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VÆR PARAT TIL 
ASYLSØGERNE FRA USA

DA POLITIMESTEREN 
BLEV FYRET OG GIK KONKURS

SAMTALE MED ROMANAKTUELLE 
JENS BLENDSTRUP

NY CYKELBRO INDVIET 
- OG ENDNU EN PÅ VEJ

BYENS BÅT 
OG BRØL

LEDER BROER MAGASIN TÅRNFALKEN INTERVIEW

RAGNAROK  Så flabet blev der svaret, da Birgitte Bruun i Tordenskjoldsgade 
syntes, at det kunne være nok med stilladser og skurvogne. Hun og de 
andre beboere kan se frem til flere års kaos.                                              S:07                                          

TEKST JETTE R. ARENDRUP     FOTO TORBEN DRAGSBY

» Det er en  
 levende by«

Kommunen:» Kan I ikke  
 bare flytte?«

Forsvarsministeriet:

MIT KBH  I oktober udkom en smuk 
dessertbog lavet af opskriftopfin-
deren Maja Vase. Hun lever af at 
udvikle opskrifter og kreere kager 
og søde sager til blandt andet Po-
litiken og ALT for Damerne.    S:12                                          

VALGKAMP  Der bliver ganske rigtigt 
kampvalg i Vor Frelsers Sogn igen, 
men flere opstillede kandidater 
bor i andre sogne.                    S:08                                          

KØBENHAVN SAVNER 

EN NØRDET 
DESSERTRESTAURANT 

TVIVLSOM 
VALGMETODE VED 
MENIGHEDSRÅDSVALG

Jul hos Brdr. Price
Julen er hjerternes fest.

Og det er tiden, hvor mad og traditioner er i fokus. 
Vi byder indenfor hos Brdr. Price til juleretter, julefrokoster 
og julemenuer - til både frokost og aften alle ugens dage - 

uanset om I er to eller 120 gæster.
Og vi sørger naturligvis gerne for en mandel 

og mandelgave til vores risalamande. 
Velkommen til en hyggelig juletid i vores flotte lokaler.

 Vi serverer juleretter til både frokost og aften i perioden d. 24/11-22/12. Se de lækre juleretter- og menuer på vores hjemmeside.
Rosenborggade 15-17, 1130 København K, Tlf. +45 3841 1020, www.brdr-price.dk - lige ved Nørreport og Kongens Have
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KØBENHAVN – VÆR PARAT
TIL ASYLSØGERNE FRA USA

LEDERBYENS DEBAT

Hvor beskæmmende nu for anden gang at læse, hvad der 
er overgået Det kgl. Biblioteks Have (Birgitte Possing Pol. 

24.8. og Niels Barfoed Pol. 12.12.) – et offentligt fristed, som vi 
har nydt mange gange, når turen er gået til hovedstaden. Lad ikke 
samme skæbne overgå Rådhushaven – en af byens hemmelige 
og bedst gemte haver. Her bliver man også overrasket, når man 
træder ind, som at komme fra en verden til en anden – et sted at 
finde ro og tage sig et hvil fra byens travlhed. Disse to haver har 
aldrig været legepladser. 1,2 mio kr. om året oplyses det nu, at 
Kulturstyrelsen bruger for at gøre livet behageligt for disse poké-
monjægere. Hvorfor skal det offentlige rum betale for en hensyns-
løs og ødelæggende leg bedrevet af børn og unge i en tidligere 
fredfyldt have, som var en oase for almindelige lovlydige borgere?.”

Alice Seeberg, Nexø, i Politiken.

Amerikas præsidentvalg er en grumset affære, 
der uanset udfaldet vil sende rystelser gennem 
nationen. En følgevirkning kan blive, at et 
antal amerikanere vælger at emigrere til an-
dre dele af verden. Danmark blev nævnt flere 
gange i de indledende runder af valgkampen; 
den kvartsocialistiske kandidat Bernie San-
ders fremhævede de danske dyder, og Hillary 
Clinton istemte, at Danmark var et dejligt 
sted, men hun har også som præsidentfrue 
spist frokost på Sankt Petersborg i Bredgade 
med den daværende first lady, Lone Dybkjær, 
gift med Poul Nyrup Rasmussen.

At meningsmålingerne peger på, at Mrs. Clinton 
sejrer, er ikke ensbetydende med, at hun også gør 
det. Små faktorer i kampens sidste fase kan 
forskubbe folkestemningen, og der er jo noget 
forfriskende ved en stærk mand, der vil rydde 
op i det hele. Dersom Mr. Trump, frådende 
af selvbegejstring, indtager det ovale værelse i 
Det Hvide Hus, vil et antal amerikanere, især i 
østkystens metropoler, føle angst og afsky i en 
sådan grad, at tanken om at sælge hus og bil 
og købe en enkeltbillet veksles til virkelighed.

Antager vi, at Mrs. Clinton vinder, vil hendes rival 
gøre alt for at miskreditere resultatet og blæse 
til oprør. En amerikansk borgerkrig med flere 
fronter er slet ikke usandsynlig. Alvorlige ra-
ceuroligheder, hvor politiet anklages for at li-
kvidere sorte, har vi set en del af, men vi kan 
også forestille os, hvordan hvide og frustre-
rede arbejdsløse og underprivilegerede griber 
til våben og marcherer mod delstaternes par-
lamenter og administrationskontorer, hvoref-
ter nationalgarden griber ind; den kan ikke 
overkomme de mange udbrud og må søge as-
sistance hos de væbnede styrker.

Asyl! Mennesker med amerikansk pas ankommer 
til CPH Airport og giver sig til kende i paskontrol-
len. Vagthavende betjent tror ikke sine egne 

øjne, han er vant til, at asylansøgere ser an-
derledes ud og indrejser fra Mellemøsten. Han 
tilkalder sin overordnede, og da det viser sig, 
at der er flere med samme hensigt i køen, bli-
ver de anbragt i et venterum, og Udenrigsmi-
nisteriet bliver orienteret. 

Afvises kan de ikke umiddelbart, når de hævder, 
at de er personligt og politisk forfulgte. Uden-
rigsministeren orienteret Statsministeriets 
departementschef, der tage emnet op med 
sin politiske chef, som vil forelægge det på 
dagens møde i regeringens koordinationsud-
valg. Spørgsmålet er jo delikat. Officielt er der 
ingen kurre på tråden mellem USA og Dan-
mark, og hvis man bare accepterer påstan-
den om politisk forfølgelse, kompromitterer 
man USA.

Afhopperne fra Guds eget land vil ikke blive sendt 
til en teltlejr i Øster Kragelse, de vil i første om-
gang blive indlogeret på Hotel Mariott og blive 
forkælet med american breakfast. De er for-
mentlig højt uddannede og vil hurtigt kunne 
få et job og en lejlighed i København. Men 
hvad nu, hvis der pludselig står 2.000 ameri-
kanere og banker på porten til den velfærds-
stat, de har hørt så meget godt om?

Aldeles usandsynligt er det næppe, og København 
må hellere overveje, hvordan nye indbyggere, der 
ikke er så tilpasningsvanskelige som andre, kan 
indpasses i byens liv og hurtigt blive et positivt 
element, som bidrager med produktivitet og in-
novation. Bortset fra den udenrigspolitiske 
kurre på tråden kan det blive en gevinst, li-
gesom de ungarske flygtninge for 60 år siden 
og de polske i 1980’erne. Men tænk engang, 
hvis det skulle komme så vidt i United States 
of America, at Danish får en anden betydning 
end at være amerikansk for en spandauer.

