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Cityringen , vedtaget af 
Borgerrepræsentationen

den store Kærlighed 
til KeramiKKen

da grØnnegade Kvarteret 
mistede sin usKyld

magasin & illum er truet, 
og sat til salg

Marie Skellingsted

Bredgade 4  ved Nyhavn / Kongens Nytorv

Tapasrestaurant, vinbar og catering

Dronningens Tværgade 22 · 1302 Kbh K · tlf. 33 36 07 70 · www.tapasbaren.dk

Tapasrestaurant, vinbar og catering
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Tapasrestaurant, vinbar og catering

Dronningens Tværgade 22 · 1302 Kbh K · tlf. 33 36 07 70 · www.tapasbaren.dk

Før-teatermenu
Kan bestilles fra mandag til lørdag mellem 17:00-18:30

225 kr,- pr. kuvert – Min. 2 kuverter

arBeJde  Som en flodbølge 
af dårlig stemning breder 
arbejdsløsheden sig fra pro-
vinsen mod København. De 
fleste kender nogen, der er 
blevet fyret. Økonomiske 
eksperter spår, at ”den is-
landske stemning” vil vare 
til 2011. Indtil da gælder det 

om at holde modet højt – og 
nyfortolke. Københavnera-
visen har talt med virksom-
heder i mdvind og med folk, 
der er blevet fyret – og har 
klaret sig, og med angst-
terapeuten Lars Worning, 
der har et konstruktivt syn 
på den angst, som fyringer 
udløser.  

Da socialborgmester Mik-

kel Warming for et par må-
neder siden udtalte sig til 
Københavneravisen om ud-
sigterne til svære tider, for-
talte han, at arbejdsløshed 
som regel først rammer land 
og provins og sidst storbyen. 
Sådan er det gået – og går det 
i øjeblikket.

Af Jeppe Marsling

læs videre pÅ side 4

FEBRUAR 2009 - ÅRGANG 4 - www.koebenhavneravisen.dk OMDELES TIL SAMTLIGE BUTIKKER, RESTAURANTER & CAFÉER

nyt hÅB: torvehaller
pÅ israels plads År 2010

Ja, vi Kan!

Københavneravisen har fået nye lokaler og holder nu til i: 
Store Kongensgade 44B, 1264 KBH K – Tlf: 70 22 55 38
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»Gaa en tur paa Østergade. 
Stoffet ligger i luften. Det skulle 
være mærkeligt, om De ikke 

snublede over et par nyheder.«

Henrik Cavling, 
dagbladet Politikens chefredaktør 
1905-1927

Kolofon

LEDER

hold trit
med ritt
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Københavns overborgmester Ritt Bjer-
regaard kaster sig nu over rådhusets 

ustyrlige bureaukrati, som hun efter 3½ 
års embedsførelse har fået øje på. At sprede 
lidt skræk i organisationen kan være nyt-
tigt, set fra magtens tinde, og alt tyder fore-
løbig på, at Ritt Bjerregaard genopstiller, 
selv om hun næppe kan regne med samme 
brus af begejstring blandt vælgerne.
 

Kun overborgmesteren kender sine egne 
planer, og endnu er der tid til at puffe 

den politiske ordfører Anne Vang ind som 
spidskandidat. Ude på Frederiksberg fik de 
et chok, da Mads Lebech for nogle uger si-
den med ganske kort varsel forlod borgme-
sterposten. Hans efterfølger har god tid til 
at forberede valget til november.
 

Konservative Mads Lebech er betydeligt 
yngre end socialdemokraten Ritt Bjer-

regaard. Han kan sagtens vende tilbage til 
politik, når hans tid kommer, mens Bjerre-
gaard pensionerer sig selv ved at overdrage 
byens nøgler til den slagfærdige Anne Vang. 
Kombinationen af folketings-, minister-, 
EU-kommissær- og borgmesterpension vil 
sikre partiveteranen et trygt otium på æb-
leplantagen.
 

Kan Ritt Bjerregaard undvære magten 
og komforten, så stopper hun i løbet 

af maj og nyder den anerkendelse, som 
fratrådte socialdemokrater altid kan regne 
med. Under Klima-OL i december vil hun 
stadig være regerende, og mon ikke hun 
og Bondam har profileringsplaner i alle 
sæsonens miljøfarver. Men fire år til er 
fristende, og hun har fået indrettet sig et 
rigtig rart kontor efter egen smag. Borgme-
sterbilen er også en stor behagelighed, hun 
vil gerne være fri for taxichauffører, som 
absolut vil snakke politik. 

Krigen på rådhuset er for viderekomne, 
og diplomatisk kan man vel sige, at over-

borgmesteren ikke har skånet sine omgivel-
ser. Et antal partifæller blev halshugget rent 
politisk, de raller nu rundt som løsgængere, 
og blandt embedsmændene har der også 
været mandefald. Politiske venner er skiftet 
ud, og ved det kommende valg bliver Socia-
listisk Folkeparti en ubehagelig modstander, 
om end det ikke lykkedes SF’s landsledelse at 
møve Anne Baastrup ind som en spidskandi-
dat, der kunne bide skeer med Bjerregaard.
 

Kampen om borgerrepræsentationens 
pladser bliver barsk for ikke at sige blo-

dig. Hævn og had kan overskygge det væsent-
ligste, nemlig styringen af en kommune med 
mange udfordringer for 40.000 ansatte og 
alle de forpligtelser, der følger med at være 
landets hovedstad. Overborgmesteren går al-
drig af vejen for et godt slagsmål, og i selve 
valgkampen kender hun alle 
tricks og kneb, fordi hun er 
mere erfaren end alle de 
andre.
 

Kunsten at holde trit 
med Ritt har gennem 

40 år udmattet venner og 
fjender, hun holder sig i 
sadlen og evner at dreje 
dagsordenen, så hun står 
i centrum. Ingen kan – 
endnu – snigløbe hende, 
og derfor er det måske 
at rydde spillebordet, 
tage gevinsterne hjem 
og overlade stolen til 
sin protegé.

Københavneravisen

Tegning af Eiler Krag 1980
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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

Jørgenholst_41x100.indd   1 11/05/06   10:36:21

Ny Østergade 9 / Pistolstræde
1101 København K

Telefon: 3314 5743
www.alsace.dk

E-mail: alsace@alsace.dk

Åbningstider: 
Man-lør 11:30-24:00 

Køkken:
11:30-22:45 

Første søndag i måneden 
11:30-16:00

Lukket: Helligdage

af Tårnfalken 

Bogholder søges
Tech View A/S producerer og sælger displaysystemer, som anvendes på messer 
og til reklamekampagner. Vi markedsfører produkterne gennem et verdensom-
spændende net af forhandlere. Vore forhandlere er typisk printervirksomheder 
samt display-, skilte- og reklame rmaer.

Vi søger en medarbejder som skal stå for bogholderiopgaverne i vores 
virksomhed og som desuden vil kunne hjælpe med ordrebehandling og andet 
kontorarbejde. 

Dine opgaver:
Du får ansvaret for kontering og bogføring i økonomistyringsprogrammet 
Navision Attain. Kreditor- og debitorbogholderi, bankafstemninger, betaling via 
netbank, momsopgørelse og momsafregning, lønningsbogholderi via Danløn, 
indberetning til Intrastat og listesystem angivelser, fakturering samt diverse ad 
hoc opgaver.

Vi forventer at:
• Du har erfaring fra et lignende job.
• Du har arbejdet med økonomistyringsprogrammet Navision Attain eller lign.
• Du er serviceminded og har god ordenssans
• Du arbejder struktureret og disciplineret
• Du er vant til at arbejde med PC og har kendskab til både Word, Excel og Outlook.

Du vil blive en del af et effektivt salgs- og administrationsteam på 8 medarbej-
dere i et spændende og uformelt miljø i hjertet af København.

Tiltrædelse hurtigst muligt.

Skriftlig ansøgning sendes til:
Tech View A/S, Toldbodgade 51 C, 3. 
1253 København K.
www.tech-view.com
claus@tech-view.com

loKalt  Mens salg af bøger 
over internettet stiger, så er 
boghandlerne ved at være 
en truet art. I Nørregade 
holder C. A. Reitzel ophørs-
udsalg for første og sidste 
gang siden 1819. Med Reit-
zels bortgang forsvinder H. 
C. Andersens og Søren Kier-
kegaards boghandel.

Bibl ioteksboghandlen 
på Kultorvet. kapitulerer til 
maj. Udover at forhandle sæ-

sonens nyheder har denne 
forretning været kendt for 
at købe restpartier og reali-
sere dem i den vidtstrakte 
kælder, men internettet og 
supermarkederne har gjort 
det umuligt at fortsætte, si-
ger den daglige leder af Bib-
lioteksboghandlen, Tommy 
Christensen, til dagbladet 
Børsen.

Niels Bjervig, redaktør af 
branchebladet Bogmarke-

det, der også er beliggende 
i den indre by, opregner fire 
årsager udover internettet 
til boghandlerdøden: Fi-
nanskrisen, generationsskif-
teproblemer, færre tilgang 
af boghandlerelever og ned-
skæring af forlagenes kredit-
tid fra 75 til 20 dage.
 

