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BLODMÅNES EFTERFØLGER 
DRYPPER AF BLODHÆVN 

- BOGSTAVELIG TALT

FRANK JENSEN AFVISER 
FLERE AIRBNB-GÆSTER

DA VOLDENE 
FORSVANDT

LEDER POLITIK MED MOR I BYEN MAGASIN MYLIUS ANMELDELSE

TEKST CAMILLE BLOMST

TEKST LARS PETER LORENZENMIN BY  Forfatteren Jesper Wung Sung modtog 
De Gyldne laurbær for sin velskrevet famili-
eroman “En anden gren” om sin kinesiske ol-
defars ankomst til datidens København, hvor 
han var ansat i Tivoli som glokineser.      S:15                              

LETTE RETTER
i caféen

100,- FREDAGSJAZZ / COPENHAGEN FRIDAY
Fredag d. 13/4, kl. 18.00-20.00, fri entré

Caféen har åbent fra kl. 12.00 hver dag. Restauranten har åbent fra kl. 17.30 Mandag-Lørdag.
Rosenborggade 15-17, 1130 København K, Tlf. +45 3841 1020, www.brdr-price.dk - lige ved Nørreport og Kongens Have

BYGGERI   Flere kommuner i hovedstadsområdet bygger højhuse i disse år, og 
særligt i København er der fart på udviklingen. I øjeblikket er man i gang 
med at bygge 12 højhuse, og derudover er yderligere 37 højhuse blevet 
godkendt i lokalplanen.                     S.06

HØJHUSENE 
INDTAGER 
HOVEDSTADEN 

PÅ RUNDTUR 
I BYEN MED EN 
FIKTIV KINESER 
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”København ligner alle andre byer, hvor 
tiden er inde og ingen forstår det”, så-
dan sang, nogle af de første hippier i grup-
pen Steppeulvene i 1967. Det kunne man 
måske godt lige tænke lidt over her mere 
end 50 år efter, hvor regeringen har ved-
taget at:  Miljøstyrelsen bliver flyttet 
til Odense. Det er 440 arbejdsplad-
ser, det Statslige gasselskab får et nyt 
samlet hovedsæde i Viborg og et drifts-
center i Stenlille. 188 arbejdspladser, 
Patientklagestyrelsen flytter sit ho-
vedsæde til Aarhus, det er 141 arbejds-
pladser,  Nota - Nationalbiblioteket for 
mennesker med læsevanskeligheder -  
flyttes til Nakskov. Det er 80 arbejds-
pladser, Energitilsynet flyttes til Fre-
deriksværk. Det er 78 arbejdspladser, 
Danmarks Innovationsfond flyttes til 
Aarhus. Det er 46 arbejdspladser. Det 
Økonomiske Råds sekretariat flyttes 
til Horsens. Det er 33 arbejdspladser, 
Lønmodtagernes Garantifond flyttes 
til Frederikshavn. Det er 33 arbejds-
pladser....

Når man ser tilbage i historien er det me-
get nemt, at give sig til at undre sig: ” 
Hvad tænkte folk egentlig på dengang, 
det skete? Kunne de ikke se, at lige præ-
cis den bestemte udvikling der var i gang 
var helt gal? Havde de virkelig hove-
det oppe et vist sted?, hele tiden? alle 
sammen? Kunne de da ikke se hvor 
de var på henad?, hvorfor satte ingen 
tilsyneladende hælene i og sagde: ”Hør 
her, venner, Den er helt gal. Nu stop-
per det”.?   

Miljømærkesekretariatet flyttes til Løg-
stør. Det er 24 arbejdspladser, Dansk 
Sprognævn flyttes til Bogense. Det er 15 
arbejdspladser, Lokale- og Anlægsfonden 
flyttes til Nyborg. Det er 14 arbejds-
pladser, Sekretariatet for Frivilligrådet 
og Det Centrale Handicapråd flyttes til 
Brovst. Det er 11 arbejdspladser, Løn-

modtagernes Fond for Tilgodehavende 
Feriemidler, det er 10 arbejdspladser, 
etableres under Lønmodtagernes Dyr-
tidsfond i Frederikshavn. Sekretaria-
tet for Studievalg Danmark etableres 
under Uddannelses- og Forsknings-
ministeriet med centralt sekretariat i 
Odense. Det er fire arbejdspladser. 125 
arbejdspladser i politiet flyttes til byer 
ude i landet, dele af Styrelsen for Un-
dervisning og Kvalitet flyttes til Hol-
bæk. Det er 95 arbejdspladser… 

Jo, tallene er fra regeringens egen hjem-
meside, sådan som de blev offentliggjort 
for nogle måneder siden. Der er siden ble-
vet justeret lidt her og der. Så de enkelte 
opgørelser skal tages med disse forbe-
hold. Men tendensen og målet er klart 
for det der med meget fine ord kaldes 
'Bedre balance II - statslige arbejds-
pladser tættere på borgere og virk-
somheder'. Regeringens vidtløftige og 
gennemgribende plan for yderligere 
udflytning af knap 200 statslige ar-
bejdspladser fra København til min-
dre provinsbyer rundt omkring i lan-
det. Illusionen er at arbejdspladserne 
der skal skabe vækst ved deres blotte 
tilstedeværelse skal de tidligere køben-
havnske arbejdspladser skabe gang i 
den i byggeri, finanssektor, i industri-, 
handel- og kulturlivet i de hensyg-
nende danske provinser. En, nærmest 
uhyggelig manifestation af  planens 
naive idioti, er, at der i selve præsenta-
tionsteksten på regeringen.dk konsta-
teres at det 1824 udflyttede jobs skal 
generere 4024 i alt. Altså: alene ved 
at flytte adresse vil arbejdspladserne 
fordobles i antal – helt af sig selv. Det 
er ren hokus pokus. Listen er vi ikke 
færdige med endnu. Den fortsætter: 

Måltal for samling af løn- og regnskabs-
opgaver i Statens Administration rykkes 
til Hjørring. Det er 75 arbejdspladser, dele 

af Banedanmark rykker til Ringsted. Det 
er 60 arbejdspladser. Dele af Erhvervs-
styrelsen flyttes til Nykøbing Falster. 
Det er 56 arbejdspladser. Dele af Tra-
fik-, Bygge- og Boligstyrelsen rykker til 
Ribe. Det er 40 arbejdspladser. Dele af 
Styrelsen for Forskning og Uddannelse 
flyttes til Svendborg. Det er 28 arbejds-
pladser, dele af Moderniseringsstyrel-
sen rykker til Hjørring. Det er 23 ar-
bejdspladser, dele af Statens It flyttes 
til Augustenborg. Det er 20 arbejds-
pladser, dele af Styrelsen for Institu-
tioner og Uddannelsesstøtte flyttes til 
Svendborg. Det er 18 arbejdspladser. 
Dele af Udlændingestyrelsen, i alt 
15 arbejdspladser flyttes til Næstved, 
dele af Digitaliseringsstyrelsen rykker 
til Nykøbing Falster. Det er 13 arbejds-
pladser… 

Her i byen er vi ikke så optagede af hvor-
dan udflytningsplanen ikke vil virke ude 
i de små byer. Men er det gået op for os, 
for alvor, hvad denne statstyrede hjerne-
flugt fra København vil komme til at be-
tyde?. Forstår vi hvilket undergangs-
scenario, disse tørre tal maler op for 
øjnene af os? Overgå det vores fatte-
evne, at en regering i splid med sig 
selv, tynget ag sit eget mindretal og, 
ikke mindst, mindreværd er ved at 
rive Københavns status som hoved-
stad og kraftcenter for hele Danmark 
i stumper og stykker foran os. Som 
det er tilfældet med andre politiske 
eksercitser om stort set ligegyldige 
problematikker som beklædningslov, 
ghettoplan og skilsmisselov, har en 
magtesløs, forvirret og historisk upo-
pulær borgerlig regering stukket kni-
ven ind i en af Københavns hovedårer, 
og begyndt at dræne landets kraftcen-
ter. Blot fordi samme regering har løb 
panden mod en mur i forhold til stort 
set alle de større ideer, den havde ar-
gumenteret for ved sin dannelse for 

snart, Gud bedre det, to år siden. Alt 
det regeringen  har erkendt den ikke 
kan opnå, primært på grund af indre 
splid, sørger den nu at kompensere 
for ved at lefle for sit vælgergrundlag, 
provinsboernes, værste og mest småt-
skårne fordomme : fremmedangsten 
og foragten for Københavnerne. 

Vi ser til i forundring og måben. Forleden 
kom Dragørs borgmester med et forslag 
om at etablere et Hovedstadsministe-
rium, for at dæmme op for den tiltagende 
Hovedstadsbashing. For at forsvare Kø-
benhavn. Måske er tanken om endnu en 
ny statslig institution ikke ligefrem ge-
nial. Men der er grund til at håbe på, 
at det er tegn på, at også inden for det 
gamle bondeparti, Venstre, er det ved 
at dæmre: at Hovedstaden er hele lan-
dets lokomotiv, at den internationale 
tendens er at storbyerne vokser, også 
i forhold til indflydelse. At væksten 
foregår i storbyerne og ikke ved admi-
nistrative omlægninger til provinsen. 
At storbyen skaber velfærd og frem-
gang, at udflytningsplanerne i bedste 
fald kun fordeler armod. 

Men vi er ikke færdige endnu, for listen 
fortsætter, for nylig kom ideen om ud-
flytning af en helt ny institution, Radio 
24Syv, til Sønderjylland seriøst i spil i de 
igangværende forhandlinger om et nyt 
medieforlig, så det skal også tænkes med. 
Tendensen breder sig, mens listen fort-
sætter: dele af Energinet, 10 arbejds-
pladser, rykker til Stenlille, Samling 
af tilsynsopgaver i Sikkerhedsstyrel-
sen flyttes til Esbjerg. Det er seks ar-
bejdspladser. Der ud over skal dele af 
Nationalt Genom Center, i alt omkring 
10 arbejdspladser, sammen med om-
kring 67 andre offentlige arbejdsplad-
ser flyttes ud i regionerne. 
Hvornår sætter vi hælene i?
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BØRN Der bliver født børn i hovedstadsom-
rådet som næsten aldrig før. Faktisk er der 
tale om et reelt babyboom med en forven-
tet stigning i fødselstallet på 22 procent 
frem mod 2030. Mens der i dag er cirka 
53.000 børn i den skolepligtige alder 6-15 
år, vil antallet stige med omkring 19.000 i 
løbet af de kommende 20 år. 

De mange fødsler skyldes, at flere og 
flere i den fødedygtige alder mellem 20 
og 40 år flytter til København og omegn. 
Derfor arbejdes der på højtryk for at skaffe 
plads i skoler og institutioner.

- Vi bliver flere og flere københavnere 
i disse år, og det er rigtig godt. Men det 
skaber også et pres for at skaffe ekstra ka-
pacitet, og derfor kommer vi til at investere 
massivt i etablering af daginstitutioner og 
skoler i de kommende år, siger børne- og 
ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) 
til Berlingske.

64 nye børnegrupper
Med en ny politisk aftale afsættes der næ-
sten 300 millioner kroner til at udvide og 
bygge nye daginstitutioner. Alene de kom-
mende to år vil der blive åbnet 64 nye bør-
negrupper a 12 vuggestuebørn eller 22 bør-
nehavebørn rundt omkring i byen.

Derudover skal der være to nye sko-

lespor på to eksisterende skoler, og der af-
sættes penge til at købe grunde til to helt 
nye folkeskoler, én i Kødbyen og én ved 
Torveporten i Valby.

For at give børnene mulighed for at 
boltre sig uden for institutionerne skal der 
også bruges omkring 70 millioner kroner 
til medfinansiering af en ny svømmehal 
på Papirøen. København ligger i bunden 
på landsplan over idrætsfaciliter per ind-
bygger - i dag er der eksempelvis flere end 
31.000 københavnere om hver svømmehal. 

10 år at bygge en skole
- Det er en ret stor opgave at følge med, når 
børnetallet vokser, som det gør. Det tager 
jo knap 10 år at bygge en skole og lidt min-
dre med en daginstitution, så derfor ser vi 
også på muligheder for at bruge tidligere 
erhvervsejendomme, villaer samt at bygge 
i højden og for eksempel etablere legeplad-
ser på taget, siger Jesper Christensen.

I alt forventer Københavns Kommune 
at skulle bruge i omegnen af 10 milliarder 
kroner frem mod 2028 for at etablere de for-
nødne skoler, daginstitutioner, biblioteker 
og andre typer institutioner for at kunne 
servicere de mange nye københavnere.

lp@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN

BABYBOOM I KØBENHAVN 
KOSTER 10 MILLIARDER

Nyhavn Rens

Herluf Trolles Gade 18 Tlf. 70 27 23 14 www.NyhavnRens.dk  Mail. info@NyhavnRens.dk

Pelsopbevaring 2018  KR. 350
PROFESSIONEL PELSPLEJE©

Flere af regeringens partier har foreslået at dele 
af Folketinget også bør flyttes til provinsen…
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INDBRUD En eller flere indbrudstyve 
huserer for øjeblikket på Christians-
havn og Christiania. For nyligt er 
det gået ud over den almene bolig-
forening ”Den Gule Misundelse” i 
Strandgade på Christianshavn.

Meget tyder på, at tyven eller ty-
vene opererer ved 2-3 tiden om nat-
ten. Tyverierne virker organiserede 
og professionelle, da der kun brydes 
ind i lejligheder, hvor beboeren er ta-
get væk nogle dage. Der må altså være 
nogen, der overvåger lejlighederne og 
ser, når der er tomt.

Gangsterstil
Tyverierne i ”Den Gule Misundelse” 
har fundet sted ca. en gang pr. må-
ned over de sidste 3-4 mdr., og det er 
hver gang en stuelejlighed, det går ud 
over. På den måde kan tyven brække 
hoveddøren op og flygte ud over alta-
nen, hvis nogen skulle komme.

I de ramte lejligheder er alt blevet 

minutiøst rodet igennem og væltet ud 
på gulvet i bedste gangsterstil. Hoved-
dørene er ødelagte og den uheldige 
beboer er nødt til at blive genhuset 
indtil døren er sat i stand og lejlig-
heden gjort beboelig. Ikke den mest 
ideelle påske for nogen.