Københavneravisen

SOCIALØKONOMISK  

VIRKSOMHED
Ønsker du mere information om 
den ‘Social Økonomiske Presse-
forening’, som er en socialøkono-
misk virksomhed kontakt da:

Plan & Handling
Att. Allan Nielsen
Skt. Gertruds Stræde 5
1129 København K
Tlf.: 53 53 77 77

Så er der atter kampvalg i Vor Frelsers 
Sogn på Christianshavn.                                     TEGNING: CLAUS SEIDEL

KOLOFON

BYENS 
FRISTEDER
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Camille Blomst
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Ove Johansen
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Jørn Thulstrup
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Næste nummer udkommer 
og bliver omdelt fra onsdag d. 
30. november 2016.

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

Henrik Cavling, 
Dagbladet Politikens chefredaktør 
1905-1927

KAMPVALG



Østergade 1 • 1100 København K • Tlf. 3314 0481 • E-mail: ostergadekbh@skjold-burne.dk
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37500
MAGNUM FLASKE

SPAR: 50,00

14975
75 CL. FLASKE

SPAR: 50,00

7975
37,5 CL. FLASKE

SPAR: 20,00

Oplevelser på flasker
2011/12 NIEPOORT LBV

DOURO, PORTUGAL

Winelab.dk om 2011: “Alt arbejder i samme retning. 
Harmoni og balance er keywords for denne port. Det er storladent, 

ja nærmest overlegent og hver en krone værd.” 

ALLE TRE VARIANTER LEVERES I ORIGINAL GAVEÆSKE
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DØDENS GAB
Store skræmmende hajtænder, og med døden 
potentielt lurende om hjørnet. Sådan oplever 
jeg det, når jeg kommer gående hen mod hjør-
net af Nyhavn og Havnegade. Derfor har jeg 
døbt det dødens gab, selv om der da heldig-
vis ikke er sket alvorlige uheld med døden 
til følge. Dog kan det nemt være et spørgs-
mål om tid.

Tilsyneladende er det nemlig kun et min-
dretal af cyklisterne, som opfatter faren næv-
neværdigt skræmmende. Umiddelbart virker 
det som om, at langt hovedparten af alle cyk-
listerne hverken ser sig for, endsige sagtner 
farten. Tværtimod får de et sammenbidt ud-
tryk i ansigtet, så snart de nærmer sig Inder-
havnsbroen, og iværksætter et tråd i peda-
lerne, som var det starten på en bjergetape. 
Antalsmæssigt kan det på en dag med godt 
vejr også minde om hovedfeltet i et mellem-
stort cykelløb.

Arme den bilist der pludselig har en snes 
cyklister foran sig, og ingen chance har for at 
nå at bremse op. Alene antallet gør også, at 
enhver undvigelse vil være umulig. Det kan 
sagtens blive er ren massakre.

I sidste nummer af Københavneravisen 
blev forholdene på den ny cykelsti i Ny-
havn beskrevet. Det var ud fra vinklen, at 
cyklisterne er til fare for hinanden, hvilket 
allerede har resulteret i flere skræmmende 
ulykker. Det ligger i tiden at beskrive det 
som manglende cykelkultur. I min optik bør 
begrebet kultur slet ikke nævnes i sammen-
hængen. Der er dybest set tale om en så ego-
centrisk cykeladfærd, at ingen og intet andet 
i verden eksisterer. Uanset om medtrafikan-
terne går på to ben, har to eller fire hjul under 
sig, så erkender man først deres eksistens på 
det tidspunkt, hvor man i ordets mest bog-
stavelige forstand støder ind i dem. Selv ople-
ver jeg mest byen til fods, men lejlighedsvis 
også som bilist. Forskellen er på et punkt no-
genlunde ens. Du kan aldrig forudsige, hvad 
en cyklist kan finde på. Det er oftest skræm-
mende.

Niels Kold Olesen,
Herluf Trolles Gade 22, 
København K

Kære Købehavneravisen,

Efter at have læst artikel 
om cykelkultur fra Kon-
gens Nytorv mod Inder-
havnsbroen, må der da 
være tænkt på at lave 
bump eller indsnævring af 
cykelstien, så man er nødt 
til at sætte farten ned!

Kører der selv dagligt, 
og det er et helvede!

Venlig hilsen 
Kirsten Cadogan.

Afslutningen af cykelstien gennem Nyhavn er tydeligt markeret med både skiltning og store hajtænder, som 
viser at her har cyklisterne vigepligt. Alligevel er der mange cyklister, som hverken sænker farten eller ser sig 
for, har en lokalkendt beboer konstateret. (Foto: Torben Dragsby)
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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

PALÆ_41x40.indd   1 09/06/06   16:36:00
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FROKOST

Spis så meget du kan  179.-
Helstegt Hereford 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

100 % økologisk
Vi har hver dag et større sortiment af forskellige økologiske salater, 
sandwiches og friskpressede juice, som enten kan nydes i vores café 

eller tages med til en af Københavns mange udendørsarealer.

Ydermere tilbyder vi frokost- og frugtordninger med juice til virk-
somheder. Hvis dette har interesse bedes De kontakte personalet i 
caféen, så vi kan skræddersy en løsning der opfylder jeres behov.

                  toldbodensjuice
                  Toldbodens Juice & Grønt

Toldbodgade 14   |   1253 Nyhavn   |   København K   |   Tlf: 52 50 13 64
Åbningstider: mandag-lørdag: 09:00-17:00  |  Søndag: Lukket 

Toldbodens Juice & Grønt
LÆSERBREVE

2 dejlige franske pendler i grøn krystal. Mærket er Baccarat 
Mille Nuit og koster fra nye ca. 3.200 kr. pr. stk.

Farven laves ikke længere og jeg sælger dem for 2.000,- kr. 
samlet og i original emballage. Hvis du er turist i København 
er du velkommen til at sende en mail om evt. køb og afhent-
ning da de ikke sendes.