Bookman

BiBlioteKsBoghandlen
og reitzel forsvinder

Tænk det utænkelige: En 
skønne morgen hænger der 
et papskilt i en snor på døren 
til de to københavnske kle-
nodier. Tanken er desværre 
ikke helt så fjern, som den ly-
der. Fordi disse to institutio-
ner på Kongens Nytorv er en 
så blændende del af Køben-
havn. Det skulle nødigt ende 
med, at det prægtige hotel, 
der har alt, hvad der drager 
sindet af luksus og velvære, 
ender som VUC-Center eller 
områdekontor for SOSU.

Dette er ikke spøg eller 
skæmt, men ramme alvor. 
De islandske narrehatte, der 
har hærget dansk erhvervsliv, 
efterlader sig utallige uafkla-
rede underskud. Hvem ejer 

i grunden stormagasinet og 
hotellet, efter at et dusin piz-
zabagere og bankbisser er 
gået konkurs, hvad det så end 
måtte hedde på islandsk, hvor 
man stadig har råd til at op-
finde egne ord, der kan træde 
i stedet for fremmede gloser.

Skadevolderne formåede 
at påføre dagspressen et mil-
liardtab gennem Nyhedsavi-
sen. Aldrig er der spildt så 
mange millioner på noget 
så overflødigt. Islandsbaro-
nernes latterlige omvendte 
imperialisme – nu skulle de 
vise den gamle kolonimagt, 
hvem der bestemte – sæt-
ter sig spor indenfor talrige 
brancher, herunder ejendom-
me, finans, øl og mode. Luft-
farten har de måtte slippe, 
passagererne slap slanterne 
og slap for at flyve.

Når man tænker på alt 

postyret i PFA-farcen med 
Trads og Thorsen, så er dis-
se varyler blevet alt for let 
behandlet. Pressen burde 
deltage i en klapjagt på hele 
slænget, ikke mindst på bag-
grund af, at det islandske 
folk har tvunget regeringen 
væk. Det ligner revolution. 
Danske virksomheder rodes 
ind i dette morads og kan 
let stå uden en krone i kas-
sen. Vi må tage d’Angleterre 
og Magasin du Nord med i 
vore bønner for byen. Her er 
måske en opgave for de gejst-
lige.

Vi taler ikke om forret-
ning, men om kultur. Og vi 
er ærlig talt langt ude, hvis 
der ikke findes et d’Angle-
terre, hvor Kurt Thorsen fort-
farende kan forfriske sig med 
1/1 flaske Pommard. 

Lurifax

Magasin 
d’Angleterre

BOGHUSET.DK
BØGER   |   FILM   |   MUSIK

Gratis
 

leveri
ng!

Sankt Annæ 
Kiosken

Københavns største
blad & avis udvalg!

St. Kongensgade 40
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Da socialborgmester Mikkel War-
ming for et par måneder siden ud-
talte sig til Københavneravisen om 
udsigterne til svære tider, fortalte 
han, at arbejdsløshed som regel først 
rammer land og provins for sidst at 
nå storbyen. Sådan er det gået – og 
går det i øjeblikket: Nedad bakke i 
Jylland. I det hele taget står Danmark 
over for et historisk fald i økonomisk 
aktivitet og en langvarig periode 
med stigende ledighed. Ingen glæder 
sig til Dansk Statestiks tal for januar, 
der offentliggøres d. 26. februar. I 
bedste fald vil stigningen i arbejds-
løsheden stoppe i 2011. Sådan lyder 
vurderingen fra et panel med syv af 
landets førende økonomer, som i må-
nedens første uge analyserede den 
økonomiske situation (for Politiken). 
Spørgmålet er, hvordan man - som 
virksomhed eller individ - navigerer 
i krisetid, hvordan man omstiller sig,  
når man selv, ens familiemedlem-
mer, kollegaer eller bekendte bliver 
fyret?

Den stærkeste overlever - ikke
Københavneravisen, som netop selv 
er sejlet ud af økonomisk stormvejr, 
ser i denne måned den økonomiske 
krise i lyset af Obamas valgslogan 
”Yes, we can!”. Som så mange ameri-
kanske og engelske motto’er, slogans 
og sangtitler lyder det knapt så gud-
dommeligt i dansk oversættelse, men 
meningen er god nok: ”Ja, vi kan!”. 
For en typisk ironisk dansk betrag-
ter er der noget naivt og anstrengt-
terapeutisk over dette slogan, men 
det er af og til netop i det naive, at 
sandheden skal genfindes: I H.C. An-
dersens nationalklassiker ”Snedron-
ningen er det netop troen, der ryger, 

da lille Kay får en splint i øjet, der 
bevirker at ”grønne landskaber tager 
sig ud som kogt spinat”. Den ameri-
kanske befolkning har langt større 
grund end danskerne til at vågne op 
med håbløshedens splint i øjet, da en 
halv million amerikanere mistede 
jobbet i januar måned (!). Alligevel er 
det selvsamme folkefærd, der midt i 
krisetiden troede på den forandring 
og forvandling, som Obama talte så 
varmt for. Sidst udtalte præsidenten, 
at ikke kun stimulans-pakker er ve-
jen frem, og at det individ, som hel-
lere vil gå ned i timetal end se sin 
ven fyret, står hans hjerte nær. Når 
der tales om ”Ja-vi-kan-psykologi” må 
spørgsmålet være: Hvad ER det man 
skal kunne? Her var – og er - det væ-
sentligt at skelne mellem to fortolk-
ninger af fødselaren Charles Darwins 
teori ”Survival of the fittest”(Den 
stærkeste overlever), som mange tror 
handler om at holde sig i form på 
transportbåndet og om at vinde ved 
at gøre MERE (Stein Bagger gik efter 
sigende i fitnesscentret allerede kl. 4 
om morgenen): Ud fra sine studier af 
naturen og evolutionen udtalte Dar-
win: ”Overlevelse bestemmes mindre 
af styrke end evnen til at forandre 
sig” - og her gives samme svar som 
Obamas og svaret på alle kriser: Dén, 
som kan tænke anderledes, tilpasse 
sig, se kreativt på en umiddelbart ne-
gativ situation, er den som har forstå-
et, at kun den nye vej, der forvandler, 
er ny - og vindende.

Positiv jyde vs. kreativ københavner
Den 27. januar kom den jyske skilte-
fabrikant Lars Ehlert i alle medier: 
På sin virksomhed havde den kække 
direktør forbudt ”F-ordet”, som han 
benævnte finanskrisen med, hvor-
for han havde sat en salgstrainee til 

ved kantinens avisbord at klippe alle 
”negative” og ”pessimistiske” artik-
ler ud om den økonomiske krise. Et 
i-laser-hængende Dagbladet Børsen 
blev holdt frem for seerne: en tredje-
del var censureret bort af den unge 
saksehånd! ”Vi er sat i verden for at 
sprede glæde”, udtalte Ehlert, så det 
var til at blive ked af. Var der tale om 
”Yes, we can!”- filosofi eller et tvangs-
præget gå-på-mod? Èt er sikkert: Uden 
konfrontation og accept af årsagerne 
til modgangen, kommer der ingen 
bæredygtige nyskabelser på bordet. 

Et sådant bæredygtigt og nyska-
bende initiativ kom for nyligt - og af 
alle steder - fra det evigt-problema-
tiserede Kunsthal Charlottenborg: I 
februar kom stedet på alles læber for 
at være en virksomhed, der gik nye 
veje. Den afsatte direktør efterlod 
for nyligt udstillingsstedet med en 
gæld på ca. 3 millioner – praktisk talt 
uden penge til at lønne kunstnerne 
og sætte udstillinger op for: Derfor 
besluttede man sig til at invitere 40 
unge kunstnere, der gratis ville male 
direkte på væggene – med maling 
sponseret af Dyrups. Det er første 
gang siden 1670, hvor stedet åbnede, 
at man i bogstaveligste forstand har 
brudt rammerne. Og ikke uden grund 
hedder udstillingen - ”Til Vægs”. I føl-
ge én af ”smagsdommerne” på DR2’s 
program af samme navn, er det ”den 
bedste udstilling hun har oplevet 
derinde”. Kuren har åbenbart virket. 

Københavneravisen fangede Ma-
ria Gadegaard fra Kunsthallen, og 
spurgte til, hvorledes krise-momentet 
er blevet håndteret i lanceringen:

”Vi har meldt klart ud i presse-
meddelelsen til udstillingen, da vi 
gerne vil være åbne om vort ståsted. 
Vi signalerer, at vi har brug for op-
baknng, for at folk står sammen med 

os, for et fælleskab, der kan bringe 
os et nyt sted hen”. Og ”et nyt sted 
hen” har udstillingen bragt dem: 11. 
februar havde besøgstallet rundet de 
15.000, et højt tal for en udstilling om 
samtidskunst, der endda har åbent 
frem til 15. marts.   

Når virkeligheden banker på døren
I en artikel i Berlingske Tidende 
kom erhvervspsykolog Else Relster, 
der har erfaring med fyringsrunder 

Af Jeppe Marsling

Som en flodbølge af dårlig stemning breder arbejdsløsheden sig fra provinsen mod København. De fleste kender 
nogen, der er blevet fyret. Økonomiske eksperter spår, at ”den islandske stemning” vil vare til 2011. Indtil da 
gælder det om at holde modet højt – og nyfortolke. Københavneravisen har talt med folk, der er blevet fyret – 
og har klaret sig, og med en angstterapeut, der har et konstruktivt syn på den angst, som fyringer udløser.  