Vigtige forholdsregler
Hvis man vil undgå tyvene, er det en 
god idé at alliere sig med naboer, der 
kan kigge efter ens lejlighed, når man 
er væk og f.eks. tænde og slukke lyset, 
som om der er nogen hjemme. Noget 
der er rigtig smart er også at få en 
anordning, så man kan sidde på Te-
nerife og over internettet selv tænde 
og slukke sit lys i København. Der er 
også vigtige detaljer omkring gardi-
ner, der helst ikke skal være trukket 
for hele dagen, hvis det ikke er sådan, 
der plejer at se ud.

jra@kbhavis.dk

POLITIK Airbnb fortsætter sit indtog i 
de københavnske boliger. Derfor op-
fordrer overborgmester Frank Jensen 
(S) regeringen til at skrue ned for an-
tallet af gæster.

Sidste år benyttede 508.000 gæster 
sig af muligheden for at klikke sig til 
værelser og lejligheder i København. 
Det er cirka 60.000 flere end året før 
og kommer ovenpå en eksplosiv stig-
ning i Airbnb-udlejninger siden 2012. 
Det fremgår af en analyse af bolig-
markedet, som Københavns Kom-
mune står bag.

Ifølge overborgmesteren har popu-
lariteten nået et niveau, hvor Airbnb 
har en negativ effekt på boligmarke-
det og københavnerne selv.

Presser boligmarkedet
- Jeg synes, Airbnb er en god mulig-
hed for at tjene lidt ekstra, når man 
selv er på ferie eller har brug for lidt 
ekstra penge. Men hvis boligen eller 
dele af boligen i store dele af året re-
elt fungerer som hotel, er det med til 
at presse boligmarkedet og gøre det 
sværere at finde et sted at bo, siger 
Frank Jensen.

Ifølge Airbnb lejede 20.500 køben-
havnere ud sidste år. En del udlejere 
har så store indtægter, at de må for-
modes at sidde i større og dyre bo-
liger alene, frem for eksempelvis at 
langtidsudleje et eller flere værelser 
eller give plads til en større familie, 
fremgår det af en pressemeddelelse 
fra Københavns Kommune.

Godt tre procent af byens 
Airbnb-værter har mere end 50 an-
meldelser om året fra lejere, hvilket 
indikerer, at de udlejer gennemsnit-
lig 200 dage om året. De præcise tal 
kendes dog ikke, da Airbnb ikke de-
ler data, der viser den enkeltes ud-
lejningsdage. 

Ny regler for deleøkonomi
Regeringen er i gang med at for-
handle en ny strategi for deleøko-
nomi, hvor nye regler for Airbnb er 
et centralt punkt.

Blandt andet har regeringen spil-
let ud med et loft for udlejning på 
90 dage. Den vil samtidig hæve den 
skattefri grænse fra 24.000 kroner år-
ligt til 36.000 kroner i indtægter fra 
kortidsudlejning af både helårsboli-
ger og sommerhuse. 

Frank Jensen foreslår et loft på 
maksimalt 60 dage.

- Min opfordring til regeringen er 
at lægge niveauet et sted, som sikrer, 
at gode københavnerboliger ikke bli-
ver brugt til hoteller. Hvis folk ikke 
reelt har brug for deres bolig, bør den 
indgå i boligmarkedet, ikke fungere 
som hotel, mener overborgmesteren.

Han opfordrer samtidig til, at rege-
ringen pålægger Airbnb, at selskabet 
skal give adgang til specifikke oplys-
ninger om udlejninger.

lp@kbhavis.dk

TEKST JETTE R. ARENDRUP

TEKST LARS PETER LORENZEN

BØLGE AF 
INDBRUD 
PÅ CHRISTIANSHAVN

FRANK JENSEN 
AFVISER FLERE 
AIRBNB-GÆSTER

Det er stuelejlighederne der rammes i Den Gule Misundelse.
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12 og 18 år: Start med 1 tablet, efterfulgt af 1 tablet efter hver tynd afføring. Højst 4 tabletter om dagen. Behandlingen må ikke fortsættes ud over 2 døgn. Forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes til patienter med kendt allergi overfor indholdsstofferne, ved blodig afføring og høj feber, ved akut tyktarmsbetændelse, ved kraftig diarré 
efter antibiotikabehandling, ved forstoppelse eller udspiling af maven.  Det er vigtigt at sørge for rigeligt væskeindtag. Hvis diarréen varer længere end 2 dage, skal behandlingen stoppes og lægen kontaktes. Forsigtighed ved nedsat leverfunktion. Bør ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning. Bør ikke anvendes 
til gravide eller ammende. Overskrid ikke den angivne dosis. Der er rapporteret alvorlige hjerteproblemer hos patienter, som har taget for meget loperamid.   Bivirkninger: Hovedpine, kvalme og smagsforstyrrelser. Pakninger: Tabletter, 6 og 12 stk. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger på www.indlaegsseddel.dk.  
McNeil Denmark ApS, tlf.: 70 20 52 12. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com. November 2017. BENALIV ® (Levocabastin). Øjendråber, suspension 0,5 mg/ml og Næsespray, suspension, 50 µg/dosis. Anvendes til behandling af allergi i øjne og næse. Må ikke 
anvendes ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Øjendråber bør ikke anvendes sammen med bløde kontaktlinser. Evt. anvendelse af andre øjenpræparater indgives med 5 min. interval. Bør kun bruges efter lægens anvisning hvis du har dårlige nyrer, ammer, er gravid og til børn under 2 år.  Dosering: Voksne og børn over 
2 år: En dråbe i hvert øje 2 gange daglig eller 2 pust i hvert næsebor 2 gange daglig. Kan øges til 3-4 gange daglig. Bivirkninger: Næsespray: Hovedpine, kvalme, træthed, smerter, bihulebetændelse, svimmelhed, døsighed, næseblod, hoste. Øjendråber: Øjensmerter, sløret syn. Pakninger: Øjendråber 4 ml. Næsespray 150 
doser: www.benadryl.dk Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com. Oktober 2015. Alnok® 10 mg tabletter og 1mg/ml oral opløsning Alnok® er et anti-allergisk lægemiddel, der indholder det aktive stof cetirizin. Alnok® fi lmovertrukne tabletter kan anvendes af 
voksne og børn over 6 år. Alnok® oral opløsning kan anvendes af voksne og børn fra 2 år. Anvendelsesområde: Til behandling af øjen- og næse symptomer ved allergisk snue og høfeber samt symptomer ved nældefeber. Dosering: Tabletter: Voksne og unge over 12 år: 1 tablet (10 mg) 1 gang daglig. Børn 6-12 år: ½ tablet (5 mg) 
2 gange daglig. Bør ikke anvendes til børn under 6 år. Tabletten synkes hel med et glas vand. Oral opløsning: Børn fra 2 til 6 år: 2,5 mg svarende til 2,5 ml oral opløsning (½ måleske) to gange daglig. Børn fra 6 til 12 år: 5 mg svarende til 5 ml (1 fuld måleske) to gange daglig. Voksne og unge over 12 år:10 mg svarende til 10 ml (2 
fulde måleskeer) en gang daglig. Nedsat nyrefunktion: Hos patienter med nedsat nyrefunktion anbefales 5 mg én gang daglig. Hvis virkningen af Alnok® er for stærk eller svag, kontakt lægen. Kontraindikationer: Patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion med kreatinin clearance under 10 ml/min bør ikke anvende Alnok®. Anvend 
ikke Alnok® ved overfølsomhed over for cetirizin, for et eller fl ere af af de øvrige hjælpestoffer eller over for hydroxyzin eller piperazinderivater. Særlige advarsler: Alnok® bør anvendes med forsigtighed ved nedsat nyrefunktion, epilepsi, eller ved risiko for krampeanfald. Spørg lægen til råds, hvis du har vandladningsproblemer. 
Alnok® tabletter: Indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Alnok® oral opløsning: Bør ikke anvendes til børn under 2 år. Indeholder sorbitol. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 
Graviditet og amning: Spørg din læge til råds. Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Hvis du ønsker at køre, involvere dig i potentielt farlige aktiviteter eller betjene maskiner bør du ikke overskride den anbefalede daglige dosis og bør tage hensyn til din respons på lægemidlet. Bivirkninger: Træthed, 
mundtørhed, kvalme, svimmelhed, hovedpine, søvninghed, halsbetændelse, hævelse og irritation i næsen. Udlevering: Alnok® tabletter og oral opløsning kan købes på apoteket uden recept. Pakninger: Tabletter: 10 stk., 30 stk., 60 stk. og 100 stk. Oral Opløsning:150 ml. Priser: Ikke fast pris. Spørg efter den dagsaktuelle pris 
på apoteket. Læs vejledningen i pakningen grundigt inden brug. Produktinformationen er afkortet i forhold til Lægemiddelstyrelsens produktresuméer dateret 23. marts 2016 (Alnok® tabletter) og 21. august 2015 (Alnok® oral opløsning) Fuldt produktresumé kan rekvireres hos markedsføringstilladelsesindehaver: Sandoz A/S, 
Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, tlf.: 63 95 10 00, www.sandoz.dk 

Spar 20% på nedenstående produkter

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. 

Diarré?
Bakterierne i et andet land kan være fremmedsprog for din mave. Hør 
om forebyggelse og lindring af feriemave på apoteket.

Halsbrand?
Symptomerne på
halsbrand er en 
smertende, brænd-
ende eller sviende 
fornemmelse i 
maven, bag 
brystbenet 
eller i halsen.

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.

Foråret er i gang - og sommeren er på vej. Det betyder, at vi opholder 
os mere udendørs. Denne tid på året kan desværre medføre gener for 
en del af os. Det kan være allergi; enten kortvarigt eller hele somme-
ren. Det kan også være fodsvamp eller diarré på rejsen sydpå.
 
Kom ind på apoteket, hvor vi hjælper dig til den bedste løsning til dig og 
dine gener. Vi er eksperter i at rådgive dig om lige netop din situation.

Spørg bare os - og få gode råd med hjem På apotekeren.dk kan 
du få ekspederet dine 
recepter og få din me-
dicin leveret direkte til 
døren.
Du fi nder også et 
stort udvalg af lækre 
hudplejeprodukter, vi-
taminer og håndkøbs-
lægemidler.

Svamp trives på fugtige fødder, og tegn på fodsvamp Symptomerne på
halsbrand er en 
smertende, brænd-
ende eller sviende 
fornemmelse i 
maven, bag 
brystbenet 
eller i halsen.

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.

Gaviscon®

Mod halsbrand og sure opstød. 
Virker hurtigt ved at danne et låg af 
skum. Mild smag af hindbær, citron 
og vanilje. 500 ml. 

Imodium Plus 

Dobbeltvirkende effekt mod diarré 
– lindrer diarré, oppustethed og 
mavekneb. 12 stk.

Benaliv Øjendråber 

Til øjen- eller næsegener ved 
allergi. Virker næsten øjeblikkeligt 
og varer i op til fl ere timer. Kan 
anvendes til børn fra 2 år. 4 ml.

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.

Lamisil Once

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

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 26. marts til den 22. april 2018

Decubal body cream,
250 g

Decubal body cream,
100 g

Vitacare tranebær stærk, 
30 stk.

Vitacare baldrian & humle, 
60 stk.

Apovit B-komplex,
100 stk.

Apovit Multi voksen,
200 stk.

Hansaplast Universal 
strips, 40 stk.

Hansaplast sprayplaster, 
32,5 ml.

*Priserne gælder fra 26. marts – 22. april 2018, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.
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HØJHUSENE INDTAGER HOVEDSTADEN 

HØJHUSE Flere kommuner i 
hovedstadsområdet bygger 
højhuse i disse år, og sær-
ligt i København er der fart 
på udviklingen. I øjeblikket 
er man i gang med at bygge 
12 højhuse, og derudover er 
yderligere 37 højhuse blevet 
godkendt i lokalplanen.

Eksempelvis har Carls-
berg Byen på Vesterbro fået 
tilladelse til at opføre i alt ni 
højhuse, hvoraf det højeste ef-
ter planen bliver 120 meter. I 
Gladsaxe er man i gang med 
at bygge to nye højhuse ud-

over de 14, man har i forve-
jen, og langs den kommende 
letbane i hovedstaden skal 
der derudover bygges høj-
huse til erhverv.

Boligpriser tvinger huse i vejret
Ifølge Peter Thule Kristensen, 
der er professor på Kunstaka-
demiets Arkitektskole, er det 
de stigende boligpriser i ho-
vedstadsområdet, der har 
gjort det attraktivt at bygge 
højhuse i byerne.

- Grundpriserne er nu af 
en sådan beskaffenhed, at 

det faktisk kan betale sig at 
bygge tæt og højt, siger han 
til P4 København.

Samtidig efterspørger flere 
og flere at bo centralt i hoved-
staden, så for at give plads til 
så mange som muligt, er det 
nødvendigt at bygge tættere 
og højere, mener Peter Thule 
Kristensen.

- Efter at man i nogle år 
har hulet ud og for eksem-
pel har fjernet baghuse i de 
gamle baggårde, så er tenden-
sen nu, at man fortætter og 
bygger højere. Man kender 

det jo fra mange andre steder 
i verden, hvor nogle af de al-
lermest attraktive steder at bo 
er højhuse tæt på bycentrene, 
siger han.

Dårlig modtagelse
Den tendens er også på vej til 
København, der ellers ikke er 
kendt for at have mange høje 
bygninger som andre storbyer 
som New York og London.

Den nye bølge af beboel-
seshøjhuse adskiller sig væ-
sentligt fra dem, der blev byg-
get tilbage i 50'erne, 60'erne 

og 70'erne, som var de første i 
Danmark. Mange af dem blev 
bygget i beton og blev udlejet 
som almene boliger. De fik en 
dårlig modtagelse i befolknin-
gen og i pressen.

- I medierne kaldte man dem 
kommodeskuffer, og man talte 
meget om, hvordan det var trø-
stesløst og anonymt at bo sam-
men med 167 andre i lignende 
kommodeskuffer, og at det var 
med til at gøre tilværelsen ens-
formig og uden livskvalitet, si-
ger Peter Thule Kristensen.

lp@kbhavis.dk

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

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

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

TEKST LARS PETER LORENZEN

Højhusene rykker i stigende grad ind i København. Her et vue ud over det østlige Amager.
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Er du pensionist i Københavns kommune med interes-
se i at få nye kulturelle oplevelser, sociale fællesskaber 
og livskvalitet i hverdagen? Så kom ind og besøg os i 
Samlingspunkt Indre By inde i Huset i Magstræde på 2 
sal. Vi tilbyder bl.a.

