berømte hippie, 
John Lennon."

HANS IDÉER 
LEVERJeg har mødt Jacob fl ere gange til fro-

koster gennem årene - men særligt 
en middag, oven i købet en dyr en, 
står tydeligst i erindringen nu, hvor 
denne store original er gået bort:

Det var i 2006, da jeg netop var ble-
vet chefredaktør for Nyhedsavisen, 
som, inden vi begyndte at udkomme, 
blev udfordret af JP/Politiken og Poul 
Madsen med deres 24timer.

Vi havde fundet ud af, at Jacob ejede 
navnet '24timer', så vi tænkte, at vi 
kunne købe navnet af ham og derved 
tilføje JP/Politiken et pinligt nederlag.

Jeg inviterede Jacob på en øl på 
Cafe Victor i Indre København. Vi cir-
kulerede om emnet, uden at jeg rig-
tigt sagde noget. Øllen blev til fl ere. 
Vi spiste tre retter, fi k vin, cognac og 
hvad-ved-jeg.

Enormt fascinerende - for 'hobbit-
ten i habitten', som hans vidunderlige 
biografi  senere kom til at hedde, un-
derholdt med skønne anekdoter om 
Christiania, Squash, Ekstra Bladet og 
alt muligt andet i den medieverden, 
han var marineret i.

Til sidst - mange timer senere - 
sagde Jacob så farvel:

»Nå, David, jeg ved jo godt, at 
du gerne vil købe 24timer af mig, 
men det kan ikke komme på tale. 
Det vil jeg ikke være med. Det er 
barnligt. Men tak for mad.«

Dér sad jeg så - med en lang næse, 
en meget dyr regning, og var blevet 
narret af den kloge. Det var nu det 
hele værd.

Æret være dit minde, Jacob. Du vil 
blive savnet.

Jacob Ludvigsen erklærer Christiania for ’fri stat’, og så er forsidehistorien til Hovedbladet i hus.

En gammel købmandsbutik på Bornholm dannede rammen for det, der skulle blive en af 
Danmarks største tv-reklamesucceser – Finn og Jakob og Tuborg Squash.

HOBBITTEN 
I HABITTEN
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Første gang, jeg mødte Jacob Ludvigsen kom han 
stormende ind på Kanns Hotel i Åkirkeby med en 
troldehær. Det var i 1972 til et EF-møde på øen, der 
netop var blevet hans og Elizabeth's hjem

Allerede da kendte og beundrede jeg Ludvigsen. 
Først og fremmest som stifter og chefredaktør 

på Hovedbladet, som vi unge journalister læste 
med flid. Tidligt op om søndagen og ned og hente 
den i Rådhuskiosken i Rønne. Forinden havde Ja-
cob skrevet sig ind i pressehistorien, da han som 
ung reporter på Ekstrabladet fik stillet PET's hem-
melige linje om til sig selv på Bladet. Bare ved at 
ringe 119. "Grosserer Nielsens" hemmelige departe-
ment blev klædt af for åbne spalter i landets stør-
ste avis. Inden da dannede han makkerpar med 
Jesper Klein på Peberkværnen på DR. På Bornholm 
startede Jacob udgivelsen af en ugeavis. Som blev 

duplikeret og postomdelt til biodynamikere, selv-
forsynere, kollektivister og alle os andre langhå-
rede på klippeøen .  Intet var for stort for Christi-
anias grundlægger. Og heller intet for småt, bare 
det gav mening. Landsdækkende TV eller stencils. 
Ildhuen var den samme. Jeg besøgte tit ham og "fa-
brikanten" oppe ved Gudhjem Mølle, hvor de holdt 
åbent hus for alle fritænkere og modløbere. Jacob 
var opmuntrende mentor, før vi lærte begrebet at 
kende. Mange år senere arbejdede vi sammen, da 
han blev hentet tilbage til Ekstra Bladet som den 
første søndagsredaktør. Og siden da var det altid 
inspirerende at møde ham i gadebilledet. Altid på 
vej. Af hjertet tak kære Jacob Ludvigsen.  Og fort-
sæt gerne dine livsbekræftende narrestreger fra et 
nyt hemmeligt nummer.

PET's hemmelige  linje TEKST REIMER BO CHRISTENSEN           FOTO SØREN WESSELTOFT

TEKST OG FOTO SØREN WESSELTOFT

Jacob Ludvigsen sammen med sin smukke hustru Elizabeth Løvegal.