»yes... 
We Can !«

»Til vægs« på Charlottenborg.
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i danske virksomheder, med et sym-
patisk råd til virksomheder, der står 
foran fyringer: ”De gode virksomhe-
der stiller en person til rådighed for 
folk i forhold til at finde andre job. 
Det er ikke bare farvel og tak. Man 
accepterer den vanskelige situation 
og tager hånd om situationen efter 
selve afskedigelsen”. Og ikke uden 
grund er sådanne tiltag vigtige, for 
når det trækker op til fyringer er 
der uden tvivl nervøsitet at dulme: 
Hjemmesiden ”Jobm@gasinet” by-
der angstprovokerende på ”9 tegn 
på fyringer” under overskrifter som 
”Hold øje med personaleafdelingen”, 
”Hemmelige møder”, ”Udsættelse af 
indkøb”, ”Eksterne konsulenter” eller 
”Udvanding af frynsegoder”.  

Job og identitet - og angst
Lars Worning, der er uddannet krop-
sterapeut og cand. Mag. i filosofi og 
psykologi med speciale i angst, og har 
lavet kurser om angst på en skuespil-
lerskole og på Kaospilot-uddannelsen 
i Malmø, har et anderledes syn på 
den angst som bluser op i alle, der 
enten er fyringstruede eller er blevet 
arbejdsløse:
Mange føler angst på grund af kon-
kurs og fyringer. Er det udelukkende 
negativt at føle således?

Som jeg ser det er angst hverken 
positivt eller negativt i sig selv. Angst 
er på lige fod med frygt et signal om 
en trussel, men, hvor truslen i for-
bindelse med frygt har en konkret 
genstand - en mand med en kniv, et 
vildt dyr etc. - er truslen i forbindelse 
med angst snarere af eksistentiel el-
ler psykologisk art. Det betyder, at 
årsagen til angsten ikke er umiddel-
bar tilgængelig. Grunden til, at vi 
kan føle angst i forbindelse med en 
fyring skyldes, at vi i høj grad iden-
tificerer os med vores arbejde. Det 
moderne menneske skaber selv sin 
identitet. Hvor vi før i tiden i høj grad 
overtog vores identitet fra vores for-
ældre - arbejderbørn blev arbejdere, 
akademikerbørn blev akademikere 
osv. - forventes det i dag, at man selv 
skaber sit liv. Når vi kommer til en 
middag og det første spørgsmål der 
bliver stillet er ”og hvad laver du så”, 
er det i virkeligheden et spørgsmål 
om hvem man er, fordi vi i høj grad 

skaber vores identitet igennem vores 
arbejde. Men mange mennesker gem-
mer sig bag deres arbejde. Vi knokler 
røven ud af bukserne for at kunne få 
råd til at holde fri  - og så holder vi fri, 
så vi kan få energi til at gå på arbejde! 
Vi skubber de store drømme, vi havde 
som unge foran os, og undskylder os 
med, at vi har for travlt til at opfylde 
dem lige nu, fordi vi jo er nødt til at 
passe vores arbejde. 

Er det ligefrem angst for at gå un-
der, dødsangst?

Vi sørger for at have travlt fordi 
tanken om, at vi skal dø en dag og 
at vi selv skal skabe mening i vores 
liv, er for angstprovokerende til, at vi 
magter at se det i øjnene. Så længe vi 
har travlt med at passe vores arbejde, 
er der mening med vores liv; det er 
derfor forbundet med et kæmpe 
identitetstab at blive fyret. Pludselig 
bliver det tydeligt, at vi er ansvarlige 
for at skabe mening i vores liv: Det 
bliver tydeligt at den mening vi hav-
de opbygget i kraft af vores arbejde 
kunne tages fra os. Vi opdager at in-
tet er evigt, og at det vi tog for givet 
i går kan være væk i morgen. Når en 
så stort ting som vores arbejde bliver 
taget fra os, er det derfor selve vores 
eksistens, der bliver rystet. Hvis man 
i sådan en situation ikke formår at 
finde tilstrækkelig mening andre 
steder, kan det føre til en decideret 
livskrise.

Når angsten melder sig, gælder 
det derfor om at være opmærksom 
på, i hvor høj grad det mistede job er 
årsagen til krisen, eller om der ligger 
en dybere eksistentiel krise til grund. 
Hvis vi vil leve fuldt ud, må vi se i 
øjnene, at det er nu vi lever, og at vi 
til stadighed må træffe afgørende og 
svære valg, for at få det liv vi ønsker 
os. At vi på den måde er ansvarlige 
for få et godt liv, er angstprovokeren-
de. Det gør at angsten i en eller anden 
form er et vilkår, og det nytter derfor 
ikke noget at undgå den for enhver 
pris. Tværtimod kan angsten blive en 
mulighed for at reflektere over livet. 
Men det kræver, at man tør se den i 
øjnene, og lærer hvordan man kan 
håndtere den, når den melder sig.

jm@koebenhavneravisen.dk

er du Blevet fyret? del din historie med avisens læsere, send den 
(husK BranChe og fornavn) til: rh@KoeBenhavneravisen.dK  

Kunne du se, hvor det bar hen eller kom 
fyringen som et chok for dig?

Det var lang tid undervejs - faktisk før 
ordet “finanskrise” blev et dagligdags ud-
tryk. Jeg havde fem måneders opsigelse, 
så varslet kom allerede i sommeren sidste 
år.

Var det svært at give slip?
Det var da sørgeligt efter så mange år 

i virksomheden, men som sagt var der 
lang tid til at skulle vænne sig til skiftet.

Var du skuffet over forløbet eller forløb 
det hele ganske respektfuldt?

Det hele forløb meget pænt og ordent-
ligt, og jeg blev løbende holdt informeret 
om udviklingen. Trods en trykket stem-
ning havde jeg også en god afslutning på 
min ansættelse i virksomheden.

Involvererede du dine nærmeste i pro-
cessen eller holdt du det for dig selv?

De nærmeste blev i høj grad involve-
ret - det gjorde alle næsten, da det for mig 
gjaldt om at netværke mig til et nyt job.

Hvad var din strategi da du skulle søge 
nyt job?

Masser af netværk, da der var utrolig 
stor rift om langt de fleste opslåede stil-
linger.

Har det alt i alt været en positiv eller 
en negativ overgang for dig?

Både og - negativ, da jeg jo selv synes, 
at jeg havde et godt job og en masse pri-
vilegier - og positivt, da jeg blev tvunget 
til at søge nye udfordringer og komme 
videre i min karriere.

Branche: reklame, navn: daniel, alder: 30’erne 

Branche: detailhandel, navn: John, alder: 63 år 
Efter at have været udnævnt til måne-
dens medarbejder skulle firmaet ”om-
stukturerer”, som man ynder at kalde 
det. MEN krisen kradsede, kunderne 
udeblev og salget var på landsplan faldet 
over hele linien med 20%. Derfor skulle 
nogen ikke duelige ud, og nogle billigere 
ind på daglejerprincipper.

Jeg havde ikke forestillet mig, da man 
blev kaldt ind på kontoret den morgen, 
at det på nogen måde kunne handle om 
mig, som var på deltid, havde fuld livser-
faring og jeg var jo netop blevet fremhæ-
vet, som ”firmaets mand”, MEN konve-
lutten lå på bordet og forsamlingen på 3 
mand - mellemlederen, personalechefen 
og tillidsmanden signalerede tydeligt, at 
det der nu skulle ske var ubehageligt for 
dem selv - stemningen var tyk som havre-
grød der har stået et par timer.

Man fyrede bemærkninger af, som 
”hårde tider” - ”det kan jo ramme os alle” 
- og så lidt nervøse jokes om at man jo var 
nødt til at gøre noget.

Vil du være ”sød”, at modtage din op-
sigelse, samt underskrive, at du har mod-
taget den her i rummet i vidners påsyn. 
Nej tak sagde jeg - det er jeg egentlig ikke 
indstillet på. Jeg kom her i morges for at 
arbejde og det har jeg tænkt mig at gøre. 
Jeg er glad for at være her og har luftet for 
jer, at jeg ville kunne gå ned i tid hvis der 
blev brug for det. Man kan sku da ikke 
både rose og præmierer en medarbejder 
samtidig med at man skiller sig af med 
vedkommende.

Forsamlingen var noget lammet og 
forsøgte at insistere på, at jeg ikke kunne 
forlade rummet uden en bekræftende 
underskrift på opsigelsen.

Jeg er 63 og kunne gå på efterløn når 
det passer mig - det vidste de. Jeg havde 
tilbudt at gå ned i tid - det vidste de. Jeg 
havde fået meget ros af kolleger og ledel-
ser for min energi, mit gode humør, samt 

min aktive og salgsfremmende kunde-
service, som havde affødt flere mails og 
telefonopringninger fra tilfredse kunder 
- det vidste de.

ALTSÅ sagde jeg fra min overskuds-
jolle, at de måtte komme op med noget 
bedre og at de bare kunne kontakte mig 
ude i forretningen.

Det gjorde de ½ time efter, hvor de 
beklagede og spurgte om færre timer 
kunne passe bedre - hvilke det jo gjorde - 
og så blev det brev aldrig åbnet.

I skrivende stund ( 1 måned after se-
ancen ) er jeg blevet tilbudt over halvde-
len af de timer jeg mistede. Det er noget 
rod og man skal være stærk i den form 
for ledelseskaos. Det handle jo trods alt 
om brød på bordet for de fleste. Men jeg 
tror, at fyringssituationer er kaotiske og 
vores evne til at forhandle/mægle i disse 
kritiske rum, er altafgørende for at kun-
ne opnå det bedste resultat, som man nu 
kan i den givne situation.