Baccarat Mille Nuit

Mail: ove1johansen@gmail.com  eller pr. tlf.: 22 55 81 48



Gaviscon® Anvendelse: Refl uxesofagit. Hiatus hernie. Dosering: Tyggetabletter Voksne: 1-3 tyggetabletter tygges grundigt efter behov ca 1/2 time efter et måltid samt lige før sengetid eller efter lægens anvisning. Tyggetabletten må ikke synkes hel, da effekten herved udebliver. Kan eventu-
ellt skylles ned med en lille smule vand efter behov. Oral suspension Voksne og børn over 2 år: 10-20 ml oral suspension indtages efter behov 1/2 time efter måltid og umiddelbart før sengetid eller efter lægens anvisning. Børn under 1/2 år: 1-2 ml /kg/legemsvægt/pr. døgn fordelt på fl ere doser, 
om muligt efter måltidet. Børn 1/2 -2 år: 5-10 ml pr. døgn fordelt på fl ere doser, om muligt efter måltidet. Suspensionen omrystes umiddelbart inden brug. Suspensionen kan tages med en lille smule vand efter behov. Bivirkninger: Meget sjælden: Udslæt, kløe og ødem. Forsigtighedsregler: 
Behandlingstiden ved refl uksesofagit bør begrænses til 8 uger. Bør anvendes med forsigtighed ved stærkt nedsat nyrefunktion. Gives med forsigtighed og i så lav dosering som muligt til nyfødte og småbørn. Pakninger: Tyggetabletter 20 stk, 120 stk. Oral suspension 100 ml, 500 ml. Læs 
indlægssedeln i pakningen omhyggeligt. Produktinformationen er forkortet i forhold til det godkendte produktresumé, som kan rekvireres hos Nordic Drugs Danmark. Nordic Drugs, Gl. Kongevej 135 B, mezz., tv.,1850 Frederiksberg C. Tlf 70 20 08 40. Fax 70 20 08 42.  Nicotinell tygge-
gummi Nicotinell indeholder nikotin. Virkning: Lindrer symptomer i forbindelse med tobaksafvænning eller rygereduktion. Dosering: Nicotinell tyggegummi (tg) frigiver nikotin ved tygning, hvor korrekt tyggeteknik er vigtig. Rygeophør: Ved et cigaretforbrug under 20 dagligt anvendes 2 mg tg. 
Ved et forbrug på mindst 20 cigaretter dagligt anvendes 4 mg tg. 1 tg ved rygetrang, hver 1-2 timer, dog maksimalt 25 styk 2 mg tg og maksimalt 15 styk 4 mg tg per dag. Efter 3 måneder nedsættes forbruget. Brug ud over 1 år anbefales ikke. Rygereduktion: Nicotinell tg bør anvendes mellem 
rygeperioder for at forlænge det rygefri interval og med den intention at reducere rygningen så meget som muligt. Hvis en reduktion i antallet af cigaretter per dag ikke er opnået efter 6 uger, bør der søges professionel rådgivning. Et forsøg på ophør bør foretages, så snart rygeren føler sig klar, 
men ikke senere end 6 måneder efter behandlingsstart. Hvis et forsøg på ophør ikke kan opnås inden for 9 måneder efter behandlingsstart, bør der søges professionel rådgivning. Anvendelse i kombination med Nicotinell plaster: Afhængige rygere, der stadig oplever rygetrang eller absti-
nenssymptomer ved anvendelse af Nicotinell plaster (pl) alene, kan bruge 2 mg tg sammen med pl for at opnå en hurtigere virkning mod disse symptomer; kombinationsbehandlingen er mere effektiv end anvendelse af nikotinprodukterne hver for sig. Den indledende behandling bør startes, som 
den vejledende behandling for pl kombineret med 2 mg tg. Den daglige dosis anvendt i kombination med pl er normalt 5-6 stykker. Den anbefalede daglige dosis for de respektive produkter må ikke overskrides. Denne kombinationsbehandling bør fortsætte i 3-4 uger, herefter skal en gradvis 
afvænning af nikotin påbegyndes. Dette foregår som regel ved at bruge en lavere styrke af pl, imens der bruges det samme antal tg. Til sidst reduceres det daglige forbrug af tg. Alternativt startes afvænningen med først at reducere det daglige forbrug af tg og derefter reducere styrken af pl. 
Uanset hvilken metode der vælges, skal den totale behandlingsperiode ikke overstige 12 måneder. Forsigtighedsregler: Brug ikke Nicotinell ved overfølsomhed over for nikotin eller et eller fl ere af hjælpestofferne. Bør ikke anvendes af ikke-rygere. Bør ikke anvendes af børn under 18 år uden 
lægens anvisning. Forsigtighed udvises hos patienter, der for nyligt har haft hjertesvigt eller hjertestop, hjertesygdomme, for højt blodtryk, sukkersyge, overaktiv skjoldbruskkirtel, overaktive binyrer, har alvorligt svækket nyre- og/eller leverfunktion eller mavesår. Bør ikke anvendes uden anbefaling 
fra lægen ved graviditet og amning, da risikoen ved behandling må afvejes over for risikoen ved fortsat rygning. Indeholder Sorbitol (E420) og bør derfor ikke anvendes til patienter med arvelig fruktoseintolerans. Indeholder natrium, og der bør tages hensyn hertil hos patienter på kontrolleret 
natriumdiæt. Gum-basen indeholder butylhydroxytoluen (E321), der kan forårsage lokalirritation af slimhinderne. Bivirkninger: Almindelige: Hovedpine, svimmelhed, hikke, mave-tarmgener, ondt i kæben. Ikke-almindelige: Hjertebanken, hudrødmen, nældefeber. Sjældne: Overfølsomhedsreak-
tioner, udslæt, arytmier. Visse symptomer kan skyldes abstinenssymptomer og for lav tilførsel af nikotin. Mundsår kan opstå, men en egentlig forbindelse med nikotinbehandlingen er uklar. Overdosering: Der kan forekomme symptomer, der ligner dem, der forekommer ved for meget rygning. 
Pakningsstørrelser per november 2015: Nicotinell tg: Spearmint: 2 og 4 mg: 24 og 204 styk. Tropical Fruit: 2 mg: 24 og 204 styk; 4 mg: 204 styk. IceMint: 2 og 4 mg: 24 og 204 styk. Lakrids: 2 og 4 mg: 24, 96 og 204 styk. Mint: 2 mg: 24, 96, 204 og 300 styk; 4 mg: 24, 96 og 204 styk. Fruit: 
2 mg: 204 styk. Inden brug af produktet, bør vejledningen i og på pakningen læses grundigt. Novartis Consumer Health – tlf. 39 16 84 00 – www.nicotinell.dk. Dato for produktresumé: Tg 07/2015.   Otrivin Ukonserveret, Otrivin Junior Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonser-
veret. Otrivin Ukonserveret, Otrivin Junior Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret indeholder xylometazolin. Virkning: Anvendes ved forkølelse med tilstoppet næse og bihulebetændelse. Virker efter få minutter og i op til 12 timer. Dosering: Børn 2-5 år: Otrivin Junior Ukonserveret: 
Under opsyn af en voksen. 1 pust i hvert næsebor 1 til 2 gange dagligt (hver 8-10 time) er normalt tilstrækkeligt. Må højst bruges i 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Børn 6-11 år: Otrivin Junior Ukonserveret: Under opsyn af en voksen. 1–2 pust i hvert næse-
bor 2 til 3 gange dagligt i højst 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Bør ikke anvendes til børn under 2 år pga. risiko for overdosering med centralnervesystems-depression til følge. Voksne og børn over 12 år: Otrivin Ukonserveret: 1 pust i hvert næsebor 3 
gange dagligt efter behov, i højst 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Bivirkninger: Afhængigt af behandlingsvarighed kan det forventes at 3-8 % af behandlede, oplever en eller fl ere af følgende bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret 
næseslimhinde, nysen, brænden, nasal-sekretion, hovedpine, kvalme samt brændende fornemmelse på applikationsstedet. Ikke-almindeligt: Tilstoppet næse især efter hyppig eller langvarig anvendelse. Sjælden: Gastrointestinalt ubehag. Meget sjælden: Systemiske, allergiske reaktioner (angi-
oødem, udslæt, kløe) rastløshed, søvnløshed, træthed, synsforstyrrelser, takykardi eller uregelmæssig puls. Forsigtighedsregler: Behandling af længere varighed mere end 10 dage kan medføre hævelse af næseslimhinden og hypersekretion på grund af øget sensibilitet i cellerne. Bør ikke 
anvendes ved overfølsomhed over for et af indholdsstofferne, efter operationer igennem næsen eller munden, ved glaukom med snæver kammervinkel eller ved kronisk infl ammation i næsen med meget tør næseslimhinde (rhinitis sicca eller atrofi sk rhinitis). Bør kun anvendes af gravide og i 
ammeperioden efter aftale med lægen. Anvendes med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved hyperthyreoidisme, diabetes mellitus, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer på grund af forstørret prostata, depression samt til patienter, der er i behandling med 
MAO-hæmmere eller har været det inden for de sidste to uger. Pakningsstørrelser: Otrivin Ukonserveret 1 mg/ml, Otrivin Menthol Ukonserveret 1 mg/ml, 10 ml; Otrivin Junior Ukonserveret 0,5 mg/ml, 10 ml. Inden brug af produktet, bør vejledningen i og på pakningen læses grundigt. 
Novartis Consumer Health – tlf. 39 16 84 00 – www.otrivin.dk. Dato for produktresumé 09/2014. Mucolysin®/acetylcystein brusetabletter 200 mg og 600 mg, pulver til oral opløsning 600 mg Anvendelse: Slimløsnende hostemiddel til hoste med sejt slim. Dosering: Mucolysin® brusetab-
letter 200 mg: Voksne: 1 tablet opløst i et ½ glas vand 3 gange daglig. Børn over 5 år: 1 tablet opløst i et ½ glas vand 2 gange daglig. Må ikke anvendes til børn under 5 år. Mucolysin® brusetabletter 600 mg: Voksne: ½ tablet (300 mg) 2 gange daglig eller 1 tablet (600 mg) 1 gang daglig, opløst i 
et ½ glas vand. Børn over 14 år: ½ tablet (300 mg) 1 gang daglig, opløst i et ½ glas vand. Må ikke anvendes til børn under 14 år. Mucolysin® pulver til oral opløsning 600 mg: Voksne: 1 brev 1 gang daglig. Efter et måltid opløses pulveret i et ½ glas koldt vand og kan tilsættes varmt vand. Bemærk 
at koldt og varmt vand ikke må blandes i omvendt rækkefølge da dette kan ødelægge pulveret. Den færdige opløsning bør omrøres og indtages straks. Må ikke anvendes til børn. Kontraindikation: Må ikke anvendes ved nylig ophostning af blod, ved overfølsomhed over for acetylcystein eller 
over for et eller fl ere af hjælpestofferne. Mucolysin® brusetabletter 200 mg: På grund af det høje indhold af det aktive stof må Mucolysin® 200 mg ikke anvendes til børn under 5 år. Mucolysin® brusetabletter 600 mg: På grund af det høje indhold af det aktive stof må Mucolysin® 600 mg ikke an-
vendes til børn under 14 år. Mucolysin® pulver til oral opløsning 600 mg: På grund af det høje indhold af det aktive stof, må Mucolysin® 600 mg pulver til oral opløsning ikke anvendes til børn. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Hvis du oplever forandringer i hud 
eller slimhinder, bør du kontakte lægen omgående og indstille behandlingen med Mucolysin®. Spørg lægen eller på apoteket før du bruger Mucolysin® hvis du har astma eller tidligere har haft bronkospasmer, hvis du har eller har haft mavesår eller hvis du er særlig følsom overfor histamin. Kontakt 
lægen før du tager Mucolysin®, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 200 mg og 600 mg brusetabletter indeholder natrium. Graviditet og amning: Du bør ikke tage Mucolysin® hvis du er gravid eller ammer. Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds. Bivirkninger: Op 
til 30 % af dem, der anvender Mucolysin® kan forvente mave/tarm gener. Udlevering: Fås i håndkøb på apoteket. Pakninger: Mucolysin® brusetabl. 200 mg 25 stk, 50 stk. og 100 stk, Mucolysin® brusetabl. 600 mg 10 stk, 20 stk og 50 stk., Mucolysin® pulver til oral opløsning 10 stk. Priser: 
Ikke fast pris. Spørg efter de dagsaktuelle priser på apoteket. Læs vejledningen i pakningen grundigt før brug. Produktinformationen er afkortet i forhold til Lægemiddelstyrelsens produktresuméer dateret 30. juni 2016 (Mucolysin® 200 mg brusetabletter), 28. juni 2016 (Mucolysin® 600 mg 
brusetableter) og 30. juni 2016 (Mucolysin® pulver til oral opløsning) Produktresuméerne kan frit rekvireres hos markedsføringstilladelsesindehaver: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Tlf. 63 95 10 00