Når man lever i den journalistiske verden – er 
det umuligt ikke at kende Jacob Ludvigsen. Man 
mødte ham overalt i miljøet og steder hvor man 
ikke troede han kom. 

Som freelance fotograf på Børsen kendte jeg Ja-
cob overfladisk, indtil vi i 2004 begyndte at lave 
Børsen Business Magasinet sammen – med Jacob 
som redaktør og undertegnede som fotograf. Der 
blev spist mange gode frokoster på Lumskebugten 
– hvor Jacob mødtes med diverse reklameguruer, 
der skulle bedømme annoncerne der blev bragt i 
Børsen og finde de suveræne ADér og tekstforfat-
tere som havde produceret dem. Vinderne skulle 
så senere hyldes ved en fest. Det var fantastisk at 
opleve den respekt og ydmyghed, som alle viste 
ham og han var jo ikke en patriark – men nede på 
jorden og med gode humoristiske bemærkninger 
til alle – og var altid meget velformuleret med et 
fantastisk sprog. 

Vi havde næsten 10 års super samarbejde, ind-
til magasinet blev lukket ned – og det var i hvert 
fald ikke Jacobs skyld! Vi startede et samarbejde – 
hvor vi kaldte os ”Wesseltoft & Ludvigsen” – tekst 
og foto i høj kvalitet til rimelige priser. Vi lavede 
nogle opgaver sammen, især for Fredensborg Hotel 
på Bornholm – Jacob kunne jo godt lide at være 
tæt på hjemmet! Samarbejdet var upåklageligt – 
sådan som det skal være mellem redaktør og foto-
graf – vi kiggede på hinanden – snakkede lidt om 
stilen – nikkede så til hinanden og så kørte det 
bare – det var bare en kemi der virkede!

At kende en uortodoks person som Jacob er en 
gave. Man kunne være lidt i tvivl en gang imel-
lem om hvor han stod for han havde meninger – i 
flere retninger og argumenterede for dem – så det 
altid var meget overbevisende. Han kunne til tider 
have lidt borgerlige meninger – men de hang altid 
godt sammen med hans revolutionerende menin-
ger – som han strøede om sig med gavmild hånd.
Jeg ved at der er mange der vil savne ham. Dan-
mark har mistet en kulturpersonlighed, der har 
præget sit samfund på en uortodoks måde! RIP

Wesseltoft 
& Ludvigsen

Jacob Ludvigsen sammen med Søren Wesseltoft i smukke 
omgivelser.
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TEKST ALLAN AISTRUP - TIDL. UDGIVER AF BYDELSAVISER OG MEDSTIFTER AF KØBENHAVNERAVISEN

TEKST JANNIK LUNN - BOGPUSHER

TEKST ALLAN MYLIUS THOMSEN

TEKST SØREN ROSENLUND CHRISTENSEN

Det må være et af de - hvis ikke det 
sidste - interview Jacob Ludvigsen gav. 
Og formentlig de sidste offi cielle bil-
leder, der overhovedet blev taget af 
ham. Mødet foregik for få uger siden 
på hans yndlingsplet på Bornholm, 
i Ekkodalen, og vi både råbte ek-
ko-slagord og spiste tarteletter. Med 

Jakob Ludvigsens alt for tidlige død 
har Bornholm og Danmark mistet en 
farverig, talentfuld og på alle måder 
usædvanlig mand, en original i or-
dets allerbedste betydning! Der var 
ingen som ham.

Æret være Jacob Ludvigsens 
minde!

Jeg tror, at kvalitet sejrer, sagde Jacob 
til mig, da vi over en bøf og et glas 
rødvin forsøgte at at fi nde svar på de 
tunge økonomiske problemer, der tru-
ede med at rive den netop lancerede 
Københavneravisen omkuld. Det var 
i oktober 2006, præcis 40 år efter at 
Jacob kun 18 år gammel var blevet an-
sat på EkstraBladet af bladets legen-
dariske chefredaktør Victor Andrea-
sen. Jacobs umådelige journalistiske 
talent foldede sig siden ud i endeløse 
ambitiøse og krævende initiativer, 
hvoraf Københavneravisen blot var 
et. Han var ophavsmanden. Og han 
blev redningsmanden, da han fi k avi-
sen omdannet til den nuværende so-
cialøkonomiske virksomhed.