Mit råd er derfor:
• Hold hovedet koldt og tænk på modpar-
tens ubehag ved situationen.
• Vær positiv og vis ikke din panik.
• Tænk hurtigt og præcist på alternative 
løsninger samtidig med, at du roser fir-
maet.
• Lad dig ikke manipulerer af halvflade 
vittigheder, men vær alvorlig og problem-
knusende.
• Tilbyd forskellge ting, som hveranden 
dag, week-ends, aften - alt mellem him-
mel og jord, som kan gavne firmaets van-
skelige situation OG din egen - bare indtil 
du atter har fast grund under fødderne 
til at kunne finde andet arbejde elle få 
stabiliseret din situation igen.

Nogle gode råd i forbindelse med angst: 
Søg professionel hjælp og vær åben om 
angsten overfor mennesker I stoler på.
Angst er en voldsom tilstand der bela-
ster hele vores organisme, vær derfor 
ekstra opmærksom på at få motion, få 
god og regelmæssig søvn, spis sundt, 
undgå stress og vær forsigtig med alko-
hol og euforiserende stoffer. Lær vejr-
træknings- og koncentrationsøvelser til 
akutte situationer.
Hvis medicin er nødvendig i en periode, 
så se medicinen som en hjælp til at kom-
me i gang med at arbejde med angsten, 
ikke som en helbredelse i sig selv.

gode rÅd

Lars Worning.

fyrings historier
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Københavnske børnefami-
lier lades i stikken af over-
borgmester Ritt Bjerregaard 
og SF-borgmester Bo Asmus 
Kjeldgaard, der har skabt 
kaos i børnepasningen. ”Ritt 
har mistet overblikket,” siger 

kulturborgmester Pia Aller-
slev (V).

Efter mere end tre år i 
sædet er det endnu ikke lyk-
kedes Københavns overborg-
mester, Ritt Bjerregaard, at få 
hovedstadens børnepasning 
til at fungere. Tværtimod har 
hendes foreløbige indsats kun 

medført kaos og voksende de-
speration hos forældre.

”Det er en falliterklæring. 
Jeg synes, det er flovt, at vi vil 
byde det her til københavn-
ske forældre, som betaler de-
res skat og har en berettiget 
forventning om ordentlig 
service. Jeg forstår godt, at 

BØrnefamilier 
ladt i stiKKen
pia Allerslev (v), anklager overborgmester Ritt Bjerregaard og SF-borgmester Bo Asmus Kjeldgaard, for at lade 
københavnske børnefamilier i stikken. »Ritt har mistet overblikket,« siger kulturborgmester pia Allerslev (v).

Af Robert Haren

pia Allerslev (v) øverst, anklager overborgmester Ritt Bjerregaard (nederst tv) og SF-borgmester Bo Asmus 
Kjeldgaard (nederst th), for at lade københavnske børnefamilier i stikken

forældrene er rasende. Men de 
må se i øjnene, at hverken Ritt 
Bjerregaard eller Bo Asmus 
Kjeldgaard har magtet at leve-
re varen,” siger Venstres leder i 
København, kultur- og fritids-
borgmester Pia Allerslev.

Det viser sig nu, at de an-
svarlige – igen – har skudt helt 
ved siden af i deres prognoser 
og regnet 600 børn forkert. 
Samtidig har Ritt Bjerregaard 
forpasset enhver lejlighed til 
at bygge nye daginstitutioner. 
Det betyder, at kommunen nu 
skal til at proppe flere børn 
end beregnet ind i daginstitu-
tionerne.

Hidtil har Ritt Bjerrega-
ard undskyldt sig med, at det 
var regeringens anlægsloft, 
der forhindrede kommunen 
i at sætte nybyggerier i gang. 

Men havde overborgmeste-
ren og SF-borgmesteren haft 
bedre styr på tingene, kunne 
de allerede for to-tre år siden 
have afværget det nuværende 
kaos. Men intet skete. Således 
udskød kommunen i 2007 in-
vesteringer for 354 mio. kr. på 
børne- og ungdomsområdet. 
Samme år brugte kommunen 
i øvrigt kun en trediedel af sit 
anlægsbudget.

”Det skyldes elendig sty-
ring og overblik. Det nuvæ-
rende kaos ville have været 
undgået, hvis de ansvarlige 
havde udvist rettidig omhu,” 
siger kulturborgmesteren.

Hun opfordrer nu Ritt Bjer-
regaard og Bo Asmus Kjeld-
gaard til prompte at indstille 
skænderierne om, hvem der 
har skylden.

”Det vil være mere pas-
sende og respektfuldt over for 
børnefamilierne, at de påtager 
sig hver sin store del af ansva-
ret - og øjeblikkeligt går i gang 
med at få løst problemerne, 
som utallige børnefamilier 
helt urimeligt er blevet sat i,” 
siger Pia Allerslev.

rh@koebenhavneravisen.dk

Kaos og 
voKsende 
despera-
tion hos 
forældre
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tilBageBliK  Kunsten at støbe bevæge-
lige typer i bly, fordele dem i en sæt-
tekasse af træ med et stort antal små 
åbne rum og stikke en tentakel, d.v.s. 
en manuskriptholder, ind i sættekas-
sens sidekant, for derefter at sætte de 
små koniske blystykker med fingre 
eller pincet sammen i vinkelhagen og 
linje for linje presse dem ned i skibet 
med stege som mellemrum, det var 
noget, som omkring 1450 revolutio-
nerede i allerhøjeste grad mangfoldig-
gørelsen af tekster. Det at anbringe et 
papirark på en tryksværteindfarvet 
højtryksplade mellem to tunge træpla-
der, der bliver presset sammen med 
et håndsving, den kunst havde været 
kendt længe før Johannes Gensfleisch, 
kaldt Gutenberg. Og metalstempler 
kunne fagfolk allerede længe før skæ-
re i meget sofistikerede relieffer. De 
fineste skrifttyper blev faktisk oprin-
delig skåret af professionelle stempel-
skærere i Nürnberg og Norditalien.

Gutenberg   
Der gik relativt mange år før Gut-
tenbergs sorte kunst slog sig varigt 
ned i kongens København. Provinsen 
med Slesvig, Ribe, Malmø og Odense 
havde fået besøg af omvandrende 
udenlandske bogprentere, som de hed 
på dansk. Erhvervsbetegnelsen var et 
levn fra de flittigt kalligraferende kut-
teklædte fra klostrenes tid. Den første 
var Govert van Ghemen fra Gouda, 
der 1489-90 kom til København for 
at trykke latinske grammatiker til 
eleverne på Metropolitanskolen og 
studenterne på universitetet. Med sit 
simple materiel flyttede han ind hos 
det nye universitets vicekansler Peter 
Albertsen. Den flittige nederlænder 
udgav snart også forskellige bøger på 
dansk, men af mere underholdende 
indhold. I omtrent tyve år var han ak-
tiv i København. Den næste var ind-
vandreren Melchior Blumme og efter 
ham sønnen eller slægtningen Baltha-
sar Blumme, som arbejdede med den 
allerede over 80 år gamle teknik fra 
1519 til 1522. Det vides ikke, hvor han 
havde sit værksted. 

Den næste var en bogtrykker var 
Stuttgart, der flyttede sit bogtryk-
keri fra Viborg til København i 1532. 
Han hed Hans Vingaard (måske for-
dansket af Weingart), havde lært sig 
dansk udover latin og havde købt den 
berømte videnskabsmand Christiern 
Pedersens presse og materiel i Malmø 
for at arbejde i reformationens tjene-
ste sammen med reformatoren Pe-
der Palladius. Hans eget materiel fra 

Tyskland var af ringe kvalitet, men 
med Pedersens typer kunne han le-
vere nydelige udgaver af de mange Lu-
therskrifter, der i de år blev oversat fra 
tysk. Det var også Vingaard, der i 1537 
trykte det genåbnede, nu lutherske 
universitets første lektionskatalog. Ef-
ter den tid havde universitetet altid en 
fast privilegeret bogtrykker, ja endog 
to. De skulle være til rådighed for alle 
tryksager, der udgik fra rigernes ene-
ste højere læreanstalt. Hans trykkeri 
lå i en forhenværende klosterbygning 
mellem Gråbrødretorv 11 og Kokke-
gade, nu Valkendorfsgade 24. 
Han købte ejendommen i 
1555. Samtidig var han 
boghandler med fast 
udsalg i bl.a. en af 
Malmøs kirker. 
Kirkerne var 
allerede i de 
skrevne bø-
gers epoke 
det almin-
delige sted 
for bogsalg, 
fordi næ-
sten al lit-
teratur var 
religiøs litte-
ratur og ikke 
lærde kunne 
ikke læse og 
slet ikke latin. 
Hans eneste 
konkurrent var 
mellem 1534 og 
1540 bogtrykker Hans 
Barth fra Magdeburg og 
derefter sønnen Christopher 
Barth, men de arbejdede i Roskilde, 
langt fra hovedstaden. 