Spørg bare os…
Efterår og vinter kan være en udfordrende tid for kroppen med kulde-
grader, mangel på sollys og lav luftfugtighed. Særligt din hud er udsat. 
På apoteket tilbyder vi rådgivning om din hudpleje samt en bred 
vifte af gode produkter. Det er individuelt hvilket hudplejeprodukt, 
der er bedst til dig. 

Tag apoteket med på råd og gør det nemmere at komme gennem 
efteråret og vinteren.

Halsbrand?
Symptomerne på halsbrand er 
en smertende, brændende eller 
sviende fornemmelse i maven, bag 
brystbenet eller i halsen. Halsbrand 
kan bl.a. modvirkes af et syreneu-
traliserende håndkøbslægemiddel.

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

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

Forkølet?
Forkølelse er en virusinfektion, der 
skal bekæmpes af kroppens eget 
immunforsvar, men du kan gøre 
noget for at lindre symptomerne.

traliserende håndkøbslægemiddel.traliserende håndkøbslægemiddel.

god ide med god hudpleje.

Dermalog® Skin-Cure™ 
Svanemærket hudpleje til den meget 
tørre og beskadigede hud. Dæmper 
kløe, let at anvende. Uden parfume og 
parabener. 50 ml.

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

Mucolysin® 
Til hoste med slim. Løsner slim i hals og 
lunger og letter hosten. Skovbær smag. 
Kun 1 brusetablet dagligt. 10 stk. 

Gaviscon®

Mod halsbrand og sure opstød – kan 
anbefales til store maver, gravide maver 
og små maver fra 0 år (mikstur). Egnet til 
fl yrejse. 100 ml.

Nicotinell® Lakrids tyggegummi 2 mg
Bliv røgfri én gang for alle med Nicotinell. 
Du fordobler din chance for at blive 
røgfri i forhold til forsøg på rygestop 
uden brug af et nikotinprodukt. 204 stk.

Venlig hilsen

Tine Wiboltt
Apoteker på København 
Vaisenhus Apotek

København Vaisenhus Apotek
Landemærket 3-5 · 1119 København K · Tlf. 33 15 41 10
www.vaisenhus-apotek.dk

Spørg bare os…
Efterår og vinter kan være en udfordrende tid for kroppen med kulde-
grader, mangel på sollys og lav luftfugtighed. Særligt din hud er udsat. 

Tag apoteket med på råd og gør det nemmere at komme gennem 

Rygestop? Forkølet?

Spar 20%
Fra den 31. oktober - 20. november

har apoteket 20% rabat på SB12 Duo 
og SB12 Original

Efterår og vinter kan være en udfordrende tid for kroppen med kulde-
grader, mangel på sollys og lav luftfugtighed. Særligt din hud er udsat. 