Kvaliteten må læserne nu be-
dømme. Jacob Ludvigsens bedrif-
ter vil leve videre i krøniken. Ikke 
alene har han skrevet, udgivet og 
ageret med nærmest ufattelig fl id. 
Hele vejen igennem har han samti-
dig kunnet sole sig i så betydelig op-
mærksomhed og pressedækning, at 
det kunne se ud som en dans på ro-
ser. Men der har sandelig også været 
mange torne at træde på. For det var 
bestemt ikke triviel journalistik, Ja-

cob bedrev. Han provokerede, navnlig 
med ubekvemme sandheder. Mange 
fortrædeligheder mødte ham derfor 
undervejs, hård og bitter kritik, mis-
undelse, tilsidesættelse og fornæg-
telse. Han udholdt beslutsomt det 
hele, dog ikke uden vrisne svar og 
skarpe udbrud.

Københavneravisen blev en for-
tjent sejr for Jacob Ludvigsen. Avisen 
udkommer på ellevte år, og hvem 
skulle have troet det, da han såede det 
første frø i 1993. Dengang fandt han 
på at udgive Københavns første by-
delsavis, kaldet ”Rendestenen”. Den 
var bestemt for Pisserendens beboere, 
og det handlede fra begyndelsen om 
”nyheder, nærhed og nytte”. Hurtigt 
spredte ideen sig til andre kvarterer 
og udgivere, så mange andre små by-
delsaviser spirede frem. Københavne-
ravisen opstod i 2006 som en sam-
menslutning af fi re eksisterende og to 
nedlagte bydelsaviser. Hensigten var 
at skabe et mere slagkraftigt og pro-
fessionelt blad. Jakob Ludvigsen har 
lige til sin død præget avisen med sin 
skarpe pen, der aldrig veg tilbage for 
at påpege vanvittige urimeligheder 
og ruske dem grundigt igennem.

TROEN PÅ 
KVALITET

Ekko-slagord 
og tarteletter

I mange år havde jeg på afstand beun-
dret Jacob Ludvigsen for hans mange 
originale initiativer, så derfor var det 
en stor glæde, da jeg lærte ham per-
sonligt at kende igennem Selskabet 
for Dansk Memorabilitet – pludselig 
var vi brødre, der mødtes i festligt lag. 
For lidt over et år siden spurgte Ja-
cob mig så, om jeg kunne tænke mig 
at blive bogredaktør på Københav-
neravisen. Jeg behøvede ikke nogen 
betænkningstid, der var ikke noget, 
jeg hellere ville. Min opgave blev at 
skrive boganmeldelser og i ny og næ 
lave et interview med en forfatter. Og 
så var der selvfølgelig de månedlige 
redaktionsmøder med Jacob for bor-
denden som en både saglig og vittig 
leder. Desværre måtte jeg melde af-
bud til lanceringen af Slagter Jens og 
Jacobs nye udgivelse Det gode kød, da 
det var samme dag, som der var den 
årlige Krimimesse i Horsens, men 
dagen inden havde jeg talt i telefon 
med Jacob, som havde givet mig ud-

sættelse med et interview til Køben-
havneravisen, da det drejede sig om 
en kriminalroman, som jeg endnu 
ikke havde fået tilsendt. ”Den tager 
vi i næste nummer,” svarede Jacob. 
Da jeg vendte tilbage fra Horsens, var 
det til den sørgelige meddelelse om, 
at Jacob var sovet stille ind. Midt i 
chokket kom jeg til at tænke på et af 
Piet Heins Gruk, som Jacob og jeg i 
anden anledning engang havde mo-
ret os over. Det er et Gruk, som var 
inspireret af synet af en overkørt ha-
rekilling, og som viser livets uhygge-
lige uforudsigelighed: ”Den ene dag 
er man glad og fro, til hylde-te hos 
sin tante, den næste dag klokken lidt 
i to, er man som en presset plante.” 
Det bliver underligt igen at skulle 
til redaktionsmøde på Københavne-
ravisen – uden Jacob, men the Show 
must go on, som den gamle redaktør 
sikkert ville have sagt. Så kære Jacob 
- tak fordi du var, den du var. Du vil 
blive savnet! 