En guldgrube har hans forretning 
nok ikke været. Han kunne ikke indfri 
kong Christiern III’s ønske om at tryk-
ke en pragtudgave af en bibeloversæt-
telse og kongen var nødt til at indkal-
de en specialist fra Rostock, Ludwig 
Dietz, der i løbet af to år forfærdigede 
3000 bibler i København. Fra efteråret 
1548 til sommer 1550 trykte han med 
sine medbragte svende og sammen 
med en tysk og en fransk bogbinder 
den legendariske folioudgave med ti-
telblad i to farver og et fremragende 
kobberstik med majestætens portræt, 
stukket af Jacob Binck, elev af selve-
ste Albrecht Dürer. Papiret blev som 
alt andet papir dengang importeret 
fra Tyskland. Det hele er nok fore-
gået oppe på Slotsholmen i kongens 
nærvær. Træsnittene var blevet skåret 
i Tyskland af Erhard Altdorfer, hof-
maler hos hertugen af Mecklenborg. 
Kosten fik holdet fra det kongelige 

køkken. Straks efter at have afhændet 
biblerne til kongen drog mester Dietz 
med følge hjem til Rostock.

Hans Vingaard døde i 1559 og det 
meste af hans materiel og lager blev 
købt af hans svend Lorentz Benedicht, 
der gjorde det, som de fleste unge 
håndværkere gjorde for at komme godt 
ind i branchen. Han giftede sig med 
enkefrue Vingaard, Karine Nielsdat-
ter. Også i hans andet ægteskab blev 
han for resten dansk gift. I de samme 
lokaler overfor Helligåndshuset ar-
bejdede han nu i 40 år og blev vist 

en af de bedste bogtrykkere, 
Danmark har kendt. Som 

forretningsmand var 
han ligeså dygtig, i 

og med at han fik 
det aldrig før og 

siden udstedte 
kongelige pri-
vilegium at 
have eneret 
til at tryk-
ke alle (det 
gentages: 
a-l-l-e) bø-
ger i kon-
g e r i g e t . 
De køben-
h a v n s k e 

b o g h a n d -
lere Baltser 

Kaus og Paul 
Knofflok, der 

solgte fra Vor 
Frue kirke, fik alle 

deres udgivelser trykt 
hos Benedicht. Han ind-

førte som den første den ty-
ske frakturskrift i Danmark, som vi 
kender under den forkerte betegnelse 
”gotisk skrift”, og var også den første 
herhjemme, der støbte noder i metal i 
stedet for at skære dem i træ. Han var 
derudover selv boghandler, oversatte 
fra tysk og skar egenhændigt nyde-
lige træsnit til bogillustrationer, gerne 
også til andres bøger, når han kunne 
få en fornuftig pris for dem. Tyge 
Brahes værk De nova Stella (1573) og 
bestselleren Hans Thomissens salme-
bog (1569), for blot at nævne to kendte 
udgivelser, stammer fra Benedichts 
bogtrykkeri. 

Den humanistisk interesserede 
kong Friderich II holdt meget af sin 
bogtrykker og støttede ham så meget 
han kunne, bl.a. med fritagelse for 
skat og med et lønnet vikarie ved Ros-
kilde domkirke. Lorentz Benedicht 
overlevede sin mæcen i adskillige år 
men holdt op med at trykke i 1601 og 
døde omkring 1604 i Roskilde. Hans 
søn Benedicht Laurentz fortsatte i 

farens bogtrykkeri indtil 1610. I 1619 
købte den kongelige møntmester fa-
milien Benedichts hus.

I modsætning til hans forgænger 
Vingaard havde Benedicht en dygtig 
konkurrent byen, nemlig Mads Vinga-
ard, sandsynligvis en dansk slægt-
ning af Hans Vingaard. Han begyndte 
sin virksomhed omkring 1560 og var 
stadig i gang omkring århundrede-
skiftet. Han solgte sin produktion fra 
våbenhuset i Vor Frue kirke. Og den 
var stor: flyveblade, noveller, folkebø-
ger, disputatser – han var privilegeret 
som 1. universitetsbogtrykker -, alma-
nakker og kongelige forordninger og 
bekendtgørelser. Hans stolthed var 
storværket Frederik II’s bibel fra 1589, 
for nu kunne en bibel også leveres af 
en indfødt trykker. Mellem 1574 og 
1583 var der en tredje konkurrent i 
byen, parret Andreas Gutterwitz og 
Hans Stockelmann, begge fra Rostock. 
De erhvervede en ejendom i Skinder-
gade. Stockelmann døde imidlertid 
allerede efter et år i byen og Gutter-
witz drog videre til Stockholm som 
kong Johans hofbogtrykker, tagende 
hele sit Rostocker materiel med sig til 
Sverige. 

De ældste københavnske bogtryk-
kerier lå af naturlige og historiske år-
sager tæt på eller i Latinerkvarteret, 
der hvor professorgårdene og Metro-
politanskolen befandt sig, i Studie-
stræde, i Skindergade, på Gråbrødre-
torv og i Kannikestræde. Dog flyttede 
boghandlerne fra Nikolaj og Vor Frue 
kirke ind i Christian IV’s nye Børsen, 
da kongen og præsterne ikke længere 
brød sig om den voksende mængde af 
verdslige underholdningslitteratur i 
Guds rum. Der hvor bogens folk færde-
des, var Gutenbergmediets hjemsted 
og endnu mange hundrede år senere 
fandtes snesevis af bogantikvariater 
netop i denne del af byen. Og ikke så 
få bogtrykkerier og boghandlere !  

jj@koebenhavneravisen.dk

År 1450: Da bogtrykkerne 
kom til København

Af byhistoriker Jan Janssen

På billedet ses Johannes Gutenberg 
f. ca. 1400 og d. 1468 opfandt det 
bevægelige enkeltbogstav, støbt i bly 
så det kunne genbruges. Dermed op-
fandt han bogtrykkerkunsten i den 
vestlige verden, mens man allerede i 
1200-tallet havde tryk med lertyper 
i Kina
23. februar 1455 påbegyndte han, 
med sin nye teknologi, den første 
maskinelt masseproducerede bibel 
i et oplag på 200 eksemplarer. Den 
anvendte skrifttype var den gotiske 
trykskrift.
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Cityringen  Den 29. januar blev Københavns kom-
munes indstilling af cityringen vedtaget ved et 
Borgerrepræsentationsmøde.  Vedtagelsen skete på 
trods af protester fra flere borgergrupper, men dog 
ikke uden kritiske bemærkninger med på vejen. 

Den konservative politiker Peter Schlüter, som 
tidligere har forholdt sig kritisk til Metroselskabets 
projekt, beklagede således at han stemte for kom-
munens indstilling, men gjorde det på grund af 
partidisciplin. De konservative har elles tidligere, 
med Peter Schlüter i spidsen, varslet at de Konser-
vative ville forlange et bredere grundlag før man 
tog endelig stilling til projektet.

At politikerne pludselig drejer på en tallerken 
og retter ind giver anledning til spekulationer om 
at der for længst er indgået borgfred mellem par-
tierne. Dette ville betyde at miljøredegørelser og 
høringsforløb reelt har været en skueproces med 
et eneste formål, at leve op til lovgivningen. Dette 
kunne også være forklaringen på den forcerede 

tidsplan, hvor transportminister, Lars Barfoeds 
(K) endelige godkendelse figurerer allerede den 12. 
marts.  

Transportministerens godkendelse
Transportminister, Lars Barfoeds godkendelse 
ligger altså med god afstand til kommunalvalget 
i november og har dermed ikke potentialet til at 
blive en varm kartoffel i valgkampen.  Men hvor-
vidt projektet overhovedet kan godkendes er til 
debat. I en tryksag udsendt i forbindelse med det 
kommende anlæg af Fehmernbroen, pointeres det 
at det er en fast grundsætning, at det ved valg af 
byggemetoder og i driftssituationen skal sikres, at 
der opstår færrest mulige negativer konsekvenser 
for miljøet. 

Minimeringen af de negative konsekvenser 
skal ske ved at have fokus på natur og miljø, både 
under forberedelsen og projekteringen. Processen 
omkring cityringen har været præget at sjuskede 
tekniske projekteringsplaner og en manglende 
strategisk miljøredegørelse. Om transportministe-

ren kan overhøre de kritikpunkter når han skal 
godkende projektet ved vi den 12. marts.

Protester fra borgere
Selvom indstillingen af Metroselskabets cityrings-
anlæg altså nu er vedtaget er der stadig mange 
utilfredse borgere. Pr. 27. januar var der indsam-
let 7200 protestunderskrifter mod metrobyggeriet 
ved Gammel Strand. Modstanden er altså stadig 
udtalt, men protesterne kan ikke længere vendes 
imod Borgerrepræsentationen. Politikerne på Kø-
benhavns rådhus har efter vedtagelsen 29. januar 
ikke længere reel indflydelse på det kommende 
metrobyggeri.

Politikerne har tilsyneladende ikke lyttet til de 
mange utilfredse borgere, hvilket Borgerrepræsen-
tationsmødet også bar præg af. Metroselskabet og 
politikerne har haft en dagsorden lige fra starten. 
Den kunne der ikke rokkes ved og den blev gen-
nemført uden skelen til konsekvenserne.

ahl@koebenhavneravisen.dk  

ved Borgerrepræsentationsmødet den 29. januar blev Københavns kommunes indstilling af Metro-
selskabets cityringsanlæg vedtaget. Men protesterne er stadig udtalte hos borgerne i København 
og tvivlen har også meldt sig hos medlemmer af Borgerrepræsentationen.