Et medlemskab koster: kr. 200,- pr. kvartal. Det inklu-
derer film, arrangementer, aktiviteter, kaffe, the ad 
libitum, frugt eller småkager. Der er frokost en gang 
om ugen, 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 Køben-
havn har vi bl.a. været på tur til Århus, Malmø, Lund, 
Møn, Odense, Helsingør og Køge.
Kom og besøg os i vores hyggelige cafe/biograf og hør 
mere om Samlingspunktet i:                 
Huset KBH (Huset i Magstræde), 
Rådhusstræde 13, 2 sal, 1466 København K. 
Åbningsdage: Man., tirs. og tors. Åbningstider: 10.30-15                                                                      
Kontakt: Projektleder Josephine Paddison eller Helle 
Jønson på tlf.: 60 57 07 69
Læs mere på: www.samlingspunktindreby.dk, 
mail: samlingspunktindreby@outlook.dk

SAMLINGSPUNKT 

INDRE BY 

 • Fællesspisning
 • Foredrag
 • Politisk debat- Vi har haft besøg af  
  flere borgmestre/politikere til debat
 • Guidet rundvisninger i København
 • Film/forestillinger  
 • Filmproduktion
 • Hjælp til it

 • Malerworkshop
 • Patchwork/syværksted 
 • Ture ud af huset
 • Socialt samvær/netværk
 • Morgengymnastik og Trænings-
  faciliteter
 • OSV... Det er kun os selv, 
  der sætter grænser! 
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Rosenborggade 2
(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)

www.kultorvet.dk  ·  info@ostenvedkultorvet.dk

Anno 2008
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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

   Sten og 
krystaller

DU FINDER TUSINDVIS AF 
SPÆNDENDE OG ALTERNATIVE 
GAVEIDEER HOS TESSIES, 

FIOLSTRÆDE 14, KBH. K.

kæmpe 
udvalg 
fra 10,-

MED MOR I BYEN Mange tager på kostbare rejser 
til udlandet for at blive klogere på andre kul-
turer. Man kan få  kultur aha-oplevelser man 
kommer lidt hjemmefra. 

I påsken havde jeg en invitation på Ama-
ger, hvilket gav en rejse ind i andres univer-
ser med 5C med tilhørende surreelle samta-
lebrudstykker.

Bag mig sad to ældre herrer. “Der ligger 
en død kat i vores kælderskakt.” Siger den 
ene “Det er da sært” svarer den anden “In-
gen fjerneren den. Men sådan er livet.” “Ja, 
med mennesker er døden mere sat i system. 
Hvad skal du ellers i dag?”

“Jeg skal finde noget billigt sukker.” Til 
hvad?” “Til teen. Jeg bruger ikke så meget, så 
det skal bare være noget billigt noget.” der er 
en lille pause. “Jeg er begyndt til fitnesssport. 
Jeg er så glad for brusebadet. Nå, jeg skal af 
her og se om jeg har vundet i Lotto.” 

Politiskkorrekt fødselsdagsgave
Jeg når lige at skrive det ned på min telefon før 
næste sære samtale opspores. Det er en prak-
tisk klædt mor og hendes pink datter, der tem-
melig sikkert skal starte i skole efter påske. 
“Hvorfor fik jeg det bi-hotel i fødselsdagsgave? 
Det var da en underlig gave.” “Det er vigtigt, 
at vi passer på bierne. De skal bestøve blom-
sterne og sørge for, at der kommer jordbær og 
kirsebær, det kan du godt lide ikke?” “Jo, men 
“hotel til murebier” stod ikke på ønskesedlen, 
jeg havde stavet”. 

Det er godt, ungdom, I skal ikke finde jer i 
noget. Vi blev så skuffede under 70’ernes fryg-
telige fødselsdage, hvor gaver partout skulle 
være praktiske eller fra en kinesisk kommu-
nistisk butik. 

Min fætter fik et stemmejern til sin tre års 
fødselsdag. Det var så farligt, at bare synet 
gav indre billeder af afhuggede fingerspidser 
og blodbad. 

De voksne, der forærede ham det nuttede 
stykke værktøj talte det magisk pædagogisk 
op fordi, det var lavet til en børnehånd. Nu 
kunne han bygge sine egne møbler. 

De samme idealister medbragte desuden 
deres tamme kanin, der trængte til et nyt 
hjem. Den var opdraget som en hund. Så når 

menneskerne gik ind gik den med. Hvilket 
var forholdsvis uhygiejnisk, i det den ikke 
bar ble.

Fordomsfuld forvrængning 
Foran mig sidder en fyr med lysebrun nakke 
og snakker i telefon: “Jeg har fundet en kone til 
dig.” Jeg mærker en sur flamme af fordommes 
forargelse give mig røde kinder. Jeg tager det 
gravalvorligt. “Den er næsten gennemsigtig” 
fortsætter samtalen, hvoraf jeg kun kan høre 
det halve. Og så er jeg meget tæt på at grine 
højt af mig selv. Det var en kjole - ikke en kone.

Vi er kommet ud af byen, og pigen, der 
fik ødelagt sit fødselsdagsønske med et biho-
tel (hvad er det for en person, der ankommer 
med et hotel til 12 murerbier, der bygger hjem 
i ens hus. De dyre mursten, der skal være 
familiens Danmarks sikkerhedsnet-pensions-
opsparing). Pigen har fået en lille æske øko-
logiske rosiner “Jeg vil hellere have sådan et 
Anton Berg i pink” “Men det er jo marcipan 
og du kan ikke lide mandler” sælger moren 
rosinerne “Jeg kan lide alt i pink”. Nu spi-
ser hun rosinerne og siger “Ved du godt at 
Bedste tit står op og sover?” “Men Bedste er 
død” svarer moren undrende. “Du har snavs 
i ørerne. Jeg sagde heste, ikke Bedste” og her 
kunne man fnise sammen, men moren fny-
ser fornærmet “Så lad være med at tale med 
munden fuld af mad”. 

Lad mig læse dine tanker baby
Over for mig sidder to unge opdullede ven-
inder i en højlydt samtale, som om at de var 
Youtubere. De refererer en bytur fra onsdag 
før påske. 

“Han blev bare ved med at snakke på mig. 
Jeg gad ikke svare. Jeg ville gerne danse. Men 
ikke med ham. Ingen af jer, såkaldte venin-
der, havde lige overskud til at redde mig. På 
et tidspunkt, da han havde krænget sit hjerte 
ud i seks sæsoner af en en voksenserie på DR, 
så sagde han: Jeg sidder bare her og ævler og 
det eneste jeg ønsker, at læse dine tanker og 
hvad du føler lige nu.” De skriger af grin og 
jeg glæder mig over, at jeg har så rene ører 
og et Rejsekort. 

“Og han ville jo ikke høre svaret. For jeg 
sad helt ærlig og tænkte. Kan talestrømmen 
ikke snart stoppe, så jeg kan komme ud og 
skifte min tampon?”

cb@kbhavis.dk

MED MOR I BYEN

TEKST CAMILLE BLOMST

VERDEN I FØLGE 5C
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PRESSE  Et af landets bedste ugeaviser hedder In-
geniøren. Bladet beskæftiger sig med meget andet 
end ingeniørvidenskab. Bladets bagside har ofte 
en finurlig vinkel på noget, der ikke direkte har 
noget med ingeniørvidenskab at gøre. I udgaven 
fra den 9. marts 2018, er det den danske afdeling 
af PostNord, der får en på frakken. Helt beretti-
get efter mine egne erfaringer. PostNord AB er 
det svenske holdingselskab for postvæsen i hele 
Norden. 

 På Kultorvet, tæt ved Københavneravisens re-
daktion, er der fire klassiske røde postkasser. Det er 
der næppe behov for, når det stort set kun er folk 
på 70+, der sender analoge breve. På postkasserne 
kan man læse, at breve, der er lagt i postkassen 
senest lørdag kl. 9.00, omdeles senest onsdag - i 
ugen efter, må man forstå. 

Ingeniørens redaktør har testet, om det holder 
stik. Onsdag formiddag kl. 11.27 postede han fem 
breve i den samme postkasse. Et til Arup Kær i Ve-
ste Han Herred syd for Thy. Et andet til landsbyen 
Svendstrup ved Ølstykke og det tredje til Åbyhøj 
i Århus. Alle breve blev sendt som såkaldet quick-
brev til mindst 23 kr., som dog, skriver Lynch, med 
henvisning til læserbreve, der modtages på Ingeni-
øren, ikke lever op til løftet om levering fra onsdag 
til fredag. Et brev blev frankeret med 27-kroner, 
for det skulle til Paris. Det nåede frem som lovet 
på to dage.

På baggrund af denne ikke helt tilfredsstillende 
service, er det ganske forståeligt, at postkasserne 
er rødmende røde.  

jt@kbhavis.dk

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

POSTKASSERIER ELLER HVORFOR 
POSTKASSERNE ER RØDE!

KNUD W. JENSEN - LOUISIANA

KLUMME En af mine gode venner, Leif Caspersen, 
var direktør for Richters Forlag, der var et datter-
selskab af Gyldendal. Han hyrede mig som kon-
sulent med den opgave at analysere forlagets ak-
tiviteter og komme med gode råd om, hvordan 
forlaget kunne udvikles. Richters Forlag udgav og 
solgte undervisningsmaterialer. Alt fra stilehæfter 
og blyanter til de store plancher, som hang rundt 
om på landets skoler. Plancherne viste eksempel-
vis billeder af , hvordan man forestillede sig en 
stenalder boplads og dens beboere så ud og hvor-
dan de levede.

Jeg besøgte en række skoler rundt i landet og 
talte med lærerne om hvordan de benyttede de ma-
terialer, som skolen havde købt hos Richter. Spurgte 
også, om de havde ideer til materialer, de mang-
lede. Jeg husker ikke, hvor mange skoler jeg besøgte, 
men det var tydeligt, at der var forskellige behov 
fra kommune til kommune og fra skole til skole.

I min rapport kom jeg med en række anbefa-

linger til Leif Caspersen og hans medarbejdere 
om, hvordan de kunne øge deres omsætning af 
det sortiment, de allerede havde og udvikle nye 
materialer. 

En kopi af min rapport blev leveret til Gylden-
dals hovedaktionær og administererende direktør 
Knud W. Jensen, der blandt venner og medarbej-
dere blev omtalt som Oste-Jensen. Han havde over-
taget sin fars firma, Peter Jensen, Ost en gros, og 
var dets leder og indehaver fra 1944 til og med 
1956. Han var meget dygtig til at drive selskabet 
og kunne i 1952 overtage aktiemajoriteten i Gyl-
dendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, hvis om-
sætning han femdoblede.

Knud W. Jensen var meget optaget af  billed-
kunst og begyndte at samle malerier og skulpturer. 
I 1955 oprettede han en fond, der kom til at hedde 
Louisianafonden. Opførelsen af  Louisiana Museet  
begyndte i 1956 og har siden udviklet sig til det 
smukke sted, som vi kender i dag.

Knud W. Jensen var meget tilfreds med min 
rapport om Richters Forlag og fik den ide, at jeg 
skulle udarbejde en analyse og rapport om, hvor-
dan Louisiana Museet kunne udvikles. Da vi holdt 
det første møde sammen på Louisiana pegede han 
på to ringbind, der stod i hans reol. Det var resul-

tatet af en større analyse, som konsulentfirmaet T. 
Bak Jensens havde udarbejdet.

Knud W. Jensen skjulte ikke, at han var util-
freds med konsulentfirmaets rapport. Og så tilfø-
jede han, at det eneste stykke papir han ville have 
fra mig, var mine fakturaer, som jeg gerne måtte 
sende månedligt indtil projektet var afsluttet.

Min afrapportering til ham skulle foregå 
mundtligt på museet, hvor vi spiste frokost sam-
men og drak kaffe. Det har været en fornøjelse at 
se, hvordan en række af mine ideer og forslag, in-
klusiv Louisiana Klubben, som jeg er medlem af, 
blev til virkelighed.

Lige nu er der en større samling af  Picassos ke-
ramik udstillet på museet. Den udstilling vil jeg 
bestemt se, men ikke lige nu, hvor der helt sikkert 
er så mange mennesker på museet, at man nær-
mest går i kø.

Picasso, der blev født i 1916 og døde i december 
2000, betegnes, efter min opfattelse med rette, som 
1900-tallets betydeligste og mest indflydelsesrige 
billedkunstner. Jeg har selv fornøjelsen af at have 
nogle af Picassos originallitografier.

jt@kbhavis.dk
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DEN SOCIALE VICEVÆRT 
I ALMENE BOLIGER

HISTORISKE 
KØBENHAVNERFOTOS 

ONLINE 

VICEVÆRTER En del mennesker har store van-
skeligheder med at bo alene i en lejlighed. 
Alligevel er det den virkelighed man tilbyder 
mange af samfundets udsatte. Men I de senere 
år har flere almene boligselskaber fået øjnene 
op for at en ny type vicevært, den sociale vice-
vært, kan afhjælpe problemerne for de svage-
ste beboere og skabe større trivsel og tryghed 
i ejendommen. Det gælder f.eks. i forhold til 
psykisk syge beboere, tidligere og nuværende 
misbrugere, ensomme og isolerede beboere, 
skrøbelige ældre og marginaliserede indvan-
drerfamilier.
Fogedsager afværges

En social vicevært tilbyder som regel ano-
nym rådgivning, som kan omfatte økonomi, 
ensomhed, sygdom og dødsfald, sorg og 
krise, konfliktløsning, manglende rengøring 
af hjemmet, personlig hygiejne, kontakt til 
myndigheder og hjælp med ansøgninger og 
klager. Nogle kommer jævnligt i konflikt med 
deres naboer og har desuden brug for hjælp 
til at bryde deres isolation og styrke deres 
sociale relationer. Meget ofte ydes der hjælp 
ved fogedsager, hvor beboeren ellers risikerer 
at ende på gaden.

Uvildig brobygger
Den sociale vicevært er lokalt placeret i bo-
ligområdet og dermed let tilgængelig for be-
boerne, men viceværten arbejder meget opsø-

gende i forhold til de personer, der er sværest 
at nå. Han har derfor et tæt samarbejde med 
den lokale drift i boligafdelingen og får be-
sked, hvis en lejlighed er misligholdt, og en be-
boer har brug for hjælp. Erfaringerne er gode, 
og det skyldes nok især, at den sociale vice-
vært ikke udøver en myndighedsrolle, men 
udelukkende fungerer som brobygger mellem 
personen og en myndighed.