Saglig og vittig 

leder
Jeg har kendt Jacob personligt siden 
slutningen af 1960-erne, i en lang 
række sammenhænge. Havde i en 
periode kontorfællesskab sammen 
med ham på Kultorvet. I de sidste år 
var vi medlem af en række særdeles 
hyggelige selskaber og foreninger, 
hvor der altid var fest og farve. Man 
kan sige, at Jacob har slidt sig op. Han 
var født i 1947. Men startede allerede 

tidligt indenfor mediebranchen, og er 
aldrig stoppet. Nu står man tilbage 
de mange minder fra næsten 50 års 
bekendtskab. Det er så trist, at miste 
"en hobit i habit" .

Fandt i mine bunker dette foto fra 
Jacobs 50-års reception i 1997. Her på 
Kultorvet havde jeg i en årrække kon-
tor hos Jacob's "Baltiske Bureau".

Fest og farver
TEKST 

TEKST 
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Et revolutionært fyrtårn
For få måneder siden var Jacob og jeg begravet i en 
vigtig snak om et eller andet. Vi havde selvfølge-
lig sikret os en flaske af værtens bedste rødvin, og 
var på terrassen nu henført i indviklede forhold. 
Pludselig afbrydes Jacob i en sætning af en frue 
fra de nordlige forstæder der føler trang til at kon-
statere, at Jacob åbenbart havde fået en plet på sin 
fine, hvide skjorte. Tavst iagttog vi begge den kvin-
delige gæst, og efter en kort pause, fortsatte Jacob 
samtalen som intet var hændt. Hvad der hændte 
men ikke kunne tillægges betydning, var ikke no-
get Jacob spildte kostbar samtaletid og dyrebare 
dråber på. Sådan var Jacob: 

   Der blev lyttet til det væsentlige, og der var 
en holdning til det vigtigste.

Med Jacobs død mister vi en af vores egne. Der 

er ikke så mange i gruppen af anarkistiske ronked-
orer, og Jacob var den største i den flok. 

For mit eget vedkommende var Jacob et revolu-
tionært fyrtårn. Syv år ældre end jeg selv, var det 
ham der banende vejen for alt det rigtige dengang 
i 60'erne og 70'erne. Og Jacob greb muligheden når 
den meldte sig. Mange begivenhedsforløb virker 
indlysende når de beskrives i en eftertid, men ofte 
er mange af de valg der ligger bag, hverken ind-
lysende, oplagte eller lette, i den samtid hvor de 
finder sted. 

Men Jacob havde altid viljen, evnen og modet 
til at gøre det rigtige. 

Jeg forstår ikke at man kan dø så ung når man 
altid er i godt humør, og giver plads til livet, tanker 
og det menneskelige samvær. Hvordan man kan 

rives ud af hænderne på os andre, når man aldrig 
er stresset eller plaget af denne verdens ondskab 
og begærlighed. Og Jacob døde meget, meget ung: 

Ungdom er ikke forudindfattet og har livsbegær, 
og på den måde var Jacob pur ung. 

Michel de Montaigne skrev i et af sine essays, 
at man i gamle mænd kan se sjælen tegnet i deres 
ansigt. Ens liv indhenter en, og man kan ikke skjule 
hvem man virkelig er, som ens ansigt fanges af de 
endelige folder. Men se på et foto af Jacob, og man 
ser straks den gode sjæl som Jacob lagde krop til. 

   At Jacob's krop nu forgår, skal på ingen vis vri-
ste hans sjæl fra os. Den bliver ved at være til stede. 

   Men hvor kommer jeg dog til at savne resten 
af ham.

TEKST KLAUS RISKÆR PEDERSEN

TEKST CAMILLE BLOMST     FOTO TORBEN DRAGSBY

Københavneravisens stifter og seniorredaktør Ja-
cob Ludvigsen er død. Manden med de milde øjne 
og antennehåret vil ikke længere være at se i ga-
derne omkring redaktionen. 

Ordene var hans livsnerve, han kunne læse una-
turligt tidligt. I det hele taget gik hans liv stærkt. 

Han sov sjældent mere end nogle få timer ad 
gangen, så vækkede idéstrømmen og pligten ham. 
Der var altid aviser, der ikke var blevet læst og sak-
set, mails, der ikke var blevet besvaret eller tanker, 
der ikke var sendt. 

Jacob Ludvigsen var intens. Hans nærvær var 
så stærkt, at det smittede og det var hans tiltræk-
ningskraft på både fuldstændig fremmede og gode 
gamle venner. 