Spar 20%
Fra den 31. oktober - 20. november

har apoteket 20% rabat på SB12 Duo 
og SB12 Original

SB12® mundskyl giver 
kysseklar ånde i 12 timer

*Priserne gælder fra 31. oktober – 20. november 2016, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.
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Jazzhus Montmartre
St. Regnegade 19a, 1110 Cph K

Tickets & Dinner reservations:
www.jazzhusmontmartre.dk

Fredag d. 11. – lørdag d. 12. november: Tomas 
Franck Quartet "Association" feat: Rodney Green
Tomas Franck er på alle måder en gigant. Som saxofonist, 
komponist og som menneske har han igennem de sidste 30 år 
været én af de største personligheder på den danske jazzscene. 
En musiker af et særligt format, som kun dukker op med mange 
års mellemrum. Nu fejrer vi udgivelsen af hans helt nye CD 
"Assosication" som er optaget i Montmartre for 1 1/2 år siden 
med netop dette stjernehold med Carsten Dahl på piano, Daniel 
Franck på bas og én af verdens mest elegante og musikalske 
trommeslagere: Mr. Rodney Green.

TOMAS FRANCK (tenor sax / SE)
CARSTEN DAHL (piano / Rhodes / DK)
DANIEL FRANCK (SE)
RODNEY GREEN (Drums / US)
Entre: 310 kr.

Onsdag d. 16. november: 
Kristin Korb - Beyond The Moon - Release
Beyond The Moon - Stories from the world of Johnny Mercer er 
temaet for Kristin Korb's nye CD som har release denne aften. I 
løbet af de senere år har skabt sig et stort publikum som en af få 
musikere i verden der på spektakulær vis både spiller bas og 
synger. Hendes repertoire er altid interessant, smagfuldt 
arrangeret og leveret med et dybt swing. Kom og hør denne top 
sammenspillede trio som med Magnus Hjort på klaver og Snorre 
Kirk på trommer, der altid leverer varen.

KRISTIN KORB (Bass / US)
MAGNUS HJORTH (Piano / SE)
SNORRE KIRK (Drums / NO)
Entre: 225 kr.

Torsdag d. 24. november: JERRY BERGONZI 
QUINTET FEAT: ANDERS BERGCRANTZ

Jerry Bergonzi er en af de helt store saxofonister i jazzen. Måske 
mindre kendt blandt det brede publikum, men anerkendt som 
en forrygende musiker der altid begejstrer publikum med sit 
virtuose og medrivende spil. Han er en gigant man ikke må 
snyde sig selv for. Denne aften skal vi opleve ham med hans fast 
danske supertrio anført af Carl Winther + en af de største 
jazzmusikere som Europa har fostret. Den verdensberømte 
svenske trompetist Anders Bergcrantz.

JERRY BERGONZI (tenor sax / US)
ANDERS BERGCRANTZ (trumpet / SE)
CARL WINTHER (Piano / DK)
JOHNNY ÅMAN (bass / FI)
ANDERS MOGENSEN (drums / DK)
Entre: 215 kr.

Koncertprogram 
på Jazzhus MontmartreSTADIG MASSIV 

FORURENING 
PÅ NØRREPORT

FORURENING Selvom der er kommet ny metro-
perron og nyt ventilationsanlæg, er der stadig 
så forurenet, at det er decideret sundhedsska-
deligt at opholde sig i rørene, viser tallene. 

Netop luftforureningen på Nørreport var 
ellers netop årsagen til, at man i 2011 be-
gyndte ombygningen af stationen, hvor der 
blev investeret i et nyt ventilationsanlæg.

MR: Problemer på alle perroner
Tallene overrasker Kåre Press-Kristensen, 

der er seniorrådgiver ved Det Økologiske Råd.
- Jeg havde da forventet, at man ville få en 

meget større reduktion af luftforureningen, 
når man bruger så mange penge på et venti-
lationsanlæg, siger han.

Målingen viser et højt antal af ultrafine 
partikler, som er de mest skadelige. På Nør-
report er der et højt antal af partiklerne ved 
samtlige perroner.

- Vi ser en høj luftforurening ved regional-
sporet, men vi kan også tydeligt se, at den her 
forurening bliver trukket ind på både S-togs-
perronen og også helt ned på metroperronen, 
konstaterer Kåre Press-Kristensen.

26 nye el-lokomotiver
Hos DSB erkender man, at der stadig er pro-
blemer med luftforureningen på Nørreport, 
og derfor bliver der blandt andet indkøbt 26 
nye el-lokomotiver.

- Det er med henblik på at sætte lokomo-
tiverne i drift i starten af 2020, siger Tony 
Bispeskov, informationschef hos DSB.

Københavns Kommune har sat grænser 
for, hvor meget togene må forurene på både 
Nørreport og på hovedstadens andre statio-
ner.

- Det skal være sundhedsmæssigt forsvar-
ligt at opholde sig som passager. Da der ikke 
er nogle officielle krav, har vi valgt at sætte 
nogen ud fra de sundheds- og miljømæssige 
risici, siger Rikke Hvelplund, der er centerchef 
i Center for Miljøbeskyttelse i Københavns 
Kommune.

De kommunale krav bliver overholdt, op-
lyser Banedanmark.

Alene i København dør op mod 500 af par-
tikelforureningen fra trafikken, anslår Det 
Økologiske Råd. Til sammenligning omkom-
mer cirka 15 i trafikulykker.

Der er omkring 250.000 passagerer dagligt 
på Nørreport.

 lp@kbhavis.dk

Selvom der er kommet nyt ventilationsanlæg på Nørreport Station, er der stadig så forurenet, at det er et 
decideret sundhedsskadeligt sted at opholde sig.

Fakta
Målinger af grænseværdier fra Nørreport Station:
• Regionalperronen: 111.100
• S-togsperronen: 118.450
• Metroperronen: 39.000
• H.C. Andersen Boulevard i myldretiden: 40.000
Den anbefalede grænseværdi er 30.000 ultrafine 
partikler per kubikcentimeter

Luften på Nørreport Station er næsten tre gange så forurenet 
som ved den trafikerede H.C. Andersens Boulevard. Det viser nye 
tal fra miljøorganisationen Det Økologiske Råd.

TEKST LARS PETER LORENZEN
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TORDENSKJOLDSGADE HÅRDT RAMT
MARERIDT VIL VARE FLERE ÅR
BEBOERNE KAN IKKE MERE

RAGNAROK Det virker absurd, hvad be-
boerne udsættes for i øjeblikket. Her 
er listen over de mange renoverings-
projekter, der er og har været i gang på 
det korte stykke af Tordenskjoldsgade 
fra Kongens Nytorv til Holbergsgade:

• Det Kongelige Teater har fået nyt tag. 
Det tog et par år og er nu færdigt. 

• Der arbejdes på en trappenedgang ved 
Det Kongelige Teater til Metrostationen 
under Krinsen på Kongens Nytorv. Ar-
bejdet på Metrostationen har foreløbigt 
larmet og rystet i to år, og vil vare endnu 
tre år. 