Ny fællesskabsfølelse
De gode erfaringer har resulteret i, at man 
nu også ansætter sociale viceværter på ældre-
området. Ældreboligerne, Engholmen Nord i 
Sydhavnen er lykkelige for deres sociale vice-
vært, der ikke går hjemmehjælperne i bedene. 
Journalist Ulla Nygaard skrev solskinshisto-
rien for nogle år siden i Politiken. Viceværten 
løser andre problemer, der er vigtige for be-
boerne, som at sætte et billede op på væggen 
eller få høreapparatet til at makke ret, afle-
vere en urinprøve hos lægen eller tage med 
til en undersøgelse på et hospital. Derudover 
står viceværten for mange fælles aktiviteter. 
Alt dette gør, at beboerne føler, de bor i et 
trygt fællesskab. 
Forhåbentlig vil jobfunktionen gribe om sig 
til alle relevante boligselskaber i byen.

jra@kbhavis.dk

ONLINE Den første forval-
ter på Københavns Rådhus 
havde blik for, at nutid en 
dag bliver historie. Nu kan 
hans fotosamling på 6000 
fotos fra 1900 til1948 ses 
online på kbhbilleder.dk

"Fotografisamlingen vil 
en gang i tiden blive af 
meget stor betydning for 
byens historie," skrev Kø-
benhavns rådhusforvalter 
Ernst Nyrop-Larsen i et 
brev til en borgerrepræsen-
tant i december 1908 om 
den samling af fotos, som 
nu kan ses på kbhbilleder.
dk.

Københavns Museum 
og Københavns Stadsar-
kiv ser Ernst Nyrop-Larsen 
som en fotopioner, der stil-
lede skarpt på byrummet. 
Hvor fotograferne typisk 
havde arbejdet i studier, 
tog Nyrop-Larsen i 1900-tal-
lets første årti ivrigt rundt 
i byen. På trods af tidens 
tunge kameraudstyr var 
han på pletten ved nedriv-
ninger og særlige begiven-
heder. Motivkredsen går 
fra kongelige besøg, byg-
gepladser og legende børn 
i gaderne.

Rådhusets forvalter blev 
senere viklet ind i konflik-
ter og pålagt at holde op 
med at fotografere. Han 
begyndte i stedet at samle 
på fotos taget af andre. 
Rådhusforvaltningen fort-
satte fotoindsamlingen ef-
ter chefens død i 1933, og 
derfor dækker samlingen 

tiden frem til 1948. Ud af 
samlingens godt 6000 fotos 
skønnes Nyrop-Larsen at 
have taget knap 900 fotos. 
Fotografierne er som regel 
godt registreret med oplys-
ninger om tid og sted.

Demokratisering af kultur-
arven
- Vores mål er at gøre ad-
gangen til kulturarven let 
tilgængelig for alle, for det 
handler i sidste ende om 
en demokratisering af kul-
turarven. Nu bliver det let 
og enkelt at få adgang til 
endnu en stor billedsam-
ling, siger kultur- og fri-
tidsborgmester Niko Grün-
feld (Å).

Borgmesteren glæder sig 
over, at flere og flere fotos 
kommer på kbhbilleder.dk 
og i øvrigt også over, at Fre-
deriksberg Kommune har 
besluttet at bruge platfor-
men til at tilgængeliggøre 
fotos.

- Folk med interesse i 
Københavns lokalhistorie 
vil glæde sig over samlin-
gen, som er speciel ved, at 
vi er ude i byrummet. Ernst 
Nyrop-Larsen har haft blik 
for fotoets muligheder til at 
dokumentere og formidle 
byens udvikling. Rådhus-
forvalteren har set fotoet 
som et supplement til ind-
samling af museumsgen-
stande fra byen, siger mu-
seumschef Louise Jacobsen, 
Københavns Museum.

lp@kbhavis.dk

TEKST JETTE R. ARENDRUP

Ikke alle almene boliger har behov for en social vicevært. Hos FSB på Christianshavn kan man fint håndtere 
problemerne uden.

TEKST LARS PETER LORENZEN

Københavns Rådhus anno 1901.
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Af Anders Højberg Kamp 
og Louise Trier

Den drabelige jagt på elefanter 
går helt tilbage til 1600-tallet. Til 
dengang europæerne indtog Afrika, 
og de kongelige fik øje for det hvide 
guld. Elefanternes stødtænder gav 
konger hæder, gjorde handelsmænd 
rige og håndværkere berømte, 
fortæller Rosenborgs museumsin-
spektør Jørgen Hein om datidens 
mode-materiale.

“De sorte gjorde det beskidte arbejde 
for araberne. Araberne fik så penge af 
de danske købmænd på Guldkysten. 
I jagten på elfenben har alle været et 

led i fødekæden, og ingen har haft 
sympati for de stakkels elefanter”, 
siger han.

Vi befinder os i Rosenborgs 
slotskælder, som både har væ-
ret rigsarkiv og vinkælder. Først 
da Dronning Margrethe 2. tillod 
Rosenborg at bruge slotskælderen 
til udstilling, fik Jørgen Hein byttet 
vinflaskerne ud med elfenben. Det 
skete i 2005. I det store kælderrum 
står nu montrer med det hvideste 
pynt og kunst. Dekorative relieffer, 
bægre og pokaler står side om side 
med statuetter af konger til hest 
og detaljerige modeller af skibe. 
Modeller som i 1600- og 1700-tallet 

kostede en bondegård.
Museumsinspektøren peger på tre 
hvide menneskefigurer. En af dem 
sidder i sorte sandaler, med Robin 
Hood-kasket, blottede bryster og et 
lille barn på skødet.

“De her figurer blev købt for 400 rigsda-
ler i Tyskland. En årsløn for en gen-
nemsnitlig håndværker var dengang 
30 rigsdaler, så det var ikke småpenge. 
Elfenben var for aristokratiet”, siger 
Jørgen Hein, der i løbet af foråret tilfø-
jer endnu flere genstande til samlingen. 
Et sidste stempel i hans 40 år lange 
karriere på Rosenborg, inden historike-
ren trækker sig tilbage for at skrive og 
nyde sit otium i ind- og udland.

En kongelig hobby
De indkasserede 400 rigsdaler var en 
stor fortjeneste i forhold til den pris, 
som danske handelsmænd gav for 
stødtænderne på Guldkysten. 

Efter danskerne havde handlet slaver 
og elfenben på deres nye handelssta-
tion i Ghana, blev afrikanerne sejlet 
til bomuldsmarker i Amerika og stød-
tænderne til pakhuse i Københavns 
havn. Her blev holdt store auktioner, 
hvor tekstiler fra Indien, sukker fra 
Amerika og elfenben fra Afrika stod i 
høj kurs blandt de fremmødte. Blandt 
dem var kongelige, adelige og billed-
skærere.

Jørgen Hein har været ansat på Rosenborg siden 1977. Dengang havde de ikke elektricitet på slottet. I år trækker han sig tilbage med et bagkatalog bestående af adskillige publikationer om slottets samling, heriblandt ‘Ivories 
and Narwhal Tusks at Rosenborg Castle’ som udkommer dette forår. Foto: Inger Marie Mulvad  

Drømmen om det hvide guld
Elfenben er et stykke Danmarkshistorie om konger, kunstnere, slaver og prydgenstande næsten så værdifulde 
som guld. Det fortæller Rosenborgs mangeårige inspektør Jørgen Hein, der er aktuel med sit sidste store bog-
værk om slottets samling



Guld og ædelsten havde størst værdi, 
men elfenben var særdeles eftertrag-
tet, og de danske konger havde for-
købsret på det animalske materiale på 
auktionerne. Hjemme på de forskellige 
slotte blev det enten håndskåret eller 
forarbejdet på drejebænken og ikke 
kun af kunstdrejere, men også af de 
kongelige selv.

“Også kvinder, f.eks. Christian 5.’s 
hustru Charlotte Amalie, dronning fra 
1670 til 1699, sad og drejede. Dreje-
kunsten krævede nemlig stor indsigt i 
geometri og matematik, og den blev 
et sindbillede på enevældens evne til 
at få samfundet til at fungere som en 
maskine. Det betød også, at kongerne 
havde både mestre og lærlinge ansat”, 
siger Jørgen Hein.

Øllebrød og elefanter
Når elfenben blev så populært, skyld-
tes det ikke mindst materialet, for-
tæller Jørgen Hein begejstret, da han 
foran en montre fremviser et relief, 
der med sin tynde og fi ne udskæring 
minder om “overfl aden på øllebrød, 
der koger, så boblerne kommer op.”

“Elfenben har en organisk-kemisk 
sammensætning, der består af et stort 
antal usynlige tråde med en klæbrig 
olie. Så kan man skære i det, uden at 
det trevler. I intet andet organisk ma-
teriale kan du skære så fi nt, samtidig 
med at det holder. Det er langt lettere 
at skære i end marmor og andre sten-
materialer”, siger han.

Jørgen Hein udgiver i forbindelse med 
udstillingen et bogværk om elfenben. 
Her argumenterer han for, at ikke blot 
materialets fordele gjorde elfenben 
efterspurgt. Når det blev noget særligt 
i Danmark, skyldtes det sandsynligvis 
Elefantordenen, som blev stiftet af 
Kong Christian 1. i 1400-tallet, fortæl-
ler Jørgen Hein. Selvom reformationen 
i 1536 offi  cielt betød enden for den 
katolske orden, genoprettede Kong 
Frederik 2. i 1580 traditionen under 
protestantismen.

“Og allerede i 1400-tallet indgik der 
elefantsnabler i ordenskæden, og det 
gjorde der sikkert, fordi elefanten ifølge 
Apokryferne, bibelens tillægsskrifter, 
er et kristent dyr, der altid har taget 
kampen op mod fi listrene (red.: Filistre 
var et ikke-jødisk folk, som levede ved 
Middelhavet),” siger historikeren.

Fra efterspurgt elfenbenskunst 
til porcelæn
“Hovedparten af det I ser her er skåret 
og skabt i København. Det er fantasti-
ske relieff er. Det var toppen af poppen 
set med europæiske øjne.”

Jørgen Hein gør begejstrede armbe-
vægelser ud over prydgenstandene. 
Internationalt berømte billedskæ-
rere arbejdede under forskellige kon-
ger. Frederik 3. var en åndens mand 

og grundlagde både Kunstkamme-
ret og Det Kongelige Bibliotek. Og 
så benyttede han sig af tyskeren 
Joachim Henne, en af Nordeuropas 
dygtigste elfenbensskærere.

“Hennes fornemmeste opgave var at 
lave en tronstol af elfenben, som Fre-
derik 3. kunne bruge som ordensherre 
for Elefantordenen. Men uheldigvis for 
Henne dør kongen ved et slagtilfælde,” 
siger Jørgen Hein. 

Frederik 3.’s søn og efterfølger Chri-
stian 5. ville hellere føre krig mod 

svensken i Skåne, Halland og Blekinge 
end at bruge penge på en tronstol, 
så desværre blev den aldrig produce-
ret. Til trods for det igangsatte den 
krigeriske konge en af Danmarks mest 
berømte billedskærere, den norskfød-
te Martin Berg. Bergs håndværk blev 
solgt til Europas adel og fyrster, selv til 
kejseren i Wien. 

Men mode kommer, og mode går. Un-
der den industrielle revolution virkede 
teknikken pludselig for maskinel. Det 
var ikke længere fi nt at dreje elfenben 
på en mekanisk drejebænk. Samtidig 

kom produktet porcelæn til i byer som 
Dresden og Paris. Det var let at masse-
producere.

“Porcelæn var 27 gange hurtigere at 
lave og 25 gange billigere. Og borger-
skabet i 1800-tallet, der levede af ma-
skinerne på deres fabrikker, betragte-
de pludselig elfenben som overfl ødigt 
nips,” siger Jørgen Hein. 

Det blev enden på elfenbenskunsten. I 
dag fi nder vi det i fyrstesamlinger som 
den på Rosenborg, der hvert år besø-
ges af op mod 400.000 gæster. 
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Den berømte billedskærer Jacob Jensen Nordmand underviste fl ere af de kongelige i elfenbenshåndværket. Det gjaldt Charlotte Amalie, hendes mand, Christian 5., hans forgæn-
ger Frederik 3. og hustruen Sophie Amalie. Flere har efterladt sig et stykke hobbyarbejde i Rosenborgs samling. Her ses et lågbæger med en fordrukken satyr udført af en ukendt 
skærer fra Augsburg i 1635.
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Bliv opdateret på epidemier
Oven på vinterens virkelystne infl u-
enza er det vist indlysende, hvorfor 
opfi ndelsen af vaccinen var et af læ-
gevidenskabens største gennembrud. 
Men forskerne løber om kap med 
tiden, når de udvikler vacciner, for 
nye epidemier bryder jævnligt ud. Bliv 
klogere på den sidste nye forskning 
om virus.
Statens Naturhistoriske Museum, 
Vin & Videnskab. ’Virusser og vacciner’, 
11. april kl. 19
snm.ku.dk

Genbesøg dine feberdrømme med virus og snørklede syner
Fortab dig i snørklede drømmesyner
Tegnekunsten var i slutningen af 
1800-tallet hjemsted for skjulte 
fortællinger, drømme og syner, 
der gemte sig i snørklede og for-
vrængede motiver. I SMK’s nye ud-
stilling ’Hieroglyff er’ kan du fare vild 
i periodens univers og se tegninger af 
blandt andre J.F. Willumsen og L.A. 
Ring.
Statens Museum for Kunst, ’Hieroglyff er – 
symbolismens tegninger 1890-1910’, 
19. april – 12. august
smk.dk

Svøm ind i havets eventyrlige verden
Havfruer, mystik og en nær 
forbindelse til H.C. Andersen. Hør 
kunstner Christian Vind og forfatter 
Asger Schnack fortælle om deres 
fascination af marinemaleren Anton 
Melbyes eventyrlige stemninger i den 
aktuelle særudstilling ’Mod fjerne 
horisonter’.
Den Hirschsprungske Samling, 
11. april kl. 17
hirschsprung.dk

Tag på biltur med umage kunstnerduo
En ung gadekunstner og en gang-
besværet, kvindelig fi lminstruktør 
på snart 90 kører gennem franske 
landsbyer for at berige byerne med 
lokale kunstværker, der skildrer 
beboerne. Filmen ’Faces Places’ var 
et af årets hits på fi lmfestivalen i 
Cannes og portrætterer på rørende 
vis udkants-Frankrig og dets person-
ager.
Cinemateket. Månedens dokumentar: ’Faces 
Places’, 5.-11. april
cinemateket.dk

Oplev de største highlights 
på Rosenborg
Besøg Rosenborg i bededagsferien 
og kom på en tur rundt til de unikke 
genstande og rum, der indkapsler 
Christian 4.’s elskede slot og dets 
450 år lange historie. Turen med de 
hemmelige lydkanaler, funklende 
kronjuveler og storslåede gobeliner 
er gratis, når entréen er betalt.
Rosenborg. Omvisning: ’Det bedste af 
Rosenborg’, 27.-29. april. Billetter købes i 
webshoppen.
kongernessamling.dkØste
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Læs skønskriften på væggen
Muslimske kalligrafers fornemmeste 
opgave er at nedfælde Koranens ord 
så smukt som muligt. Den svungne, 
dekorative kalligrafi  optræder ikke 
kun i bøger, men også som udsmyk-
ning på bygninger og kunsthånd-
værk. Kom tæt på den arabiske 
skønskrift med formidler Julie Gede 
Petersen på Davids Samling.
Davids Samling, ’Kalligrafi  – den arabiske 
skønskrift’, off entlig omvisning 8. april kl. 
14 og 15
davidmus.dk

13
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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.