Kendt og kendte mange 
Han huskede fantastisk godt og havde et endeløst 
galleri af personer i hovedet, hvis navne han sta-
vede rigtigt. Han huskede desuden hvem, de var i 
familie med, hvad de havde bedrevet og hvor de 
havde boet. Ikke i bare i faktaform, men i gode 
anekdoter. 

Han opdaterede sin vidensbank ved at læse alle 
landets aviser dagligt. Han gik ingen steder, uden 
at gå efter en god historie og han kom aldrig hjem 
uden noget, for han mødte altid nogen og hvis histo-
rierne var spændende nok, havde han tid til en øl. 

Den heluldent habitklædte, hatteløftende, map-
peherre til fods i indre by på vej mellem møder 
med indflydelsesrige og begavede personer begra-
ves i ord og øl iført jakkesæt, hvilende på sengetøj 
med Harald Tribune og med en stak aviser, så han 
ikke skal kede sig. 

To personer
Jacob Ludvigsen var en sær kombination af gam-
meldags klædt og gammelklog, men han havde 
en finger på pulsen. Han kunne forudsige politik, 
valg, fyringer, ansættelser, strømninger, opfindel-
ser og kollektive holdningsforandringer. Derfor 
fungerede han godt både som reklamemand og 
journalist. 

Jacob var snakkende og larmende. Latteren var 
høj og det var bedst, at have den på sin side. 

Han var også lyttende og holdt på mange offent-

lige og private, dybe og besynderlige betroelser og 
hemmeligheder. 

På Svaneke Torv holdt han sommeren igennem 
hof iført sin hvide kedeldragt, crogs og stråhat. Han 
dyrkede at være bemærkelsesværdig. 

Den trang til at blive set holdt han skarp. For 
kun den, der skaber meget, kan tillade sig at skabe 
sig meget. 

Redaktør Ludvigsen stod op klokken fem og 

satte sig til tasterne. Flere gange om dagen tog 
han en lille lur i stolen, for så at vågne op og fare 
i teksten eller avisen eller mailboxen igen. 

Han stod aldrig stille, holdt aldrig ferie mere 
end et par dage her og der og han var aldrig af 
mailen og telefonen. 

Derfor bliver stilheden, tomhullet, tavsheden 
efter min far ulidelig.

Stærkt smittende nærvær

Jacob Ludvigsen sammen med sine smukke døtre Freja Ludvigsen (tv) og Camille Blomst.
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TEKST PETER OLUFSEN     FOTO BIRGER STORM, BILLEDBLADET

Ridder Jacob. Med fyldepennen som 
lanse. Altid på de svages side mod 
magtmisbrug, manipulationer og ma-
skepi. Med en fornuftens logiske sans 
til kamp mod det opstyltede, det over-
fladiske og latterlige. En revser i den 
gode danske tradition fra Ludvig Hol-
berg og Hans Scherfig. Jacob var Dan-
marks eleganteste pen gennem mere 
end 50 år. Hans sprogsans var ganske 
simpelt uforlignelig.

Store slag i marken i spidsen for ofte 
svagt organiserede styrker: Danmarks 
første søndagsavis i farver, Hovedbla-
det; erobringen og grundlæggelsen 
af Fristaden Christiania; Befrielses-
kampen på Bornholm. Der var kraft, 
pondus og engagement bag alt, Jacob 
Ludvigsen foretog sig, og han nåede så 
utroligt mange mål. Fra menig journa-
list oplevede han at blive redaktør for 
Ekstra Bladets dengang nye søndags-
avis. Fra ukendt i reklamebranchen til 
at være manden bag de legendariske 
Tuborg Squash reklamer. 

Heldigvis glemte han ikke at lufte 
sin sylespidse fyldepen i klummer fra 
Ekstra Bladet, Børsen, Markedsføring, 
Kristeligt Dagblad - vi kunne blive ved 
- til det lille Classico Klub Magasin, 
hvor han fortsatte den engagerede 
kamp i den gode klassiske musiks 
tjeneste, som han havde udkæmpet, 
siden han grundlagde Ungdom mod 
pop i 1963. Som medarbejder på Corsa-
ren lavede han den legendariske falske 
udgave af Berlingske Tidende under 
typografkonflikten i 1977. Og til det 
sidste var han en af drivkræfterne bag 
det satiriske årsskrift Svikmøllen.

Grænseoverskridende ungdoms-TV 
i monopolets dage og altid når han 
optrådte på TV med sin imponerende 
hårpragt og rungende stemme udstrå-
lede han denne kraft, der kommer fra 
den, der brænder for sagerne, og han 
kunne blive ganske bøs over for dem, 
der ikke enten delte eller i det mindste 
forstod hans budskaber. 