• Der er blevet sat en 4-etagers container 
kontormiljø op i gaden, mens ejendom-
men på hjørnet af Tordenskjoldsgade 
og Holbergsgade, Holmens Kanal 9/Hol-

bergsgade 1-3 ombygges til fælles domi-
cil for Forsvarsministeriet og Værnsfæl-
les Forsvarskommando. Ombygningen af 
den ejendom vil vare 2 år. 

• Det tidligere Hotel Opera, nu Hotel San-
der’s, er solgt og gennemgår i øjeblikket 
en totalrenovering. 

• En del af gaden har indtil for nyligt været 
et stort hul med blotlagte rør. HOFOR 
var ansvarlig for dette, som stod på i 
månedsvis og medførte en uheldig over-
svømmelse i Tordenskjoldsgade 17, som 
derfor var uden elektricitet i en periode.

Midt i hele dette ragnarok lyder den 
muntre ”Tingelingelater”, for Livgar-
den har for nyligt overtaget Stærekas-
sen til koncert- og øvelokaler. 

Alt dette som sagt i Tordenskjolds-

gade på den korte strækning mellem 
Kongens Nytorv og Holbergsgade.

Markant kundenedgang
Hos fotohandleren, Foto C, på hjørnet 
af Tordenskjoldsgade og Holbergsgade 
overfor Forsvarsministeriets nye do-
micil, er der sket en markant kunde-
nedgang. Containere har taget op mod 
20 p-pladser i området, og det er no-
get, der har kunnet mærkes på omsæt-
ningen. Men også luftforureningen er 
slem, og der vaskes støv af vinduerne i 
ét væk. ”Det er helt grotesk med alt det 
støv, og må også være forbundet med 
sundhedsrisiko for os og beboerne”, ly-
der det fra en ekspedient i forretnin-
gen, som også kalder det: ”Et grelt ek-
sempel på elendig planlægning”.

Den før så dejlige gade har helt æn-
dret karakter. Børn kan ikke sove, kæ-
ledyr er utrygge og arbejderne kan 
fra deres stilladser kigge direkte ind i 
folks stuer, samtidigt med at det ikke 
muligt at finde et fælles sprog at kom-
munikere med dem på. 

”Kan I ikke bare flytte?”
Man skulle nærmest tro, det var en 
sammensværgelse mod beboerne, at alt 
dette skal foregå på én og samme gang. 
Samtidig bliver beboerne ikke varskoet 
inden nye projekter går i gang. Skue-
spilleren Birgitte Bruun fortæller, at 
hun efter en samtale med kommunen 
føler sig ladt tilbage med sætningen: 
”Det er en levende by”, og fra Forsvars-
ministeriet: ”Kan I ikke bare flytte”. 

Ingen har ansvaret
Københavneravisen har spurgt Tek-
nik- og Miljøforvaltningen, hvorfor 
disse arbejder ikke er koordineret 
bedre, og har fået at vide, at forvalt-
ningen simpelthen ikke har retten til 
at koordinere private bygherrers byg-
gesager, men de har fuld forståelse for 
beboernes uheldige situation: 

"Der har ganske rigtigt været me-
get i gang samtidig i Tordenskjolds-
gade, som har medført gener for bebo-
erne, men det er desværre ikke noget, 
som vi i Københavns Kommune har 
haft mulighed for at regulere eller 
afhjælpe, for vi har ikke lovhjemmel 
til at koordinere private byggerier 
med gravearbejde og metrobyggeri. 
Vi har generelt et meget stort fokus 
på at koordinere vejarbejder og gra-
vearbejder, netop for at sikre at be-
boerne og trafikken i København bli-
ver generet så lidt som muligt. Men 
i Tordenskjoldsgade har der været 
tale om et uheldigt sammentræf af 
mange forskellige aktiviteter, hvor vi 
ikke har nogen indflydelse på koordi-
neringen," siger enhedschef Ivan Par-
tov fra Teknik- og Miljøforvaltningen. 

Han oplyser samtidig, at fjernvar-
mearbejdet, som HOFOR har lavet i 
Tordenskjoldsgade, nu er afsluttet, så 
i det mindste er én af aktiviteterne 
overstået. 

En ulykkelig situation for bebo-
erne, som man åbenbart ikke kan 
forsikres imod. . . . . .?

jra@kbhavis.dk

TORDENSKJOLDSGADE TÆT PÅ DET KONGELIGE TEATER HAR TIDLIGERE VÆRET ET HERLIGT STED 
AT BO. MEN DET ER DET DESVÆRRE IKKE FOR TIDEN OG TILSYNELADENDE IKKE I FLERE ÅR FREM.

TEKST JETTE R. ARENDRUP     FOTO TORBEN DRAGSBY

Den indpakkede bygning til venstre er Hotel Sander’s. Overfor skimtes Forsvarsministeriets container-kontormiljø. I starten af gaden ved 
kolonnaden er vejen spærret af to kæmpe lastbiler tilhørende Metrobyggeriet.



8 KBH K	 NOVEMBER	2016	ÅRGANG	11

VALGKAMP I Vor Frelsers Sogn stiller 
3 lister denne gang op til valget. Li-
ste 1, ”Christianshavnerlisten” med 4 
kandidater, Liste 2, ”Samarbejdslisten 
Severin” med 17 kandidater og liste 3, 
”Snesol og Joker” med 2 kandidater. 
De to mindre valglister, 1 og 3, består 
af kandidater, der bor i sognet, mens 
den store valgliste, liste 2, har fundet 
mange af sine opstillede i andre sogne. 
Mere end halvdelen af kandidaterne 
på denne liste, har nemlig flyttet sogn 
ved at løse sognebånd til en præst i 
Vor Frelsers Kirke, samt bedt om at få 
deres valgret flyttet med over, inden 
de kunne få mulighed for at stille op. 

Sogneskift kan misbruges ved et valg
Det er lovligt men også problematisk, 
når der er mange sognebåndsløsnin-
ger med valgret i forbindelse med et 
valg. Det giver f.eks. mulighed for at 
sammensætte et råd, der ønsker at 
føre en bestemt politik. Desuden bli-
ver der i nogle kirker ikke kun løst 
sognebånd med valgret for at kunne 
opstille som kandidat i et andet sogn, 
men også for at kunne stemme ven-
ner, bekendte og meningsfæller ind i 
et bestemt menighedsråd.

 I et læserbrev her på siden skri-
ver tre præster ved Vor Frelsers Kirke 
følgende vedr. det kommende kamp-
valg: ” . . . det giver et håb om, at 
vi kan få et velfungerende og samar-
bejdende menighedsråd, og et repræ-
sentativt menighedsråd, der afspejler 
den vidunderligt sammensatte be-
folkning i Vor Frelsers sogn”. - Men 
virkeligheden er, at menighedsrådet 
ikke kan afspejle befolkningen i sog-
net, hvis en stor del af rådet er stemt 
ind fra og bor i andre sogne. 

Kuppet fra Døttreskolen
De tre præster skriver samtidigt i 
deres læserbrev, at de ikke kan gen-
kende det billede Københavneravisen 
tegner af valgkampen, herunder vo-
res omtale af kupplaner fra den skole, 
Døttreskolen, der p.t. har skolegård i 
kirkehaven. Vi har bedt menigheds-
rådsformand ved Vor Frelsers Kirke, 
Povl Koch, komme med en kommen-
tar til dette: 

”Medlemmerne af menighedsrå-
det var ikke særligt enige om, hvor-
dan man skulle reagere på den første 
artikel om valget i Københavneravi-

sen. Flere medlemmer ønskede slet 
ikke at gå ind i sagen, da det handlede 
om en part, som menighedsrådet ikke 
kan tale på vegne af. En ægtefælle til 
en af præsterne er mangeårigt med-
lem af Døttreskolens bestyrelse, så 
der er også en uskøn sammenblan-
ding af interesser.”