Kontroversiel 
Cityring 

vEDTAGET AF BORGERREpRæSENTATIONEN

Af Alexander Højfeldt Lund

Københavns kommunes indstilling af cityringen blev vedtaget ved et Borgerrepræsentationsmøde d. 29. januar. vedtagelsen skete på trods af protester fra flere borgergrupper.
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Åbningstider
Man-Tors: 9.30 - 17.30
Fredag: 9.30 - 18.00
Lørdag: 9.30 - 14.00

Adresse
Gråbrødre Torv 16
1154 København K
Tlf.: 33 11 28 65
Mail: atleta@pedalatleten.dk

www.pedalatleten.dk

Pedalatleten_41x100.indd   1 29/05/06   15:24:36

Jørgenholst_41x100.indd   1 11/05/06   10:36:21

MASSER AF GODE UDSALGSTILBUD
SE UDSALGSVINDUERNE

ILETA FRIMÆRKEHANDEL
Fiolstræde 20 · 1171 København K · Tlf. 33 12 91 23

FREDAG ÅBENT TIL KL. 19 - LØRDAG TIL KL. 16
Over 50 år i Fiolstræde

ADR.: GRØNNEGADE 33, 1107 KØBENHAVN K  ·  TLF.: 3315 1565
ÅBNINGSTIDER: MAN-LØR  ·  FROKOST: KL. 11-15  ·  AFTEN: KL. 17-23

FROKOST & TAKEAWAY TILBUD
Forretter fra 45,- kr. – Hovedretter fra 79,- kr. 

loKalt  De seneste mange 
måneder er Indre Bys bebo-
ere og brugere blevet mødt af 
store reklamer for restauran-
ten Sankt Gertruds Kloster, 
når de er stået af og på, eller 
passeret Movia-busserne i In-
dre By. 
Men busreklamekampag-
nen har ikke været nok til 
at trække tilstrækkeligt med 
kunder til den middelalderli-
ge restaurant der var indret-
tet i spartansk klosterstil.

Restauranten var udeluk-
kende oplyst af stearinlys un-
der de rå kælderhvælvinger.

Men hyggen i de spekta-
kulære omgivelser , og som 
havde en kapacitet til 475 
spisende gæster, har nu vist 

sig ikke at kunne køre rundt, 
og er derfor gået konkurs.

Lukningen af restauran-
ten er umiddelbart gået så 
hurtig, at ejerne af Sankt Ger-
truds Kloster fra den ene dag 
til den næste har efterladt 
stedet og smækket døren i. 

Restaurantens hjemme-
side er blevet lukket ved re-
daktionens deadline, men 
der blev indtil for kort tid 
siden annonceret for en Va-
lentines aften-middag lørdag 
14. februar med røget laks, 
kalveculotte og et udvalg af 
små chokolade-desserter. 

Madanmeldelse satte det igang
Det er ikke første gang, der 
skabes opmærksomhed om-
kring spisestedet.

I 2001 kom Sankt Gertruds 

Kloster, der i de år var et af 
byens dyreste spisesteder, i 
modvind efter en ekstremt 
negativ madanmeldelse i 
Berlingske Tidende.

Madanmeldelsen, som 
blot gav restauranten en 
stjerne - den dårligste karak-
ter på skalaen - resulterede i, 
at kunderne i stor stil drop-
pede restauranten. 

Men efter at Johansen 

Group overtog lokalerne i 
den 612 år gamle bygning, 
troede man at man kunne 
vende bøtten. Men den ne-
gative anmeldese hang ved, 
og gjorde at det blev umuligt 
at drive stedet, da det ikke er 
billigt at have en restaurant 
i 4-etager.

rh@koebenhavneravisen.dk

Af Robert Haren

sKt. gertruds Kloster
er gÅet KonKurs
Flere gæster går i disse dage forgæves. 
For hvis man var til til candlelightmiddag 
i spektakulære omgivelser var restauran-
ten i middelalderklosteret et bud. Men 
restauranten i Indre By, der for få år siden 
var blandt byens dyreste, er lukket.

De smukke omgivelser i Skt. Gertruds Kloster, som kun blev lyst op af 
levende lys.

KonCert  Trio Ismena (Mo-
nika Malmquist - violin, Ida 
Nørholm-cello, Christine 
Raft - klaver) holder koncert 
i Rundetaarn 21. februar kl 
20.00. De spiller værker af 
Beethoven, Dvorak, Ravel, 
Shostakovich og Ib Nørholm.

jm 

loKalt Efter skandalen med 
luftkastellet CenterPlan, en af 
de værste kunder i Roskilde 
Bank, lysner det igen forude 
for Torvehallerne på Israels 
Plads. Nu menes det, at op-
førelsen kan begynde næste 
år. Optimismen skyldes, at 
Københavns Kommune har 
en ny investor på hånden, der 
kan opføre og drive det ind-
købsmekka, som borgerne har 
efterlyst i årevis.

Et nyhedsbrev fra Køben-
havns Torvelaug af 1998 for-
tæller, at overborgmester Ritt 
Bjerregaard og borgmester 
Klaus Bondam begge har rede-
gjort for, at kommunen nu har 
fundet en ny potentiel inve-
stor, der vil overtage konkurs-
boets administration af retten 
til at realisere torvehallerne. 
Forhandlingerne foregår vel-
sagtens under fuld diskretion.

kbh@koebenhavneravisen.dk

nyt hÅB: TORvEHALLER
pÅ ISRAELS pLADS ÅR 2010

trio ismena
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FROKOST

Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13

www.cafevictor.com

Victor_86x60.indd   1 11/05/06   10:14:11

loKalt Siden oktober måned 
har David Piffre solgt kager 
til Indre Bys beboere og bru-
gere fra hans konditori »Le 
Montmartre« i Grønnegade. 
Men eftersom salget ikke 
blev som ventet, har David 
valgt at lukke butikken. 

De små, spiselige værker 
der er skabt til at fryde øjet, 
fornøje munden og feste for 
dine smagsløg, kan nu kun 
fås på Vesterbro i Oehlen-
schlægersgade.

rh

loKalt  Nybyggeri i Grønne-
gade og Kr. Bernikows Gade. 
Bygningen der tidligere har 
huset bl. a. B.T. er ved at blive 
renoveret fra top til tå. Det er 
firmaet DEAS der står bag 
renoveringen, og der er alle-
rede indgået aftale med ny 
lejer. Det er butikken »Super 
Dry« der kommer til at ligge 

der, og ventes åbnet medio 
marts. 

Superdry er et anerkendt 
britisk street-tøjmærke i hele 
verdenen, og blandt den 
unge og modebevidste kerne, 
har det været ventet længe, at 
de åbnede en butik i Køben-
havn.

rh

piffre taKKer af

Den store renovering er igang, 
hvor Superdry skal flytte ind. 

politi  I efteråret hørte vi gentagne gange om sky-
derier på Nørrebro og Vesterbro. Charmerende kø-
benhavnske kvarterer, som dog også har et ry, der 
kan få folk, som ikke kender området til at holde 
sig væk. Gæster og almindelige københavnere har 
hidtil, med ro i sindet, kunne søge tilflugt i de pæne 
kvarterer i Indre By. Men den 29. januar 2009 står 
som dagen hvor Indre By, og i særdeleshed områ-
det omkring Grønnegade, mistede sin uskyld. 
   
Et hyggeligt kvarter omdannet til krigszone
Gennem ruden på kaffe og frokost baren Joe & The 
Juice i Ny Østergade, skød en mand med indvan-
drebaggrund mod den kendte HA-rocker, Brian 
Sandberg. 

Episoden opstod på højlys dag, omkring kl. 13, og 
øjenvidner fortæller, hvordan de to mænd stormede 
væk efter drabsforsøget. Brian Sandbergs liv blev red-
det af tykke butiksruder, og ingen tilfældige københav-
nere pådrog sig andet end en forskrækkelse for livet.

Det er skræmmende, at et ellers så pænt kvarter 
som Grønnegadekvarteret, i den grad, sætter sce-
nen til bandekrig og mordforsøg. For københav-
nerne i Indre By vækker området snarere minder 
om shopping, eller at gå på café med venner eller 

familie. Det er et hyggeområde, hvor tanker om-
kring vold og drabsforsøg ligger fjernt.

At Joe & The Juice blev offer for en skudepisode 
vidner om, at bandekrigerne ikke mødes på udvalgte 
steder, men i stedet følger efter hinanden, og griber 
chancen når muligheden byder sig. En skræmmende 
udvikling, der gør det svært at vide sig sikker.

Det drejer sig dog kun om et enkeltstående til-
fælde i Indre By, men tanken om at bandekrigen 
holder sig til Nørre- og Vesterbro er for en tid visket 
væk.
   Selvom risikoen for en gentagelse er minimal, 
kan man ikke længere sidde på café med en kop 
kaffe i hånden og med samme klare overbevisning 
sige til sig selv: det vil aldrig ske i indre by.

Politiet forlænger kontroversielle visitationer
Det er desværre HA og indvandrebanderne, der sæt-
ter dagsordnen for tiden, og Københavns Politi har 
svært nok ved bare at opklare forbrydelserne. Men 
der gøres noget for at københavnerne kan føle sig 
trygge, også i indre by.     

Intet sted i København kan man udelukke mu-
lighederne for skyderi, mener Københavns Politi, 
og derfor har man i kølvandet på episoden, forlæn-
get visitationsmulighederne med fire uger, da man 
ikke anser nogen steder i København for risikofri. 

Det betyder, at politiet kan visitere hvem som 
helst, uden der foreligger nogen særlig mistanke 
om kriminalitet. Du kan altså i de næste fire uger 
risikere at blive standset på gaden og bedt om at 
tømme lommer og tasker, uden at du har gjort no-
get forkert. 