En samfundsengageret figur uden 

partipolitisk tilhørsforhold. En blan-
ding af et moderne og åbent menneske 
og så med en befriende konservatisme. 
Altid velklædt, velartikuleret - og al-
drig aldrig sjusket. En hård modstan-
der i enhver debat og altid ved sine 
meningers mod. Som ven og legekam-
merat aldeles uden for kategori. Hjer-
tevarm, betænksom og fuld af humor.

Jacob Ludvigsen nåede i de senere 
år at lave en række fremragende bø-
ger. En nu udgået rigt illustreret bog 
om Christiania, en rejsefører til Chri-
stiansø, en bog om Svikmøllens første 
100 år, Den fulde sandhed om Spiritus 
- og endelig de fremragende erindrin-
ger Hobbit i habit. Læs den bog, hvis 
du vil tættere på Jacobs spændende liv.

For et par måneder siden samar-
bejdede vi omkring udgivelsen af bo-
gen Klassiske klummer - Fra Mozart til 
Muhammed til Spat af spot - og senest 
bogen Det gode Kød, som Jacob Lud-
vigsen skrev sammen med Jens Slagter 
fra Kultorvet. Engageret som altid i de 

gode - men ikke altid politisk korrekte 
sager - og som altid optaget af sit lo-
kalsamfund, såvel i København C som 
på Bornholm. Ikke mindst gennem ar-
bejdet med den lille mikro-lokalavis 
Rendestenen i 1993, den spæde start 
til det der senere voksede sig til Kø-
benhavneravisen.

Jeg savner allerede nu min gamle 
ven og mentor gennem 48 år grusomt, 
men jeg er ikke bange for at komme til 
at glemme ham. Hans trofaste livsled-
sagerske Elizabeth Løvegal og døtrene 
Camilla og Freja og de fem børnebørn 
har mistet en rig og kærlig sjæl, der har 
forladt os alt for tidligt, men som fami-
lien skriver i en pressemeddelelse “på 
toppen”. Og for Jacob - denne livsny-
der, denne engagerede perfektionist, 
denne lykkelige ridderfigur, var det 
naturligvis det eneste mulige sted at 
slutte et liv, hvor han nåede så mange 
gange mere end de fleste.

RIDDEREN AF DEN SPIDSE PEN

Jacob havde stor fornøjelse med at lave Korsbæk Tidende, her ses han sammen med sine to samarbejdspartnere på avisen Lise Nørgaard og Robert Haren.
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Den alt for korte 
biogra�  - om en af de største

INDLEDNING

Pludselig er han 
her ikke mere. 
Men han var her! 
Det er det vigtige.
John De Summer-Brason

Det kan da ikke været rigtigt,at det 
søde og skønne menneske, ikke er 
her mere?
Jeg var rigtig glad for Jeres Jacob, og 
nød al hans viden, hans »kloghed« 
og hans humor- for mig, var han den 
»afrikanske onkel«, som jeg aldrig 
rigtig har haft.
Sunny Asemota

Som journalist var Jacob Ludvigsen indbe-
grebet af 60ernes magiske, bevidsthedsudvi-
dende tanker. Som 19-årig blev han ironisk 
nok ansat til at dække ungdomsoprøret på 
Ekstra Bladet. Og blev en del af det. Ved en 
kommunistfjendtlig koncert kopierede han 
billetter i massesvis og uddelte dem gratis i 
gader og stræder. 

Ekstra Bladet blev hurtigt til Information 
og Danmarks Radio. I tv-programmet Peber-
kværnen vejledte Jesper Klein og Jacob Lud-
vigsen blandt andet om brug af narkotika og 
sendte reporter Lasse Jensen ud for at købe 
heroin. Til slut blev det lukket af Radiorådet.

Hovedbladet
Så stiftede han Hovedbladet. På udgivelses-
dagen ville han uddele 2 gram gratis hash 
til alle på strøget. Det gjorde han i præcis 
4 minutter, indtil politiet kom og anholdt 
ham. Senere besatte han og Hovedbladet 
den tomme Bådsmandsstrædes Kaserne, og 
erklærede fristaden Christiania. Hvor han 
frafl yttede et par uger efter.