Men er der, som du ser det, plan-
lagt et kup af valget?

 ”Et mangeårigt medlem af Døttre-
skolens bestyrelse har et utal af gange 
fortalt mig, hvor nemt Døttreskolen 
ville kunne “kuppe” menighedsrådet. 
Med så få medlemmer der stemmer, 
så skal der ikke meget til, at Døttre-
skolens omgangskreds kan få afgø-
rende indflydelse på valget og der-
med menighedsrådets arbejde. Med 
præsternes flittighed med at give folk 
uden for sognet mulighed for at få 
stemmeret til valget, så er risikoen 
selvfølgelig til stede, og i valgbrochu-
ren for Severin-listen står Døttresko-
len nævnt ikke mindre fem gange.”

Gaveregn af stemmeret med præster-
nes hjælp
”Som udgangspunkt har kun med-
lemmer i sognet stemmeret. Men der 
er et stort hul i lovgivningen. Præ-
sterne ved kirken kan som de ene-
ste gå rundt i hele byen og give folk 
mulighed for at få stemmeret ved 
valget i Vor Frelsers kirke. Det sker 
endda i hemmelighed, og ingen har 
reelt tilsyn med det. Når typisk rela-
tivt få faktisk stemmer ved et valg, 
så kan venner og bekendte af en kir-
kes præster få en meget stor betyd-
ning på valget. Man kan roligt sige 
at præster på den måde kan kuppe 
demokratiet blandt de medlemmer, 
der bor i sognet. Der er kun præ-

sterne der ved, med hvem der over-
hovedet kan stemme fra andre sogne. 
Ved dette valg ved Vor Frelsers 
kirke, så er antallet af såkaldte 
sognebånd med stemmeret ste-
get eksplosivt tæt op til valget, 
så det er klart, at præsterne 
har haft usædvanligt travlt 
med blanketterne. Det kan 
næsten ikke være mere 
udemokratisk at nogle em-
bedsmænd, som præster 
faktisk er, kan påvirke et 
demokratisk valg på den 
måde.”

Men hvordan kan 
det være, at præster 
måske helst ser et me-
nighedsråd fyldt med 
medlemmer, der bor 
uden for sognet?

Præsternes påvirk-
ning af valget 2016
”Den største li-
ste til dette valg 
ved Vor Frel-
sers kirke, “Se-
verin”, har 
et flertal af 
kandidater, 
der kom-
mer fra helt 
andre sogne. 

Det er mange kandidater, der ikke 
som udgangspunkt har ret til at stille 
op, men som alene med en præsts 
hjælp med et sognebånd får mulig-
heden. Og i deres valgbrochure er der 
endda opskrift på hvordan man får 
stemmeret, hvis man bor uden for 
sognet. Meget store dele af sognet 
som Amagerbro og Margretheholm 
er slet ikke repræsenteret, men det 
er folk udefra. Grunden til, at præster 
kan være så flittige med sognebån-
dene op til et valg, er vel meget sim-
pel: præster får også en helt urime-
lig indflydelse på de udensogns folk, 
som de får valgt ind i rådet.

En præst kan nemlig med 6 må-
neders varsel ophæve sognebåndet og 

dermed med et pennestrøg ude-
lukke medlemmet fra at opstille 
til menighedsrådet ved præstens 
kirke igen, hvis præsten bliver 
træt af vedkommende. 

 Sognebånd med stemmeret er 
og bliver et demokratisk problem 
i en folkekirke. Det er alt for nemt 

at misbruge eller bruge på anden 
måde en det var tiltænkt, og til-
synet med de enkelte præster 
eksisterer ikke, det hele med 
sognebånd sker bag lukkede 

døre. Biskoppen og ministe-
riet kan ikke engang tilgå 
IT-systemet for de enkelte 
præsters sognebånd. Og 
kirkepolitikerne på Chri-
stiansborg kender måske 
ikke præsters faktiske ad-
færd ved valg i de enkelte 

kirker.”
Således lød det fra 

menighedsrådsfor-
mand, Povl Koch, 

ved Vor Frelsers 
Kirke. Vi har nu 

bragt synspunk-
ter fra både præ-
ster og et menig-

hedsrådsmedlem, 
og dette er så den 
sidste artikel, vi 
kan nå at bringe 

inden valget. 
hs@kbhavis.dk

TVIVLSOM VALGMETODE 
VED MENIGHEDSRÅDSVALG
TEKST HOLGER SKYTTE

DER BLIVER GANSKE RIGTIGT KAMPVALG I VOR FRELSERS SOGN 
IGEN, MEN FLERE OPSTILLEDE KANDIDATER BOR I ANDRE SOGNE.

Præsterne ved kirken kan som de eneste gå rundt 
i hele byen og give folk mulighed for at få stemme-
ret ved valget i Vor Frelsers kirke. Det sker endda 
i hemmelighed, og ingen har reelt tilsyn med 
det. Når typisk relativt få faktisk stemmer ved et 
valg, så kan venner og bekendte af en kirkes præ-
ster få en meget stor betydning på valget. 
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I de to seneste numre af Køben-
havneravisen har vi til vores store 
forundring kunne læse Holger 
Skyttes (HS) artikler om det kom-
mende menighedsrådsvalg i Vor 
Frelsers sogn, hvor HS tegner et 
billede af valgkampen, som in-
gen i og omkring kirken kan gen-
kende. HS baserer sine artikler på 
anonyme kilder, som han tilsyne-
ladende stoler blindt på. 

Menighedsrådet ved Vor Frel-
sers Kirke har derfor bedt os om 
at præcisere over for Københavne-
rens læsere, at rådet ikke kan gen-
kende det billede, som HS tegner. 
Man må undre sig over, at redakti-
onen trykker artikler, der baserer 
sig på udokumenterede gætterier 
og formodninger.

Vi har ikke en ”møgbeskidt 
valgkamp” i Vor Frelsers Sogn, og 
der er ingen kræfter på Døttresko-
len, der ”forbereder kup mod me-
nighedsrådet”. Det ved vi, for vi 
har et fornemt samarbejde med 
Døttreskolen. Det er heller ikke 
en ”kedelig tradition”, at der er 
tradition for demokratiske valg i 
sognet. Tværtimod. Vi, der er præ-
ster ved kirken og dermed også 
medlemmer af menighedsrådet, 
hilser enhver interesse for kirkens 
arbejde velkommen, og vi glæder 
os over, at der endnu engang er så 
stor en interesse, at mange gerne 

vil vælges til menighedsrådet. Der 
er denne gang 3 lister, der stiller 
op: Christianialisten med 2 kan-
didater, Christianshavnerlisten 
med 4 kandidater, hvoraf 2 er 
medlemmer af det nuværende råd 
og endelig Samarbejdslisten Seve-
rin med 17 kandidater, hvoraf 5 
er medlemmer af det nuværende 
råd. Over halvdelen af det nuvæ-
rende menighedsråd har valgt 
ikke at genopstille, så vi har brug 
for nye kræfter. Derfor er det også 
godt, at vi fortsætter den fine tra-
dition for valg, for det giver et håb 
om, at vi kan få et velfungerende 
og samarbejdende menighedsråd, 
og et repræsentativt menigheds-
råd, der afspejler den vidunder-
ligt sammensatte befolkning i 
Vor Frelsers sogn.