Lejes ud til møder, receptioner og fester  

- med og uden forplejning kontakt os for tilbud

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

P-VAGTER 
SKAL OP PÅ 
CYKLERNE

Urmageren i København 
Har du et stue ur, der trænger til reparation?  

Så har vi urmageren til rådighed i butikken. 

Vores dygtige fagudlærte urmagere tager sig af alle slags ure & ur reparationer. 

Opgaver, store som små, løser vi med omhu.  

Så de som kunde bliver tilfreds og får den bedst mulige service. 

Inden reparationen påbegyndes, giver vi selvfølgelige et gratis uforpligtende tilbud. 

         

Kontakt os, og aftal nærmere vedrørende  

evt. hjemme besøg samt tilbudsgivning 

STRØGETS  ∙   KULTORVETS  ∙  NØRREBROS 

URE GULD SØLV KØBENHAVN 

Nygade 7, KBH K 

TELEFON: +45 33 12 12 65   MAIL: ure-guld-soelv@hotmail.com 

www.ure-guld-soelv.dk 
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Frisør Dorte
Fredericiagade 14
Tlf. 33 32 12 64

Bemærk ny adresse!

m/k klip

280,-

VAGTER  Når parkeringsvagterne i Kø-
benhavn kører rundt i byen og kon-
trollerer, hvordan borgere holder par-
keret, så skal de i fremtiden gøre det 
på cykel. Det foreslår Teknik- og Mil-
jøforvaltningen, som vil erstatte stør-
stedelen af parkeringsvagternes biler 
med et stort antal el-cykler.

I dag råder forvaltningens Center 
for Parkering over 14 el-biler, som bli-
ver benyttet i forbindelse med par-
keringskontrol, samt to benzindrevne 
personbiler. Med det nye forslag vil 
man barbere ti af el-bilerne og de to 
benzindrevne biler væk.

Udtjente biler
Forvaltningen kalder forslaget for 
en investering, og det vurderes at 

give en årlig besparelse på samlet 
set 366.000 kroner.

For kommunen er det dyrt at drive 
og forsikre bilparken, som består af 
nogle af de første små masseproduce-
rede el-biler på markedet, og de bærer 
både præg af slitage og står alligevel 
over for at skulle udskiftes.

Forslaget skal samtidig være med 
til at effektivisere parkeringsvagter-
nes arbejdstid, så de bruger min-
dre tid på transport og mere tid på 
parkeringskontrol. Bil og tog er ikke 
fleksible transportformer i en by som 
København, og de er ofte også lang-
sommere end cykeltransport i dagti-
merne, lyder det i forslaget.

lp@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN
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PÅ RUNDTUR I BYEN 
MED EN FIKTIV KINESER 

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.

Hvad tror du, at kineserne sy-
nes er mest underligt når de går 
en tur i København?

De vil undre sig over, at der 
ikke findes ældre mennesker i 
byen. De vil undersøge bag-
gårde for at se, om vi stuver de 
gamle af vejen i cykelskurene, 
og de vil tjekke skraldespan-
den for afhuggede gamlinge-
hoveder. Således trætte, kolde 
og tørstige efter den forgæves 
jagt på et gammelt menneske, 
vil de gå ind på en café eller i 
en tøjforretning og undre sig 
over en anden ting. Lød det 
som ”En øl eller bed for dit 
liv, tjenertaber!” eller kom jeg 
til at sige ”Hit med den jakke, 
dit størrelse small af et svin! 
vil den kinesiske gæst spørge 
sig selv, når vedkommende 
bliver mødt af en afvisende 
attitude og allernådigst får 
udleveret en øl eller en jakke. 
Der vil gå lang tid, inden gæ-
sterne har forstået at en del af 
de ansatte i byen nærmest har 
en diplomuddannelse i at virke 
overlegne og ligeglade, når en 
kunde nærmer sig.

Hvis du havde besøg af en 
(fiktiv) kinesisk ven, hvad ville 
du så vise ham i din by?

Vi lægger ud med Den Lille 
Havfrue, fordi hun holder, og 
fordi der vil falde en sådan ro 
over min kinesiske ven, som jeg 
efterfølgende kan trække igen-
nem hvad som helst. Vi skal gå 
over Langebro, fordi det er et af 
de steder, hvor byen pludselig 
virker forbundet med verden; 
her kan min kinesiske ven stå 

og få lidt hjemve. Så skal vi tage 
bussen, stå af i begyndelsen af 
Amagerbrogade og gå hele ve-
jen op ad den ene side, krydse 
gaden og gå hele vejen ned ad 
den anden – fordi den gade er 
så såre menneskelig. Således 
sultne vil vi tage ind til byen 
igen, hvor jeg vil købe et dusin 
højtbelagt smørrebrød – eller 
måske en portion stegt flæsk 
og persillesovs – og en pose øl 
og bede min ven om at kravle 
med mig op i toppen af et af de 
mange stilladser i byen. Min 
kinesiske ven er for høflig til 
at sige nej, og desuden har ved-
kommende fået den selfie med 
Den Lille Havfrue, så nu står 
den på et roastbeef, ristede løg 
og remoulade – eller flæsk, kar-
tofler og sovs – og et smukt vue 
ud over tegltagene.

Hvad vil du gå uden om?
Jeg vil undgå det gamle 

KUA på Njalsgade på Ama-
ger, fordi min kinesiske ven 
vil blive forlegen både over 
arkitekturen og over at se sin 
guide gå op i limningen ved 
tanke om de år, han tilbragte 
under dette tag. Men ellers vil 
jeg være roen selv og lade os 
drive hid og did, fordi det er 
det Købehavn kan. Byen la-
der sig ikke tynge afgørende 
af noget – hverken det alt for 
smarte, grimme eller kliche-
agtige synes at ændre på det 
samlede indtryk. København 
kan tåle meget og stadig være 
tiltrækkende på en naturlig 
måde.

Når din kinesiske ven bli-

ver træt og går hjem på hotel-
værelset, hvor lister du så hen?

Jeg hopper over indhegnin-
gen bag Glyptoteket og sætter 
mig i den lille have over for 
Rodins ”Tænkeren” med en 
flaske Jack Daniel’s. Således op-
ladt slutter jeg af på Cafe Snork i 
Dybbølsgade, hvor jeg er blevet 
klog nok til at sætte mig i baren 
og give mit besyv med.

Er du selv blevet lidt af en 
glokineser eller kendis efter at 
“En anden gren” er blevet en så 
folkelig succes?

Det begyndte sådan set til 
gårdfest på Vesterbro i 1998, 
hvor vi sad en del unge fra 
de forskellige opgange og talte 
om alle de underlige eksisten-
ser, der boede i karreen, som 
”Cykeltyven”, ”10-kronersk-
vinden” og ”Råbe-Jørgen”, og 
da vi var kommet en god del 
igennem, var der en pige, som 
satte trumf på ved at udbryde: 
”Så bor her også ham pornofor-
fatteren!” Det var så mig - jeg 
havde skrevet en novellesam-
ling med titlen To ryk og en af-
levering. Hun kendte mig altså 
ikke, før få sekunder senere. Si-
den er det gået slag i slag – med 
bøgerne og genkendeligheden. 
Jeg har været en livslang skuf-
felse for mine læsere ved ikke 
at se tilstrækkeligt asiatisk ud, 
men jeg har også fået gratis 
fadøl, fordi en bartender en-
gang havde fået 12 til sin fol-
keskoleeksamen i en novelle af 
Jesper Wung-Sung.

LÆS ANMELDELSEN AF 
'EN ANDEN GREN' PÅ SIDE 23

Forfatteren Jesper Wung Sung modtog De Gyldne laur-
bær for sin velskrevet familieroman “En anden gren” 
om sin kinesiske oldefars ankomst til datidens Køben-
havn, hvor han var ansat i Tivoli som glokineser. 

TEKST CAMILLE BLOMST

MIN BY – JESPER WUNG SUNG
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MAGASIN De ældste spor af en be-
fæstning omkring København går 
tilbage til omkring år 900. Denne 
befæstning bliver gradvist udvi-
det, til den dækker Øster Voldgade, 
Nørre Voldgade, Vester Voldgade og 
Christianshavns Vold. Men inden-
for denne befæstningslinje vok-
sede befolkningstallet støt, til byen 
var komplet overbefolket i midten 
af 1850-erne, hvor der boede ca. 
123.000 mennesker bag voldene.

Promenadelystne københavnere på 
voldene
Derfor starter debatten om nedlæg-
gelse af befæstningen, og udbyg-
ning af byen i brokvarterene. Den 
første dispensation til at bygge i ”de-
markationsterrænet” gives i 1851, 
hvor byggeriet på Indre Nørrebro 
påbegyndes. København var inde-
lukket, så københavnerne elskede 
at gå en tur på de grønne volde, med 
udsigt over det åbne landskab uden-
for. Det krævede dog, at der skulle 
løses et adgangstegn, som skulle 
fremvises overfor de militære vag-
ter, der stadig patruljerede på vol-
den. Især Store Bededags aften var 
der trængsel på Østervold. Den 30. 
juni 1856 inddrages skillevagterne 
ved byportene, som derefter nedri-
ves. Det gav et uforudset problem 
for de mange promenadegæster, 
”idet de ideligt maatte stige op og 
ned”, som Krigsministeren skrev. 
Derfor blev der lagt gangbroer over 
”gabene”. Militæret forlangte, at de 
skulle bygges af jern. Den over ga-
bet ved Nørreport hed Frederik 
VII.’s Bro.
Men militæret var ikke villige til 
helt at afgive fæstningen. På Ama-
ger var Christianshavns Vold en del 
af Københavns Befæstning til 1909. 
Der blev stadig opretholdt ”demar-
kation”, hvor der ikke måtte bygges 
i grundmur, mellem voldene og sø-
erne og på et stykke af Vesterbro.

Typisk dansk kompromis.
Nu stod de gamle volde som et grønt 
bælte mellem middelalderbyen og 
brokvarterene, begroet med de 
gamle træer og med de mange vold-
møller. Efter de ulykkelige slesvig-
ske krige, besluttede et flertal i Fol-
ketinget at nybefæste København, 
bl.a. med Vestvolden og søforterne 
i Øresund. Derfor kunne Køben-

havns Kommune nu købe voldene 
af militæret den 29.oktober 1869. 
Det udløste en hård debat om, hvad 
området skulle bruges til. Arkitek-
ten Ferdinand Meldahl foreslog i 
Borgerrepræsentationen, at hele 
voldterrænet skulle udlægges som 
et parkbælte mellem Middelalder-
københavn og brokvartererne. An-
dre ville køre voldene i voldgraven, 
udparcellere hele området og hente 
avancen. Det endte med et typisk 
dansk kompromis. En række parker 
og bebyggelse med trafikårer imel-
lem. Østre Vold overlever i første 
omgang, men kommer til at indgå 
i Østre Anlæg. Botanisk Have flyt-
tes fra haven bag Charlottenborg til 
Østervold, hvor Rosenborg Bastion 
indgår, med det astronomiske ob-
servatorium.

I 1875 påbegyndtes opfyldnin-
gen af stadsgraven ved Nørrevold. 
På Hahns Bastion ønskede en ko-
mité at placere et monument over 
H. C. Ørsted, og det blev imøde-
kommet af Borgerrepræsentati-
onen. Man henstillede til land-
skabsgartner Henrik Flindt at 
genbruge så meget som muligt af 
den gamle beplantning, for at bor-
gerne ikke skulle undvære deres 
gamle grønne volde i den tid, det 
ville tage for nye træer og buske 
at komme op på fuld højde. Det 
blev til Ørsteds Parken. Hertil flyt-
tes Frederik VII.’s Bro, som gangbro 
over den gamle voldgrav.

Da voldene graves væk, dukker 
der rester af den gamle 1500-tals 
bymur frem, bl.a. Jarmers Tårn, 
Hanetårnet og den oprindelige 
Nørreport fra 1671. Desværre over-
levede kun Jarmers Tårn.

Ved svinget om til Vester Vold 
anlægges Aborre Parken. På mel-
lemstykket bebygges, men ned 
mod kysten overlever Tivoli, på en 
rest af det gamle fæstningsterræn. 

Det næste angreb på de gamle 
volde kom, da ”boulevardbanen” 
anlægges fra Hovedbanegården 
til Østerport Station. Da nedlægges 
Aborre Parken, banen føres under 
Nørre Voldgade, og det overlevende 
stykke af Øster Vold forsvinder, 
med undtagelse af Peuchlers Bas-
tion, der indgår i Østre Anlæg. Her 
placeres ”Danmarksmonumentet”.

Kastellet overlever dog uforan-
dret på østenden, ligesom Christi-
anshavns Vold overlever til vores 
tid.

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

MAGASIN MYLIUS

DA VOLDENE FORSVANDT
Frem til 1870 var København en fæstningsby, hvorefter meget 

af de gamle byvolde omkring byen blev gravet bort.

TEKST  
Allan Mylius Thomsen   
Byhistoriker

Udsigt fra Vestervold 1839. I Dronningens Enghave uden for voldgraven anlægges i 1843 Tivoli. 
Bag det ses det landlige Vesterbro, og i baggrunden tv. ses Frederiksbergs Slot. Malet af Sally 
Henriques, Københavns Museum.

Den sidste Vesterport kort før nedrivningen i 1857. Bag den ses begyndelsen til Frederiksberg-
gade. Københavns Museum.

Den smalle Vester Voldgade indenfor volden 
fotograferet i 1860. Gaden til højre er Studie-
stræde. Allerede dengang var Vester Voldga-
de hotelgade, når folk ankom til byen gennem 
Vesterport. Københavns Museum.

Ørstedsparken kort efter anlæggelsen ca. 
1875. Over den gamle voldgrav er nu Frederik 
VII.’s Bro lagt. Københavns Museum.
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Illum i nyt underskud 
Seks år er det siden, stormagasinet Illum har givet overskud. Og det er en 
årrække, hvor de røde tal kun er blevet mere blodrøde.