Alt i alt fremmede han en journalistisk akti-
visme, medier som Radio24Syv i dag lever godt 
af. Der gik ikke længe, før også Hovedbladet 
var fortid for Jacob Ludvigsen. Han skulle nye 
veje. Privat boede Jacob Ludvigsen i bofælles-
skab med blandt andre Dan Turell og sin kone 
Elizabeth Løvegal, med hvem han fl yttede til 
Bornholm. De blev sammen for livet.

Aktivismen fortsatte ufortrædent. Han 
tog del i satireblade som Corsaren og Svik-
møllen, og blev ophavsmand til de berømte 
Squash-reklamer med Finn og Jacob. Han 
blev atter fastansat på Ekstra Bladet, hvor 
han uddelte den årlige nytårstorsk. Den 
smagte ikke Uffe Ellemann-Jensens tempe-
rament. Han sendte også falske breve i An-
ker Jørgensens navn til LO-formand Thomas 
Nielsen. Sidstnævnte var rasende.

På Bornholm var han redaktør for Maga-
sinet Bornholm og Mad & Mennesker. Han 
var også ophavsmand til avisen Korsbæk Ti-
dende, som han lavede med Københavnera-
visens redaktør Robert Haren.

Han skrev en lang række af bøger om sin 
interesser. Danmarkshistorien, Bornholm, 
røg og spiritus, herunder: Røgfri - med to-
bak, Den fulde sandhed om spiritus, Befri 
bornholm, sin egen selvbiografi , Hobbit i 
Habit og senest DET GODE KØD - Spis lidt 
mindre, men meget bedre.

Klummeskribent var særligt aktiv i for-
hold til frihedsrettigheder. Retten til et glas, 
retten til lidt røg, retten til at være et individ. 
Senest skrev han et meget populært klum-

meindlæg til Berlingske om vigtigheden af 
fysiske kontanter, så andre, i værste fald læ-
gen, ikke kunne snage i ens privatforbrug.

Københavneravisen
Endelig var han grundlægger af Københav-
neravisen, en sammenslutning af en række 
bydelsaviser i indre byer. Redaktionsmø-
derne var hyggelige, man fi k gerne tilbudt 
en lille pakke snus og en øl på Det Hvide 
Lam, hvis den habitklædte herre havde tid. 
Han var altid velforberedt og havde læst 
samtlige artikler om København i samtlige 
medier. Altid havde han en historie til sine 
skribenter. Altid en forside parat. En forside 
om Jens Slagter, der var ved at blive udsat for 
justitsmord. En forside om dannelsestab og 
nedlæggelsen af rigsarkivet, universitetsbib-
lioteket, Københavns stadsarkiv. En forside 
om multinationale selskaber, som skruer 
huslejen op til det maksimale i København.

Jacob Ludvigsen kæmpede for dannelse, 
kæmpede for dem, der blev trådt på. Tak for 
alt, Jacob. Tak for din tid. Tak for dit mod 
og tak for din fl id. Du er i vores øjne den 
største. Du er og forbliver savnet.

Københavneravisen

Journalist og ballademager 
Jacob Ludvigsen døde pludse-
ligt. Han blev mindet fredag 
den 7. April i Arbejdermuse-
ets festsal i Rømersgade, hvor-
fra hans venner, Dan Turéll og 
Jesper Klein, også havde taget 
deres sidste rejse.  

Til lejligheden havde Lud-
vigsens ven og brygmester, 
Jan Poul fra Svaneke Bryghus, 
på eget initiativ opfundet og 
hastebrygget en gravøl. 

Øllen har navnet "Ordfl ov 

- det var han ikke". Ordfl ov 
blev serveret til mindehøjti-
deligheden fra en Christiani-
acykelbar. 

"Det tegner til at blive en 
værdig afsked. Jeg ville endda 
udskyde min egen begravelse 
for at komme til hans. Ordf-
lov - det var han ikke, får en 
smag af forår, frugt og frisind, 
helt frisk fra tanken. En ver-
denspremiere", fortalte bryg-
mester Jan Poul. 

Far holdt bestemt af blomster, han 
gav mig et blomsternavn. Men når 
han selv gik til begravelser, syntes 
han, at det var vigtigere at skrive 
et smukt kort til de efterladte, end 
at købe en blomst. Ordene kan vi 
gemme og læse igen og igen, når vi 
skal forstå, at vi for al tid har mi-
stet vores bedste ven, far og mand.
Camille Blomst

Ord� ov - det var han ikke
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