Det er et kontroversielt tiltag, men også i kon-
troversielle tider. Flere jurister kritiserer metoden, 
fordi politiet visiterer i meget store områder i stedet 
for små afgrænsede. Loven påbyder, ifølge jurister, 
at visitationerne kun foregår i særligt farlige kvar-
terer. Politiet tolker loven anderledes, og henviser 
til at bandekrigen slår så tilfældigt ned, at visitati-
onszonen bør være stor, hvis københavnernes sik-
kerhed skal bevares.

htk@koebenhavneravisen.dk

DA indre By 
MISTEDE SIN usKyld
Bandeopgøret mellem indvandregrupper og HA-rockere lever i 
den grad i København. Nu er skyderierne rykket ind til indre by.

Af Hjalte Kragesteen

super-tØrt tØJ

Man kan stadig se beviserne på skudepisoden på caféen 
Joe & The Juice.

på billedet ses David der gjorde klar til at forsøde’ Indre by sidste år.
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#
Se lige her kære kunde!

Alle kunder bliver klippet med saks

Frisør Hans
Herreklip: 180,- kr.

Damer vask, klip og føn 280,- kr.
Lyse eller farvede striber 500,- kr.

Studiestræde 38 · Tlf. 33 14 54 48
Mandag - Fredag kl. 7.00 - 18.00

HusmannsVinstue_41x60.indd   1 06/09/06   12:09:38

TEGLKROEN
VED ANNITA HANSEN

FROKOST 1100 - 1600

Teglgårdstræde 17
Telefon: 33 12 84 08

Feinsmækker.dk

Larsbjørnsstræde 7
1454 København K

Tlf.: 33 32 11 32

KeramiK  Da jeg indleder 
samtalen med Engelke vil 
min mp3-optager ikke være 
behjælpelig – det virker ikke 
som et tilfælde. For hos En-
gelke Keramik har der alle 
dage, faktisk næsten i 45 år, 
været fokus på det håndla-
vede og på det menneskelige. 
Det mest nymoderne i forret-
ningen er nemlig Dankort-
automaten. Engelke Keramik 
har sin egen historie med 
periodisk funktion som slyn-
gelstue for jazzmusikere og 
andre kunstnere.

Engelke er en kerami-
ker af den gamle skole, og 
ånden fra studietiden hvor 
man enten var Marxist el-
ler reaktionær hænger ved i 
forretningen og dens hånd-
drejede potteri. Restauratø-
ren Hurtig Karl havde været 
forbi for nogle år tilbage for 
at købe keramiske askebag-
rer til sin nyopstartede re-
staurant, men stejlede over 
prisen, for som fru Engelke 
meddelte ham var der altså 

håndlavede priser til håndla-
vede aksebagrer – og der var 
åbenbart ikke råd til at gå 
lige så meget op i restauran-
tens inventar som med råva-
rerne. Det masseproducerede 
maskinskabte produkt er 
modpolen til Fru Engelkes 
forretningskoncept, hvis så-
dan et term da overhovedet 
kan bruges her. Engelke min-
des hvordan et keramikfirma 
havde forsøgt sig med at for-
syne deres fabrikskeramik 
med maskinproducerede ril-
ler, for derigennem at få det 
til at fremstå håndlavet. En 
tankevækkende tendens, og 
her ligger svaret til hvorfor 
Engelke Keramik ikke sælger 
sine produkter via internet-
tet, for som Engelke siger 
er det jo nærmest snyd og 
bedrag – keramik skal føles 
med hænderne, holdes, vejes 
og drejes, ligeså vel som det 
skal ses med øjnene. Men in-
teressen for det håndlavede 
er faldende, og selvom der 
nok er en trend i andre dele 
af samfundet mod et mere 
økologisk og bærerdygtigt 

forbrug i pagt med naturen 
så har den ikke kunne mær-
kes hos Engelke Keramik. 

Kærligheden fortsætter
Havde det ikke været for 
det høje lejemål ville den 
aldrende dame ellers gerne 
blive ved, men indrømmer 
at hun nok burde være stop-
pet for en 10 år siden. Gemt i 
denne modstridende udmel-
ding antydes det problema-
tiske i at have arbejdet med 
noget i en hel menneskealder 
og så skulle stoppe igen. For 
hvordan, og hvornår, holder 
mand op når ryggen siger 
stop og pensionen kan inkas-
seres men hjertet bare gerne 
vil fortsætte? Selvom der 
ikke er lagt store og vilde pla-
ner for fremtiden bliver der 
stadig plads til keramikken. 
Engelke bliver boende i lej-
ligheden ovenover forretnin-
gen og Galleri Stamkunsten 
er jo lige ved siden af.

hk@koebenhavneravisen.dk

Kærligheden 
til keramikken

Kommentar af Jacob Borg Christensen

piffre taKKer af

Engelke Tvermoes’ Keramik i Sankt Peders Stræde 
lader et tomrum tilbage

Engelke nede i sin keramik-butik i Skt. peders Stræde.
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ØKonomi  Onsdag den 4. fe-
bruar meddelte Islandske 
Baugur Group, der ejer Ma-
gasin og Illum i Indre By, 
meddeler at de har søgt om 
betalingsstandsning. Ret-
ten har ikke taget stilling 
til det endnu, så i yderste 
konsekvens kan det ende 
med en regulær konkurs.

Overraskende
Bag Baugur Group står den 
islandske detail- og finans-
mand Jon Asgeir Johannes-
son, der overraskede dansk 
erhvervsliv, da han for fem 
år siden troppede op til et 
pressemøde på Kongens Ny-
torv for at fortælle, at han 
var den nye ejer af Magasin 
og Illum.

I en meddelelse på hjem-

mesiden skriver Baugur, at 
man er trådt i betalings-
standsning for at beskytte 
virksomhedens aktiver og 
tage hensyn til kreditorer-
ne.

Britisk milliardær
Rygterne går lige nu på at 
den britiske milliardær 
Philip Green, der ejer bu-
tikskæden “Topshop”, vil 
ikke gøre endnu et forsøg 
på at overtage Magasin og 
Illum, som han tidligere 
har vist interesse for. Men 
det bliver helt sikkert til en 
helt anden pris, end det var 
tidligere, hvis det skal blive 
noget.

Over 2000 jobs er berørt af 
den nuværende situation.

rh@koebenhavneravisen.dk 

Af Robert Haren

MAGASIN & ILLUM
SAT TIL SALG

Islandske Baugur Group, der ejer Magasin og Illum i Indre By, 
meddeler at de har søgt om betalingsstandsning.

faKta magasin
Magasin blev grundlag i 1868 af Theodor Wessel 
og Emil vett. Første forretning bar navnet Emil 
vett & Co.
Koncernen beskæftiger cirka 1700 fuldtidsan-
satte medarbejdere i alle 6 afdelinger.
Antal kunder årligt - 20 millioner.

faKta illum
ILLUM blev etableret af Anton Carl Illum i 1891. 
Antal besøgende årligt - 6,5 millioner  
Butiksareal - 20.000 m2

Magasin er stadig en af de mest besøgte butikker i Danmark.
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Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

195,-

BOGHUSET.DK
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Gratis
 

leveri
ng!

opsKrift  Selve ordet faste-
lavn kommer oprindelig fra 
det tyske Fasteabend, der 
betyder faste-aften, og som 
samtidig var begyndelsen 
på en cirka 7 ugers lang fa-
ste, der skulle forberede os 
til påsken og markeringen 
af genopstandelsen. Derfor 
er det oprindeligt en meget 
gammel tradition at feste og 
spise godt i nogle dage, inden 
fasten begyndte.

Det er også en gammel 
skik at klæde sig ud, og selve 
traditionen med fastelavnsris 
er mere end 1000 år gammel. 

Fastelavn kan gøres end-
nu mere festlig og hyggelig 
med friskbagte boller, og bør-
nene elsker at være med, når 
bollerne skal bages, fyldes 
og spises. Familie og venner 
bliver overraskede, når de 
hjemmelavede boller kom-
mer på bordet. Prøv denne 
super-lækre opskrift med fri-
stende fyld af flødeskum og 
marcipan.

Fastelavnsboller med 
marcipanfyld
Ca. 14 boller:
1 dl mælk 
25 g gær 
1 æg 
1 spsk. sukker 
1tsk. vanillesukker 
75 g smør 

300 g hvedemel 
1 sammenpisket æg til pens-
ling 

Fyld: 
1 ¼ dl piskefløde 
100 g Ren Rå Marcipan 

Glasur: 
50 g Mørk Chokolade 
100 g flormelis 
Lidt vand 

Rør gæren ud i lun mælk og 
pisk æg samt sukker i. Smuldr 
smørret i melet og tilsæt va-
nillesukker. Rør gærblandin-
gen i, og ælt dejen til den er 
blank og smidig. Form 14 bol-
ler, læg dem på en bageplade 
og pensl med sammenpisket 
æg. Lad dem hæve lunt i 1 
time. Bag bollerne i ca. 15. 
minutter ved 200° C. 

Pisk piskefløde og vend re-

vet marcipan i. Bland smeltet 
chokolade, flormelis og lidt 
vand til en tilpas konsistens 
(ikke for tynd). Skær boller-
ne igennem, fyld dem med 
marcipan-flødeskum og pynt 
dem med chokoladeglasur. 

kbh@koebenhavneravisen.dk

festlige 
FASTELAvNSBOLLER

Hjemmebagte boller, med lækkert marcipanfyld, er et sikkert hit til fastelavn, fødselsdage og fest.