I 2017 runder underskuddet 100 millioner kroner, mens det i 2016 var 
på 98 millioner kroner. Dermed har stormagasinet de seneste seks år 
haft et samlet underskud på knap 285 millioner kroner. Det fremgår af 
Illums årsregnskab.

Det negative resultat betyder, at Illums italienske ejer La Rinascente 
har måttet konvertere 260 millioner kroners gæld til aktiekapital. Det 
efterlader en spinkel egenkapital på ni millioner kroner, så den italien-
ske ejer er nødsaget til at garantere kapital i det omfang, det bliver nød-
vendigt i 2018.

Det eksklusive er kendetegnende for den strategi, som stormagasinet 
har arbejdet efter, siden de italienske ejere købte Illum i 2014.

Stormagasinet har de seneste år været igennem en større ombygning, 
der har kostet mere end en halv milliard kroner. I 2017 har Illum inve-
steret 25 millioner kroner i ombygningen.

Boligejere scorer kassen på projektsalg
Kloge københavnere, der i 2014 købte en nybygget ejerlejlighed eller et 
nybygget rækkehus, som de solgte igen blot tre år senere i 2017 har tjent 
kassen. De kunne nemlig gå fra handlen med en gennemsnitlig gevinst 
på 1,2 millioner kroner, viser nye tal fra Boligsiden.dk.

Værdien på en enkelt kvadratmeter i de pågældende projektboliger i 
Hovedstaden er i gennemsnit steget over 10.000 kroner på tre år. 

- I årene lige efter finanskrisen lå byggeriet generelt stille, og da det 
igen tog fart, var priserne i de største byer på vej op. Da renten nåede 
et exceptionelt lavt niveau i 2015, gav det pludselig mulighed for at låne 
billigere og dermed købere dyrere, og det var med til at booste priserne, 
i særdeles også på projektsalget, siger Birgit Daetz, der er kommunikati-
onsdirektør hos Boligsiden.dk.

Det har dog været langt fra været gratis at komme til de rullende pro-
jektsalgsmillioner. Blandt de københavnske projektboliger, der blev købt 
i 2014 og solgt igen sidste år, lå den gennemsnitlige købspris på 3,9 milli-
oner kroner, mens salgsprisen i 2017 lød på 5,1 millioner kroner.

- De mest attraktive dele af boligmarkedet er en lukket fest for de 
økonomisk velfunderede. Det gælder særligt i de største byer, hvor for-
tjenesten i kroner og øre har været størst henover de seneste år. Så når vi 
taler om en millionfortjeneste, handler det ikke kun om at købe på det 
rigtige tidspunkt, men også om at have midlerne til overhovedet at træde 
ind på markedet, konstaterer Birgit Daetz.

Hilton gør comeback
Hotelkæden Hilton måtte forlade Københavns Lufthavn, efter at den norske 
mangemilliardær Petter Stordalen lagde et bud, der gjorde, at han kunne 
skubbe Hilton ud og sit Clarion ind.

Det tidligere Nordea-hovedkontor på Torvegade skal ombygges for en 
milliard kroner til et nyt femstjernet Hilton-hotel. Dermed fortsætter 
oprustningen af hotelkapaciteten i hovedstaden, efter at hotellerne har 
haft en række år med rekordhøje belægninger.

Det er ATP Ejendomme og BC Hospitality Group, der står bag den 
store satsning i bygningen ved Knippelsbro på Christianshavn, som Nor-
dea forlod i efteråret 2017 for at flytte til en ny beliggenhed på Amager.

Det kommende hotel får navnet Hilton Copenhagen City og får plads 
til 400 gæster. 

Det forventes at blive et bygningsmæssigt vartegn ud til Københavns 
Havn i modsætning til "Ørkenfortet", der længe har været kendt som en 
af hovedstadens grimmeste bygninger set med arkitektoniske øjne.

Det nye hotel vil blive drevet af BC Hospitality Group, der i forvejen 
driver AC Hotel, Bella Sky, Marriott og Crown Plaza i København.

Det nye store hotel kræver en opdateret lokalplan for området, og 
med sagsbehandlingstiden in mente ventes dørene at blive slået op til 
de første gæster i 2020.

Henning Larsen Arkitekter skal stå for indretning, arkitektur og design 
af det nye hotel, som udover 400 værelser blandt andet skal indeholde 
møde- og konferencefaciliteter og to restauranter.

Ny rekord for Københavns Lufthavn
Københavns Lufthavne har landet endnu en passagerrekord. Antallet af 
rejsende rundede sidste år 29,2 millioner passagerer svarende til en stig-
ning på 0,5 procent.

Med stigningen har Københavns Lufthavne nu sat passagerrekord syv 
år i træk. Det fremgår af det årsregnskabet for 2017.

Væksten i antallet af passagerer bidrog til, at omsætningen i Køben-
havns Lufthavne steg med 0,4 procent til 4,4 milliarder kroner.

- Når der korrigeres for effekten af den nye hotelaftale, hvor hoteldrif-
ten fra andet kvartal overgik fra en managementkontrakt med Hilton til 
en minimumbaseret lejeaftale med Nordic Choice Hotels, svarer det til 
en underliggende stigning i omsætningen på 3,5 procent, oplyser selska-
bet i regnskabet.

Resultatet før skat endte på 1,6 milliarder kroner, mens resultatet efter 
skat endte på 1,3 milliarder kroner. Begge poster blev dermed forbedret 
i forhold til 2016. Fremgangen på top- og bundlinjen bliver dog nok den 
sidste i denne omgang for Københavns Lufthavne.

Selskabet forventer nemlig, at 2018 vil byde på tilbagegang. Omsæt-
ningen vil blandt andet blive ramt som følge af en takstnedsættelse på 
10 procent, som slår igennem fra april.

Trafikken glider glattere
Selvom der stadig er rigtig mange både store og små vejarbejder i hoved-
staden har kommunens teknik- og miljøforvaltning succes med at koor-
dinere de mange forskellige anlægsprojekter og ledningsarbejder.

Derfor generes beboere og trafikanter samlet set mindre end tidligere. Det 
viser forvaltningens årlige opgørelse over antallet af genedage og gravetilladel-
ser i kommunen, fortæller Anne Sofie Degn, vicedirektør i Københavns teknik- 
og miljøforvaltning.

Antallet af genedage er faldet med 25 procent de seneste fire år. - Vi er 
blevet rigtig gode til at stille krav om, at man skal grave på kortest mulig tid. 
Samtidig har vi også været gode til at undgå, at der ikke står vejarbejder uden, 
at der graves på dem, siger Anne Sofie Degn.

Men det er ikke kun kommunen selv, der er blevet bedre. Også samarbejdet 
med de private aktører er ifølge vicedirektøren blevet forbedret.

- Vores samarbejde med de store entreprenører er blevet rigtig godt. De ar-
bejder meget med i det her, og på den måde arbejder vi godt sammen, siger 
Anne Sofie Degn.

Alene fra 2016 til 2017 er genedagene faldet med 10 procent, når man ser 
på alle københavnske veje. På de centrale veje, der binder trafikken sammen 
i København har der til gengæld været en lille stigning i antallet af genedage. 
Men det har været nødvendigt, mener Anne Sofie Degn.

- De rigtig store trafikale årer er dem, vi gerne vil have vedligeholdt godt, 
da det er dem, mange bruger. Så det er også et spørgsmål om, at vi er ude at 
lave genopretning, så vejene er gode at køre på, siger hun.

Antallet af gravetilladelser faldt også sidste år. I 2017 blev der givet knap 
9000 gravetilladelser, hvilket er det laveste antal i mange år.

Cock's & Cows på finske hænder
Det finske investeringsselskab Restamax Plc har købt den danske burger-
kæde Cock's & Cows samt The Bird, der primært er kendt for at lange gin 
og tonic over disken. 164 millioner kroner måtte finnerne betale.

Samlet har de to selskaber 11 restauranter fordelt over København, men 
fremover skal der fyres op under flere af de danske konceptrestauranter. 
Formentlig også i udlandet, lyder det i en pressemeddelelse fra finnerne:

- Cock's & Cows og The Bird er ekstremt succesfulde og populære kon-
cepter, som også kan videreføres til andre lande, siger adm. direktør i 
Restamax, Juha Helminen.

For de 164 millioner kroner kommer finnerne til at eje 75 procent af 
restauranterne, mens Daniel Knuttel og Lasse Jørgen Wiwe, der er dan-
skerne bag successen, fortsat vil eje en fjerdedel af aktierne.

De to har ejet selskaberne gennem Nord Gruppen, der også er med-
ejere af Happy Helper.

Cock's and Cows er en del af den verserende københavnske burger-
krig, hvor konkurrenter som Grillen, Halifax og Jagger kæmper om at 
ligge i spidsen.
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De senere år har København oplevet en 
stigning i antallet af lommetyverier. I 
2016 blev 60 procent af alle lommety-
verier i Danmark begået i Københavns 
Kommune. Men nu ser det ud til at 
vende. På baggrund af nye initiativer 
og en større kampagne fra Københavns 
Politi og Københavns Kommune er antal-
let af anmeldte lommetyverier faldet fra 
30.406 i 2016 til 27.442 i 2017.

Det er et fald på næsten 10 procent
Kampagnen "Pickpockets Love Distracti-
ons" satte i 2017 fokus på, hvordan lom-
metyve slår til, og hvad københavnerne 
selv kan gøre for at undgå dem. Over 
16 virksomheder og organisationer var 
med i samarbejdet. Det var blandt an-
dre DSB, Movia, Det Kriminalpræventive 
Råd, Torvehallerne, Natteravnene og Fre-
deriksberg Kommune, som spredte bud-
skabet på alt fra plakater i bybilledet, 
uddeling af flyvers med gode råd og en 
indsats på sociale medier.

Kampagnen er et element i et styrket 
fokus på lommetyverier. Herudover har 
Københavns Politi kørt en målrettet ind-
sats mod lommetyvene.

- På baggrund af en systematisk kort-
lægning af, hvor og hvornår der sker 
flest lommetyveri, har Københavns Po-

liti iværksat en målrettet indsats for at 
fange lommetyvene. Mange af dem er 
meget rutinerede og organiserede, og kan 
derfor være svære at se med det blotte 
øje. Men takket være et tæt og konstruk-
tivt samarbejde med kommunen, ban-
ker og butiksvagter, er det lykkedes os at 
knække kurven for lommetyverier, siger 
politidirektør Anne Tønnes.

"Pickpockets Love Distractions" får re-
premiere i uge 22 og 23 i forbindelse med 
gadefestivalen Distortion for at sikre, at 
færre københavnere går fra gadefesten 
med tømte lommer.

lp

Hackere har på vegne af en udenlandsk 
stat angrebet ansatte på danske univer-
siteter. Ifølge USA er det iranere. Ansatte 
på danske universiteter er således i årene 
2014 til 2016 blev udsat for succesfulde 
angreb på deres e-mailkonti. 

Angrebene er blevet udført af en 
udenlandsk "statslig aktør", og USA siger, 
at de kommer fra Iran. Det vurderer Cen-
ter for Cybersikkerhed (CFCS), der ligger 
under Forsvarets Efterretningstjeneste.

Vurderingen bliver betragtet som 
"meget sandsynligt". Det er den største 
grad af sikkerhed, CFCS kan udtrykke i 
deres analyser.

I sin vurdering af angrebet nævner 
Center for Cybersikkerhed, at amerikan-
ske myndigheder tidligere har offent-
liggjort et anklageskrift mod iranske 
hackere på angreb mod universiteter i 
hele verden. 

Ifølge de amerikanske myndighe-
der har målet været at stjæle akademi-
ske data. Danmark var på listen over 21 
lande, som skulle være udsat for hacker-
nes angreb.

- Cyberangrebet har i Danmark væ-
ret målrettet medarbejdere ved speci-
fikke danske universiteter med specia-
ler inden for blandt andet økonomi, 
sundhed, kemi, fysik, geologi, miljø 

og transport, skriver Center for Cyber-
sikkerhed.

CFCS vurderer, at det er sandsynligt, 
at aktøren bag angrebene har været sær-
ligt interesseret i disse fagområder. 

- Men det er også muligt, at angri-
berne har forsøgt at misbruge adgange 
til medarbejdere på disse områder til at 
indsamle informationer på andre områ-
der end de nævnte.

Hackerne har benyttet sig af såkaldte 
phishing-mails, hvor modtagere lokkes 
til at trykke på et link eller lignende, der 
lukker uønsket software ind i systemet.

Det er efterretningstjenestens vurde-
ring, at risikoen for cyberspionage mod 
forskningsinstitutioner i Danmark er 
høj, og at angrebet afspejler dette.  Det 
er ikke oplyst, hvilke universiteter der 
er tale om.

Ifølge de amerikanske myndigheders 
anklageskrift er 100.000 e-mailkonti på 
universiteterne blevet angrebet. Angre-
bene har været succesfulde i 8000 tilfælde.

Ni iranere og en iransk virksomhed 
forsøges bragt for en domstol af de ame-
rikanske myndigheder. De amerikanske 
myndigheder beskriver sagen som en af 
de største statsstyrede hackerangreb no-
gensinde.

lp

Færre lommetyverier

Danske universiteter hacket



NYHEDER  |  OMTALE  |  ANMELDELSERBYENS BØGER

BLODMÅNES EFTERFØLGER 
DRYPPER AF BLODHÆVN - BOGSTAVELIG TALT 

FO
TO

 L
ES

 K
A

N
ER



20 	 MARTS	2018	ÅRGANG	13NYHEDER		|		OMTALE 	|		ANMELDELSERBYENS BØGER

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 
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eller bestil på 
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St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64
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270,-

Tlf.: 53 56 02 42
 Web: kbhavis.dk

Epost: kbh@kbhavis.dk

ANMELDELSE Københavnerliv 
1945-1972 er Kåre Laurings 
intet mindre end geniale 
fortælling om hovedstaden 
fra Besættelsens slutning 
med smalhals og frem gen-
nem højkonjunktur til ung-
domsoprør, rødstrømper, 
oliekrise, bilfrie søndage og 
økonomisk krise.

Sanering af hovedstaden
Lauring, der er født i 1947, 
tager flere gange udgangs-
punkt i sin egen families 
historie og opvæksten på 
Flakholmen i Vanløse, hvor 
han boede med to store-
brødre, sin mor og faren, 
forfatteren og krønikeskri-
veren Palle Lauring i en 
treværelsers lejlighed, hvor 
de tre drenge delte et lille 
børneværelse. Der skete me-
get nyt i København i de år, 
hvor der i 1950 boede knapt 
en million mennesker i 
kommunerne København, 
Frederiksberg og Gentofte, 
mens de 19 omegnssogne 
rummede knapt en kvart 
million indbyggere. Derfor 
havde man allerede i 1947 
iværksat Fingerplanen, der 
skulle udvikle hovedstads-
området, samtidigt med, at 
usunde lejekaserner og slu-
magtige baghuse blev sane-
ret væk, sådan at der i 2015 

boede hele 1.768.074 indbyg-
gere i Storkøbenhavn inklu-
sive omegnskommuner. Lau-
ring skildrer, hvordan hele 
området omkring Adel- og 
Borgergade blev revet ned 
og erstattet af Christians-
gården, Dronningegården, 
Kongegården og Prinsesse-
gården med lyse og luftige 
lejligheder og alle moderne 
bekvemmeligheder. Nedriv-
ningerne var allerede blevet 
påbegyndt i 1941, men grun-
det krigstidens mangel på 
materialer gik saneringerne 
i stå og blev det først genop-
taget i 1954 og først i 1960 
var saneringerne og opførel-
sen af de nye ejendomme 
gennemført.
 
Selvbetjeningsbrugs med 
amerikansk forbillede
Det rigt illustrerede værk 
har også billeder af dati-
dens detailbutikker, hvor 
der i 1950 på landsplan var 
omkring 15.000 købmands-
butikker. Men inspireret af 
den amerikanske butiks-
kæde Piggly Wiggly, der 
havde åbnet verdens før-
ste selvbetjeningsbutikker, 
bredte dette koncept sig til 
hele Europa, og i efteråret 
1949 åbnede Hovedstadens 
Brugsforening Københavns 
første selvbetjeningsbrugs, 

eller som det senere blev 
kaldt supermarked. 

Hverdagen på godt og ondt
Kåre Lauring viser også, 
hvordan almindelige men-
nesker efterhånden både fik 
fjernsyn og køleskabe, og det 
er ren nostalgi, når han for-
tæller om dengang, famili-
erne var samlet om radioap-
paraterne for at høre Gregory 
Mysteriet. Det globale er hel-
ler ikke glemt, og fx er der 
fotografier af ungarske flygt-
ninge, der kom til Køben-
havn efter Sovjetunionens 
nedkæmpelse af opstanden i 
Ungarn i 1956. I kapitlet om 
1957-1967 oplever man både 
dagligdag med film som 
Farlig ungdom og Natlogi 
betalt, rockkoncerter i Eng-
haveparken og Nina og Fre-
derik, men også hverdagens 
små uheld og katastrofer. 
Dengang sporvejenes Linje 
10 styrtede ned på banele-
gemet ved Carlsbergbroen, 
men hvor tre DSB-funkti-
onærer fik standset Ham-
burg-ekspressen, der var på 
vej mod Københavns Ho-
vedbanegård. Eller da Valby 
Gasværk i 1964 sprang i luf-
ten og fem mennesker blev 
dræbt og flere hundrede blev 
såret bl.a. med snitsår fra de 
omkring 200.000 ruder, der 

blev knust. Et af bogens sid-
ste billeder er fra året før 
Christiania blev indtaget, 
hvor lokale beboere fra Alad-
din-kvarteret brød igennem 
plankeværket for at indrette 
legeplads til deres børn. Så 
det er ikke et billede, hvor 
Københavneravisens stifter 
Jacob Ludvigsen er med.

Københavnerliv 1945-
1972 er en efterfølger til Kø-
benhavnerliv 1857-1939 og 
Københavnerliv 1940-1945, 
og sammen med Allan My-
lius Thomsens Byen der for-
svandt, der udkom sidste ef-
terår, kan man næsten ikke 
ønske sig meget mere, hvis 
man har lyst til en tur ned 
ad Memory Lane.

jl@kbhavis.dk

Kåre Lauring

Københavnerliv 1945-1972

Gennemillustreret med fotos

288 sider. Gyldendal

ENDNU EN TUR NED 
AD MEMORY LANE
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KØBENHAVNERKRIMIEN 
BLODMÅNES EFTERFØLGER 
DRYPPER AF BLODHÆVN - BOGSTAVELIG TALT 

NORDIRLAND NOIR 
NÅR DET ER BEDST

ANBEFALING  Forfatterinden 
Katrine Engberg, der også 
er danser, er blevet ramt af 
AmORDs pil, hun er blevet 
smaskforelsket i at skrive. Or-
dene vælter ud af hende, hun 
udgivet tre Københavnerkri-
mier på to år.

I sommers kom den me-
lankolske krimi “Blodmåne” 
og her otte måneder senere er 
hun klar med den følsomme 
“Glasvinge”, der kredser om 
hvor sårbare de fleste men-
nesker er. I “Glasvinge” er 
alle skrøbelige: unge med 
diagnoser, dem, der arbejder 
med dem, selv politifolkene 
er tyndskindede og fulde af 
forbudte følelser.

Bogens alvorsord er: Hvis 
de sarte sider bliver over-
set så længe at tårerne bli-
ver tørre, kan det pludselig 
tippe over koste litervis af 
(hjerte)blod. 

Har et bredt publikum 
Som en mand på 83 år sagde 
til mig mens jeg sad og læse 
“Glasvinge”. “Jeg glæder mig 
til at læse den. Da jeg læste 
“Blodmåne” var jeg glad for at 
være tilbage i gaderne. Jeg har 
boet i København det meste af 
mit liv, indtil jeg fik for meget 
og flyttede på landet. Mens jeg 
læste følte jeg, at jeg gik rundt 
i byen. Jeg nød især for at hu-
ske på lysets skiften ved sø-
erne, der har jeg tilbragt me-
get tid.” Hans oplevelse skød 
et vidunderligt hul i min for-
modning om at det især var 
kvinder under 65 år, der var 
vilde med Katrine Engbergs 
Københavner trilogi.

Krimi med livsglæde
Tonen slåes an med liget af en 
nøgen midaldrende kvinde i 
springvandet på Gammel 
Torv. Hun er blevet malket 

for blod på smertefuld vis og 
så ruller seriemordene ellers. 

Politmanden Jeppe Kør-
ner, som har været med i alle 
tre bøger, mangler sin faste 
makker Anette Werner. Hun 
var blevet gravid (til sin over-
raskelse), selvom at hun er en 
sjat over fyrre, og derfor tvun-
get på barsel. 

Det bruger Engberg til at 
bryde med tabuet om at kede 
sig på barsel. Politikvinden 
savner suset, så hun lytter 
med på politiradioen i bilen 
hjemme i garagen og hjælper 
til i baggrunden. 

Jeppe Kørner har brug for 
hendes opbakning. Han er 
nyskilt, uoplagt, roder forel-
sketforfjamsket rundt med 
en kollega og bor hjemme 
hos mor, hvilket er humo-
ristisk tåkrummende. Kun 
overgået i pinlighed af sce-
nen en elskelig ældre kvinde 
bliver sexuelt udnyttet.

I “Blodmåne” var grundto-
nen i mol, I “Glasvinge” er der 
en gnist af flirt og livsglæde, 
trods blodbade og psykisk sy-
ges mørke magter.

Samfund og samtids 
kommentarer 
Katrine Engberg bruger bo-
gen til engageret at tvinge os 
til at tænke over psykisksyge. 
Hun skriver dybder ind i de-
res indre kampe, psykologer-
nes rolle og interesser i for-
hold til sindets sygdomme og 
er medicinering hjælp, tvang 
eller praktisk passivitet?

Hun har valgt at lade en 
seriemorder hærge i miljøet 
omkring skizofrene unge, for 
at kunne åbne for at de se 
unge som efterladte af sam-
fundet uden mulighed for at 
få en uddannelse, klare sig 
selv eller komme ud af syste-

mets kvælende regulativer.
En anden kvalitet ved 

Engberg er, at hun kender 
Københavns skæve, skøre, 
skumle, ukendte miljøer, 
som hun fletter ind i mellem 
de steder alle kende tog det gi-
ver byen og bogen et nyt lag, 
som fylder københavnerkær-
lighed ind i læseren.

Mord med mening
I en tid, hvor man skal være 
en fiffig mediezapper for at 
komme uden om terrorangreb, 
skoleskyderier og Raket Mad-
sen, så holder det læseren læ-
sende at Engberg skaber noget 
så sært som mord med mening. 
Mordene nødvendighed for at 
blive hørt, vise sin vrede og slå 
igen vækker sympatiserende 
tanker og åbner ind til miljøer, 
der trænger til at blive set.  

Engberg arbejder kærligt 
med alle de menneskelige 
svagheder, brister og fejltrin. 
Hun bruger menneskets ind-
byggede dobbelthed aktivt i 
plottet til at skabe utryghed. 
Men man bevæges også og får 
lyst til at hjælpe andre med at 
komme i balance. Dét er da at 
udvikle krimien og give læs-
ning mening.

cb@kbhavis.dk

ANMELDELSE  Hvis man træn-
ger til en pause imellem de 
mange Nordic noir-krimier, 
der udkommer, er et godt 
bud Adrian McKintys Sirene-
sang, der netop er udkommet 
på det lille nye forlag Olga, 
der bestyres af to tidligere 
redaktører fra Aarhus-forla-
get Klim. Sirenesang er den 
anden historie om den irske 
strømer Sean Duffy, og som 
forgængeren Det kolde våde 
land foregår den i Carrickfe-
rgus nær Belfast i 1982, mens 
borgerkrigen raser, og sam-
tidig med at Margaret That-
chers Storbritannien kommer 
i krig med Argentina om Fal-
klandsøerne. På en nedlagt 
fabrik finder man en torso i 
en kuffert, en torso der åben-
bart har ligget i en dybfry-
ser. Sean Duffy bliver sat på 
mordsagen, der hurtigt viser 
sig at være en international 
affære, da den døde mand er 
amerikansk statsborger. Han 
har været i Nordirland, hvor 
hans familie stammede fra, 
for at undersøge nogle lyssky 
forretninger. Kriminalassi-
stent Duffy tager på et tids-
punkt til USA, da han har 
fået et tip om en bankboks, 
der skulle have tilhørt den 
døde mand. Både i USA og i 
Nordirland støder Duffy ind 
i problemer med FBI, det en-
gelske efterretningsvæsen og 
hans egne overordnede, og det 
virker, som alle myndigheder 
ikke ønsker, at sagen opkla-
res. Sean Duffy er netop ble-
vet forladt af sin kæreste, og 
han både drikker og ryger alt 

for meget, men så møder han 
ikke bare én men to smukke 
kvinder, og resten må læseren 
selv finde frem til. Foruden 
at være særdeles velskrevet, 
giver Sirenesang et fremra-
gende billede af et land, hvor 
politiet også må tage sig af det 
ene terroranslag efter det an-
det, og hvor Sean Duffy hver 
gang, han sætter sig ind i sin 
BMW, må sikre sig, at der 
ikke sidder en bombe med 
en kviksølvvippekontakt un-
der motoren. Adrian McKinty 
er selv vokset op i Carrickfe-
rgus, han er uddannet på 
både Warwick University og 
på Oxford University. I 1990-
erne arbejdede han i New 
York som bl.a. boghandler og 
bibliotekar, og siden 2008 har 
han boet i Melbourne, Austra-
lien. Forhåbentlig er der flere 
historier om Sean Duffy på 
bedding. Jeg glæder mig alle-
rede til næste opus!

jl@kbhavis.dk

Adrian McKinty

Sirenesang

Oversat af Søren K. Barsøe. 

343 sider. Olga

Katrine Engberg

Glasvinge

Peoplepress, 199 Kr.



22 	 MARTS	2018	ÅRGANG	13NYHEDER		|		OMTALE 	|		ANMELDELSERBYENS BØGER

TEKST JANNIK LUNN

TEKST JANNIK LUNN

FORNEM JUBILÆUMSBOG 
OM MAGASIN DU NORD

TO LIVSERFARNE 
KUNSTNERE 
SKRIVER 
DAGBOG

ANMELDELSE  I midten af april fejrer 
Magasin du Nord sit 150-års jubi-
læum, og i den anledning har Julia 
Lahme skrevet Damen i midten – 
mode, kvinder og danmarkshisto-
rie set gennem et stormagasins 
vinduer. Det er Magasin du Nord 
Fonden, der har taget initiativ til, 
at bogen skulle laves, og har ud-
stukket retningslinjerne: For det 
første at den skulle være billed-
båren. For det andet at den skulle 
tage udgangspunkt i Magasin du 
Nord Museums eget arkiv, og for 
det tredje at det skulle være forfat-
terens egen version af Magasins hi-
storie og ikke en lovprisning af en 
virksomhed.

I 1868, fire år efter Danmark 
havde tabt Slaget ved Dybbøl, hvor 
vi mistede Slesvig, indløste to drif-
tige forretningsmænd Emil Vett og 
Theodor Wessel næringsbrev i Aar-
hus, hvorefter de den 18.april åb-
nede butikken Emil Vett og Co. i 
gården til Svaneapoteket. Tre år ef-
ter var lokaliteterne blevet for små, 
så derfor rykkede forretningen hen 
til Immervad, hvor stormagasinet 
ligger i dag. To år efter åbnede de i 
Aalborg og samme år i København, 
hvor de rykkede ind i Østergade, og 
her kom virksomheden til at hedde 
Th. Wessel & Vett. Også i Køben-
havn voksede butikken hurtigt ud 
af lokalerne i Østergade, og i ste-
det flyttede man ind i stueetagen 
på Hotel du Nord på Kongens Ny-
torv, og hurtigt blev førstesalen 
også inddraget. Fællesbetegnelsen 
for de to butikker i Aarhus og Kø-
benhavn blev De Forenede Hvide 
Vare-Forretninger. Alt, hvad der 
var fransk, var på det tidspunkt 
smart, så i 1879 indførte man nav-
net Magasin du Nord, der jo smagte 
lidt af Paris, og du Nord kom fra 
den københavnske adresse, nemlig 
stueetagen på Hotel du Nord på 
Kongens Nytorv. Og udtalen var 
naturligvis Magasæng Dy Nååår, 
for inspirationen var en ny slags 
forretninger i Frankrig, små vare-
huse, som solgte mode til fastsatte 
priser på hver enkelt vare, uden at 
give kunderne mulighed for at for-
handle, som man ellers kendte det 
fra de traditionelle markeder. 