EgonL_41x60.indd   1 10/05/06   11:55:26
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læserBrev  Forurening er 
mere end henkastet affald 
og graffiti. Undertegnede 
har boet i Københavns by-
kerne i tredive år og kan se, 
at byen inden for voldene 
ikke længere er så uhumsk 
og beskidt om før. I det sidste 
halve år er indre by blevet 
væsentlig renere, med min-
dre madaffald, emballage, 
men godt nok flere graffiti. 
Evighedsgriseriet omkring 
Nørreport skyldes ikke Kø-
benhavns kommune. –

Men problemet stikkere 
jo langt dybere, først og 
fremmest miljømæssigt og 
her er eksempler legio. Voilà 
nogle stykker af egen ansku-
else. I stedet for en sporvogn 
rumler en gammeldags ru-
tebil gennem Nørregade og 
Rådhusstræde. Frederikssta-

den gennemskæres af Store 
Kancergade og Bronkitis-
gade, som gør ophold begge 
steder i myldretiden til hel-
bredsmæssigt 
hasardspil for 
ører, lunger og 
hjerte. 

Den brede 
men skrøbelige 
Nørre Voldga-
de rystes fem 
af ugens dage 
af enorme last-
biler, der plø-
jer sig gennem 
indre by og sender diverse 
partikler ind i skolegårde og 
grønne anlæg. Mange bebo-
ere hygger sig med overflødi-
ge brændeovne oppe i deres 
lejligheder, mens strøgbu-
tikkerne varmer de gående 
udenfor med åbne døre i den 

kolde årstid og samtidig på-
fører deres ansatte forkølelse 
og hold i ryggen. Kølediske i 
de fleste supermarkeder står 

åbne uden glas-
låger. etc etc. Og 
så det æstetiske 
bybæ: klamme 
klapstativer spær-
rer fortove efter 
den kendte sand-
wichlov ”Jo større 
stativ, jo ringere 
varen”, gigantiske 
skrigende rekla-
mepresenninger 

skjuler facaderne på to fre-
dede ejendomme på Gam-
meltorv.

Et hundrede meter derfra 
på Nytorv har en anonym 
galning malet den et hun-
drede tredive år gamle grøn-
lakerede pissoir over med 

hvid plastikmaling, Stor-
kespringvandet ser ud som 
om det holdes ved lige af 
statsarkitekten i Boratstan… 
kom og se selv. Hvem var det 
egentlig der har fået den for-

fængelige ide at gøre netop 
København til verdens mil-
jøby i 2009?

Preben Laursen
Kbh. K

Verdens miljøby!?

Nørre Voldgade 
rystes fem af 
ugens dage af 
enorme lastbi-
ler, der pløjer 
sig gennem 
Indre By

Her er en lastbil på vej gennem Nørre voldgade.

læserBrev Det hollandske 
firma Corporate Express, di-
strubutør af kontorproduk-
ter der primært har solgt til 
de erhvervsdrivende i Indre 
By er lukket. Butikken på 
400 kvadratmeter har haft 
til huse i Grønnegade Kvar-
teret de sidste mange år med 
forskellige navne og ejere. 
»Men eftersom de har ambi-
tioner om større kunder og 
kontraktsalg, har de valgt at 
lukke deres afdeling i Grøn-

negade«. Det var ihvertfald 
den kommentar jeg fik da 
jeg ringede ind til deres ho-
vedkontor. Den eneste  kom-
mentar til lukningen var at 
afdelingen tjente penge og 
kørte rundt.

Men for dem der nu står 
og mangler kuverter mm. 
henviser de til deres butik i 
Espergærde!!??

Mogens Jørgensen
Kbh. N

Kunderne bliver mødt med et »Butikken lukket« skilt.

Mærkværdig 
lukning

Et kig ind i historien

Af byhistoriker Jan Janssen

Kronometer-
trappen

tilBageBliK  Da Gammel-
holm var dobbeltmonarki-
ets største skibsværft, lå det 
nærmest på en ø udenfor 
Nikolajgadekvarteret og 
Kongens Nytorv og Admira-
litetet havde naturligvis sit 
hovedsæde lige her. Broer 
forbandt værftet med fast-
landet og fortøjningspæle 
med havet. Men Admira-
litetet fik også bygget en 
trappe, for at marineoffi-
cerer og andre høje herrer 
ikke skulle springe fra båd 
til land eller klatre op ad en 
rebstige. 

Gammel søhelt
Denne fornemme trappe 
førte dem lige ved siden af 
den gamle smedje, det vil 
sige Holmens Kirke, op fra 

chalupperne til den faste 
jord under deres blanke 
sko. Den kun 29-årige sø-
helt Peter Wessel Torden-
skjolds afsjælede legeme 
blev en mørk januaraften 
i 1721 båret op ad denne 
trappe og ind i kapellet, 
hvor han stadig befinder 
sig.  Trappen har i over 250 
år heddet Kronometertrap-
pen. Navnet hidrører fra 
det lille tekniske vidunder, 
som England bidrog med i 
teknologihistoriens opbrud-
sår, kronometeruret. 

Højpræcisions
Disse kostbare højpræcisi-
onsinstrumenter blev af ma-
rinens urmager forsigtigt 
båret ned af trappen og ind 
i de både, der skulle bringe 
dem til de større marine-
fartøjer. Kronometre var alt 

for kostbare til at have dem 
liggende i skibene, mens de 
lå opankret på reden. Og 
flådens urmager kunne for-
inden justere dem, så de var 
klar til perfekt navigation 
ombord. 

Ikke noget at gøre med ure
I dag kan et mere eller 
mindre komfortabelt arm-
båndsur blære sig med nav-
net kronometer, men trap-
pens navn har altså ikke 
noget med armbåndsure at 
gøre.    

jj@koebenhavneravisen.dk

debatindlæg kan sendes til kbh@koebenhavneravisen.dk eller pr. 
post til Københavneravisen - St. Kongensgade 44B, 1264 Kbh K.
Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæggene.
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als entreprise
KloaKmester 

& entreprenØr

Ring for tilbud eller 
besøg www.als-e.dk 

tlf.: 

2075 1770

Sankt Annæ 
Kiosken

Københavns største
blad & avis udvalg!

St. Kongensgade 40

Guldsmed Ohana

Holbergsgade 19 · 1057 Kbh K · 33 91 74 64
www.ohana-guldsmed.dk

Charivari DEN LILLE CORSAR
Bisperia
 
A.: - Nu vil den vrisne gamle biskop Lindhardt 
fra Roskilde Domkirke indsætte sin yngre hu-
stru som ærkebiskop af København.
B.:  - Så får han aftægtsbolig i Nørregade og 
kan vigte sig af at være gift med byens før-
ste damebisp.
A.: - Jeg stemmer da gerne på Tine, hun har så-
dan en køn stemme i radioen.
B.: - Hør dog her, Perle, du tror dog vel ikke i dit 
hovmod, at Vorherre kan overlade et så alvorligt 
anliggende til pøblen.
 

Kloster går i kloster
Et af Københavns sidste helligsteder, Sankt Ger-
truds Kloster, har mistet troen. Eller rettere: 
Klostrets bankforbindelse har mistet troen på 

det rustikke kælderkoncept. Restauratøren med-
deler, at han vil gå i kloster for at sone sine kre-
ditsynder.
 

Kulissen i Gl. Mønt
Intet er som før i Berlingskes butik, der via en 
fabrikshal i Nordvest er flyttet tiltage til blad-
huset, men nu med indgang fra Gammel Mønt, 
hvor der er opsat et fint kulisseskilt i rustik stil. I 
Pilestræde ligger byggeriet hen, så der kan man 
ikke komme ind.

Nå, hendes majestæt Dronningen kom for-
leden rullende i en af sine nyere Bentley’s, der 
havde forceret trafikken fra Amalienborg til 
Gammel Mønt. Her blev hun modtaget af ad-
ministrerende direktør og chefredaktør Lisbeth 
Knudsen, der i anledning af bladets 260 års fød-
selsdag havde taget ekstra pænt tøj på. Til stede 

var også bladets ”ejer”, eventyreren David Mont-
gomery, der har formøblet milliarder og kun 
med nød og næppe holder sig ved magten.

De to fruer paraderede gennem de lokaler, 
som er indrettet som marmeladeredaktion, hvor 
alt flyder rundt mellem medieplatformene. Til 
sidst vankede der snitter og hvidvin, måske kun 
en skål konfekt. Om Margrethe fik lov at ryge 
en af sine charmerende ovale cigaretter af græsk 
tobak vides ikke. Endnu er Berlingske ikke solgt 
fra som de tyske søsteraviser, men tiden nærmer 
sig, hvor noget må ske i Montgomerys imperi-
um. Og Berlingske kan vi altså ikke undvære, så 
er det lettere med Urban.
 

Mr. City



dyr BlæK

Billig BlæK

BenQ - Fladskærm
19” TFT (Real Wide) Sølv/Sort 
1.098,75 dKK (Inkl. Moms)

Brother - Multifunktions blækprinter
DCp-585CW
998,75 dKK (Inkl. Moms)

JetteC - Blækpatroner
Testet til at kunne køre væsentligt længere.
25% - 100% flere udskrifter.
Se priserne på inKs.dK