Vokseværk
Magasin du Nord fik hurtigt vok-
seværk, og i 1888 var man re-
præsenteret i 34 danske byer og 
en enkelt svensk (i Malmø). Om 
det var butikker ejet af Wessel og 
Vett, eller det var fine hvidevare-
forretninger, man havde indgået 
tæt samarbejde med, vides ikke, 
og hvor stort sortimentet var, er 
også uvist. Endnu i 1914 fandtes 

der 138 Magasin du Nord-udsalg 
i Danmark. Der blev købt grunde 
rundt om hotellet på Kongens Ny-
torv, og et større handelspalads 
stod færdigt til indvielse i decem-
ber 1893. På mange måder var Ma-
gasin selvforsynende, og allerede 
i slutningen af 1880’erne opførtes 
et dampvæveri i Landskronagade 
på Østerbro, som eksisterede indtil 
fabrikken lukkede i 1955. Magasin 
havde også sin egen møbelproduk-
tion, som eksisterede indtil 1921, 
og idéen om at producere selv for-
svandt aldrig helt, og lever selv nu 
i bedste velgående med egenpro-
duktion af alt fra chokolade til 
mode- og skønhedsprodukter.  

Formue til personalet
Man kan i bogen læse om de 
mange, der gennem tiden var 
ansat som ekspedienter og eks-
peditricer i Magasin, og at man 
sørgede for sine ansatte, kan man 
bl.a. se af, hvordan Emil Vett in-
den sin død havde bestemt, at 
store dele af hans formue skulle 
komme Magasins personale til 
gode, som en forløber til vore da-
ges Magasin du Nord-fond, nem-
lig en mondæn villa på C.F. Richs 
Vej på Frederiksberg, nemlig Emil 
Vetts og Hustrus Hus. Her kunne 
15 damer flytte ind i toværelses-
lejligheder, der var forbeholdt da-
mer, der havde arbejdet i Magasin 
i minimum 25 år. Initiativet var 
taget i erkendelse af, at mange af 
Magasins damer hverken havde 
skabt en familie eller en formue, 
mens de arbejdede i stormagasi-
net. Huset fungerede for Magasins 
damer indtil 1979. 

Bogen har også sine små pud-
sige anekdoter om fx Muffetyven, 
der bar en skindmuffe foran for at 
beskytte hænderne mod kulden. I 
1916 afslørede en af stormagasinets 
detektiver, hvordan hun snappede 
silketøj og hurtigt lod det forsvinde 
i sin torpedomuffe. En efterføl-
gende ransagning hos kvinden, 
der var gift med en velhavende 
forretningsmand, afslørede et helt 
lager af tyvekoster, som stammede 
fra Magasin, Illum og Fonnesbech. 
Og i 1910, hvor bestyreren af Ma-
gasin du Nords afdeling i Hellerup 
begik underslæb og forsvandt med 
omkring 15.000 kroner for at stikke 
af til Amerika. Der er kapitler om 
op- og nedgangstider, og i kriseåret 
1921 blev hatte det helt store num-
mer, for som en dame udtalte til 
Illustreret Tidende: ”Jeg kan gaa 
tre Sæsoner med min Spadsere-
dragt, men jeg vil have fire Hatte 
om Året.” I 1930’erne, hvor mas-
sekommunikation var ’en af de 

store nyskabelser, havde Magasin 
på Kongens Nytorv sin helt egen 
radioavis, der blev udsendt i højtta-
lere hver morgen, inden kunderne 
blev lukket ind. Her blev der læst 
nyheder op henvendt til persona-
let. I 1952 fik Magasin et nyt træk-
plaster, nemlig rulletrappen, hvor 
der er et billede af personalet, ta-
get lige inden kunderne kommer 
væltende ind. Meget af bogen 
handler naturligvis om mode og 
om forskellige af tidens trends, og 
mindre om andre afdelinger i stor-
magasinet. Fx savner jeg noget om 
Magasins Bogafdeling, der i en del 
år var landets største boghandel, 
hvad omsætning angik. Den næv-
nes kun i forbindelse med Solvog-
nens happening i 1974, hvor 48 jule-
mænd begyndte at hive bøger ned 
fra hylderne og forære dem til de 
måbende kunder. I 1970’erne sker 
mange nye ting, man bliver dus, og 
tejregulativet forsvinder, så hvide 
skjorter til kvinderne og jakkesæt 
til mændene bliver afskaffet. 

Mangel på økonomi og ejerskab
Til gengæld er der meget lidt om 
økonomi og ejerskab. Forskellige 
kreditkort-ordninger nævnes hist 
og her, og til slut kan man læse, 
hvordan Debenhams i 2009 købte 
Magasin med alle seks forretnin-
ger for 101 millioner kroner efter de 
forrige ejere, islandske Baugurs be-
talingsstandsning. Det er et stykke 
imponerende Danmarkshistorie, 
Julia Lahme har skabt med Damen 
i midten, og  med dens mange fine 
fotografier er den et glimrende sup-
plement til andre værker om Dan-
mark og København.

jl@kbhavis.dk

ANMELDELSE  ”At ministeren tror på den in-
telligente skaber, tages hermed til efterret-
ning. Men tror skaberen på den intelligente 
minister?”

Sådan lyder ét af digtene i Vi må videre, 
Dobbelt dagbog og digte – skrevet af digteren 
Peter Poulsen og billedhuggeren Jørgen Hau-
gen Sørensen. Hvert digt er er fulgt op af en 
farvelagt tegning, ”så det er dagenes modgang 
og medgang, kedsomhed, kærlighed, overra-
skelser og åbninger, de to livserfarne mænd 
skildrer med hver deres sprog,” som der står 
i bogens bagsidetekst. Her et andet eksempel:

”Citronmåne er der en kage, som hedder.
Det siges, at politibetjente ofte nyder den 

i patruljevognen, mens de venter på, at noget 
skal ske.

I aften er byen spøgelsesagtig, ja Næsten af-
død. Kun sporadiske lyde høres i mørket. En kat 
forsvinder ind i en port.

Et lys brænder i et vindue oppe i gavlen. Det 
er en af de få aftener, hvor lovovertræderne sy-
nes at holde fri.

Morderen spiller monopoly med sin lille søn. 
Blotteren åbner ikke frakken for nogen, og de 
fleste cykellygter er tændt. Det er en stille aften, 
tænker de to betjente. Når de har spist kagen, 
kører de hjem.” 

Det er dansk poesi og billedkunst, der på forun-
derlig vis bliver forenet i denne fine udgivelse.

jl@kbhavis.dk

Jørgen Haugen Sørensen og Peter Poulsen

Vi må videre

Dobbelt dagbog Tegninger og digte

183 sider – Lindhardt og Ringhof

Julia Lahme

Damen i midten – Mode, kvinder & 

Danmarkshistorie set gennem et 

stormagasins vinduer 

Gennemillustreret i farve og sort/hvid

Gads Forlag
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ANMELDELSE En anden gren er en 
kærlighedsroman, hvor to kulturer 
møder hinanden, og sød musik op-
står. Det er forfatteren Jesper Wung 
Sung, der har brugt sine oldeforæl-
dres historie som udgangspunkt for 
sin roman.

Kinesere i Tivoli
I forlængelse af de grusomheder, der 
omkring forrige århundredeskifte 
opstod i Kina i forbindelse med den 
såkaldte bokseropstand, blev en flok 
kinesere sat ombord i lastrummet på 
det gode skib Manchuria, der sejlede 
fra Canton, Shanghai og Hong Kong 
til Europa, hvor målet var Køben-
havn. Med på skibet var hr. Mad-
sen Johannes, en dansker, som be-
herskede en smule kinesisk, og som 
var den, der havde udfærdiget kon-
trakterne. De gik ud på, at de ægte ki-
nesere skulle være en del af forlystel-
serne i Tivoli, hvor publikum kunne 
se dem arbejde, tilberede mad og un-
derholde med diverse færdigheder. 

Et umage par
Blandt kineserne var en ung mand 
Wung Sung San, der bl.a. var dygtig 
til at tegne med pensel. På samme 
tid arbejder en ung kvinde, Ingeborg 
Danielsen, som ekspeditrice hos kon-
gelig hofbager Olsen i Frederiksberg-
gade. Ingeborg og hendes kollega 
Henriette samt Henriettes kæreste 
Edvard tager sammen i Tivoli. ”Lad 
os komme ned og se de gule gespen-
ster,” siger Edvard og trækker Hen-

riette og Ingeborg med hen til kine-
serbyen, der ligner H.C. Andersens 
univers. Dagens program for Kina i 
Tivoli er slået op på en plakat: ”Kl. 4: 
Kinesisk Teater – Afvekslende Reper-
toire. Kl. 5: Kineserne spiser – Fore-
gaar bag Templet. De faar gentagne 
Gange om Ugen tilbragt friskslag-
tede Hunde og Katte.” Efter en tur i 
rickshaw står de foran et bord, hvor 
San med pensel og tusch maler en 
bambusgren samt nogle kinesiske 
tegn, hvorpå han forærer Ingeborg 
papiret. Det bliver deres første møde, 
og begge er de opsat på ikke, at det 
ikke er det sidste. Men let bliver det 
ikke, for der er hegn rundt om Tivoli. 
Imidlertid lykkes det for San at for-
cere hegnet til trods for, at det ikke 
er tilladt. Han mødes med Ingeborg, 
og sådan begynder deres kærligheds-
eventyr til familien Danielsens store 
fortrydelse. Hun bliver forvist fra 
hjemmet, og i den næste tid må det 
umage par finde forskellige steder i 
København, hvor de kan mødes. 

San og Ingeborgs kvaler
Da kinesernes tid i Tivoli er forbi, 
og de skal tilbage til Kina, absente-
rer San sig fra sine landsmænd, og 
nu starter han sin kamp for dels at 
få dansk statsborgerskab, dels for at 
få lov til at åbne en restaurant, men 
alle steder render han hovedet mod 
en dør. Efter at San har mødt Ma-
rius Christensen, der er forpagter på 
Hotel Dania i Frederikshavn, bliver 
han i 1906 ansat her som tjener, og 

Ingeborg og San får deres første børn. 
I Frederikshavn får Ingeborg besøg 
af sin far, der mener, at hendes ki-
nesiske mand har kastet forbandelse 
over familien. I 1910 bryder familien 
Wung Sung igen op og drager til Ber-
lin, hvor San etablerer en restaurant, 
der kommer til at hedde Kopenha-
gen. Men så kommer Første Verdens-
krig med vareknaphed og fattigdom 
samt et had mod alt, der ikke er tysk. 
Og da berlinerne tror, at San er ja-
paner, bliver restauranten smadret, 
og det ender med, at familien i 1916 
flygter tilbage til København. San 
bliver ansat som tjener på Rådhus-
cafeen, samtidig med at han får en 
statistrolle på Det Kongelige Teater 
i H.C. Andersens Nattergalen, hvor 
han skal sidde som kejseren i Kina 
til en fyrstelig løn. Ingeborg og San 
har undervejs mistet et par af de-
res børn, og syg af tuberkulose bli-
ver San Wung Sung indlagt på Øre-
sundshospitalet, hvor han dør i 1926. 
Først i 1941 lykkes det for Ingeborg 
igen at få sit danske statsborgerskab, 
og hun overlever San med 36 år og 
dør i 1962. I Efterskriftet kan man 
læse, at sønnen Herbert får tre børn, 
hvor den ældste Hainan møder Elly i 
Marstal på Ærø, som han bliver gift 
med, og deres førstefødte Jesper er 
forfatteren til En anden gren.  

Smuk historie med paralleller til i dag
Romanen er efter min mening et me-
sterværk, der både fortæller en gri-
bende kærlighedshistorie mellem 

to meget forskellige mennesker, og 
samtidig lykkes det for Wung Sung 
at skildre både København og Ber-
lin, som byerne var dengang med en 
racisme, der ikke er så forskellig fra 
den, man ser i dag. At Jesper Wung 
Sung med En anden gren snart mod-
tager Boghandlernes Gyldne Laur-
bær, og derved skriver sig ind i den 
danske litteraturhistorie, er ikke 
blot særdeles fortjent, det er også 
en anerkendelse af et forfatterskab, 
der fortjener at nå ud i verden på 
mange sprog.

jl@kbhavis.dk

MESTERLIG KÆRLIGHEDSROMAN 
FRA DET VIRKELIGE LIV

TEKST JANNIK LUNN     FOTO CHRISTINA BAUSAGER JENSEN

Jesper Wung Sung

En anden gren

555 sider

Rosinante
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“Drømmevin fra 
stærkt samarbejde”

»MÅNEDENS VIN« 

APRIL

2014 AMANCAYA GRAN RESERVA
MALBEC/CABERNET SAUVIGNON
DOM. BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) /  
NICOLAS CATENA, MENDOZA, ARGENTINA
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jold Burne

I 1999 kom et team fra Domaines Barons de 
Rothschild (Lafite) til Mendoza i Argentina. 
Holdet var ikke på udkig efter en ny partner 
i Sydamerika, men fra en fælles bekendt 
havde man hørt rygter om Nicolas Catena’s 
argentinske vine. Da de smagte 1993 
Catena Cabernet Sauvignon, blev man slået 
af vinens elegance, og interessen for at 
prøve Malbec blev samtidig vakt. Det blev 
begyndelsen på et venskab og et samarbejde 
baseret på gensidig respekt og beundring.  

FINANSBUREAUET: “Et brag af en argentinsk 
Malbec Cabernet med læder og peber i 
næsen og intensiv og opulent mund med 
righoldige mængder vanilje, tobak og mokka 
som nægter at forlade munden…”

PR. FLASKE

9975
NORMALPRIS PR. FL. 159,75

SPAR 6000

FinansBureauet 	 HHHHHH

AOV.dk 	 HHHHHH

VinAvisen 	 HHHHH

Ekstra Bladet 	 HHHHH
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Jyllands-Posten 	 HHHHH

Østergade 1, 1100 København K . Tlf.: 33 14 04 81 Til
bu

dd
et

 e
r g

æl
de

nd
e 

he
le 

m
ar

ts
 2

01
8 

- s
å 

læ
ng

e 
la

ge
r h

av
es

. 

Elegant, frugtig  
og blød Pinot

»MÅNEDENS VIN« 

MARTS

I fremstillingen af netop denne vin tages Pinot 
Noir-druens sarte karakter i betragtning, og 
vinen laves efter gammel europæisk forskrift. 
En let og elegant vin der viser Pinot Noir-
druen fra sin bedste side.  

VINAVISEN “En vin, der er typisk for Pinot Noir-druen med sin 
gode frugt, sin saftige smag og sin lille søde note til slut.  
Det er en ualmindelig lækker rødvin…”

2016 RUTINI TRUMPETER PINOT NOIR
MENDOZA, ARGENTINA

PR. FLASKE

7975
NORMALPRIS PR. FL. 99,75

SPAR 2000

VinAvisen	 HHHHH
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