Vi vil derfor gerne opfordre 
alle Folkekirkemedlemmer i Vor 
Frelsers sogn om at gøre brug af 
jeres demokratiske ret og gøre 
jeres indflydelse gældende ved 
menighedsrådsvalget den 8. no-
vember. Afstemningen foregår i 
gymnastiksalen på Christians-
havns Gymnasium fra kl. 9 til 20.

Venlig hilsen Marlene Lindsten, 
Susanne Møller Olsen og Finn 
Damgaard, præsterne ved Vor 
Frelsers Kirke.

Københavneravisen har prøvet at komme i kontakt med biskop i 
Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen, for at høre hvad hans syn 
på sagen var. Men ved redaktionens deadline lå der ikke noget 
svar.                                                                            kbh

Vi hilser menigheds-
rådsvalget i Vor Frelsers 
sogn velkomment

SOGNEBÅNDSLØSNING
Sognebåndsløsning blev indført i 1855 af Grundtvig for at 
sikre den teologiske frihed i folkekirken. Den var oprindeligt 
tænkt som en mulighed for at knytte sig til en præst fra 
et andet sogn, hvis teologiske holdninger man sympatise-
rede mere med, og har aldrig været tænkt som et værktøj 
for præster til at påvirke et valg. Menighedsrådene blev 
nemlig først indført ved lov i 1903, hvor det første menig-
hedsrådsvalg blev afholdt.

Valget i Vor Frelsers Sogn foregår i gymnastiksalen på Chri-
stianshavns Gymnasium d. 8. november kl. 9 – 20. Valgkor-
tet kommer med posten. Det er også muligt at brevstemme 
ved at henvende sig på Borgerservice.

BISKOPPEN 

LÆSERBREV

En lille gruppe unge i Københavns 
Kommune har brugt ulovlige metoder 
til at betale for spil på internettet. Og 
det har de gjort rigtig mange gange.

En enkelt person under 18 år er 
endt med over 1721 sigtelser - én for 
hvert begyndt spil, og det får nu SSP 
i København til at opruste indsatsen 
mod ludomani.

- For at undgå, at flere gør det, har 
vi valgt at gå ind i et tæt samarbejde 

med Center For Ludomani og Kø-
benhavns Politi for at holde øje med 
området, så vi er ajour med udviklin-
gen, siger chef for SSP i København 
Tommy Laursen.

Udover den ene person i Køben-
havns politikreds, der tegner sig for 
de over 1700 sigtelser om datakrimi-
nalitet, så er seks andre mindreårige 
personer også endt med sammenlagt 
372 tilsvarende sigtelser.

I midten af oktober blev der afsagt 
dom i den første såkaldte stenkaster-
sag fra urolighederne på Christiania 
17. juni 2016 i forbindelse med poli-
tiets rydning af Pusherstreet. En 26-
årig mand blev idømt en fællesstraf 
på 1 år og 3 måneders fængsel, der 
omfattede en tidligere betinget dom 
på 20 dages fængsel. Den dømte er 
svensk statsborger og blev udvist af 
Danmark med et indrejseforbud i 12 
år, ligesom han skal betale erstatning 
til en af de tilskadekomne polititje-
nestemænd.

Den 26-årige blev dømt for sær-
lig grov vold ved at have kastet i alt 
tre sten mod politiet under urolighe-
derne på Christiania. Han blev sam-
tidig dømt for at have deltaget i og 
tilskyndet andre til lignende overfald 
med kast af blandt andet brosten, 
mursten og glasflasker. Derudover 
blev han dømt for at have deltaget 
i grov forstyrrelse af ro og orden på 
offentligt sted under politiets indsats 

mod den organiserede hashhandel på 
Christiania.

- Der var flere betjente der blev 
sårede den dag. Så vi er selvfølgelig 
meget tilfredse med, at anklagemyn-
digheden med afsæt i vores efter-
forskning har fået overbevist retten 
om at trække en tydelig streg i sandet. 
Det må og skal ikke være meningen, 
at politibetjente skal risikere liv og 
lemmer i udførelsen af deres arbejde, 
siger politikommissær Steffen Tha-
aning Steffensen, Københavns Poli-
tis Task Force Pusherstreet.

Efter den afsagte dom blev den 
dømte fortsat varetægtsfængslet. Han 
ankede dommen til Østre Landsret.

Der er rejst tiltale mod yderligere 
22 personer, der ligeledes er tiltalt for 
at have deltaget i urolighederne 17. 
juni på Christiania, hvoraf flere for 
tiden er varetægtsfængslet. Størstede-
len af sagerne er berammet til hoved-
forhandlinger ved Københavns Byret 
fra 24. oktober til 20. december 2016.

Siden november 2015 har det været 
lovpligtigt at have sine nummerpla-
der fastgjort med to skruer eller bolte. 
Nu ser det ud til, at det har besvær-
liggjort nummerpladetyverier i så høj 
grad, at antallet af tyverier i første 
halvår af 2016 er halveret i forhold 
til første halvår af 2013.

I 2013 blev 1931 nummerplader 
stjålet, og i år er tallet nede på 827, 
viser tal fra Københavns Politi.

- Det er en meget positiv udvikling, 
som viser, at selv små kriminalpræ-
ventive indsatser kan gøre en forskel 
på anmeldelser om begået krimina-
litet. Det betyder, at langt færre bor-
gere bliver ramt af dette problem, og 
det har reduceret antallet af stjålne og 

bortkomne nummerplader i omløb. 
Tyveri af nummerplader forekom-
mer måske ikke umiddelbart som 
et særligt alvorligt kriminalitetspro-
blem, men udover at det er stærkt 
generende for de bilejere, det går ud 
over, så kan nummerpladetyverier 
erfaringsmæssigt være forløberen for 
anden og mere alvorlig kriminalitet, 
siger politiinspektør Steen Søder fra 
Københavns Politis Færdselsafdeling.

1721 bedragerisigtelser 
mod én person

Stenkaster dømt for 
særlig grov vold

Færre stjæler nummerplader 
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BROER Byudviklingen i Kø-
benhavn kører for fuld damp i 
disse år, og især byområderne 
langs inderhavnen gennem-
går en hastig og gennemgri-
bende forandring fra gamle 
industriområder til nye by-
rum og boligområder. Med 
lanceringen af Havneringen, 
som er en 13 km lang gang-, 
cykel- og løberute, er der mu-
lighed for at opleve byudvik-
lingen på tætteste hold, mens 
den foregår. 

Belvederebroen, som lig-
ger tæt på H.C. Ørstedvær-
ket, er besluttet som en mid-
lertidig løsning, indtil den 
nærliggende bro over Frede-
riksholmsløbet står færdig 
i 2018. Havneringen er som 
cykelrute betragtet langt fra 
den sædvanlige opfattelse af, 
hvordan en ny cykelrute i Kø-
benhavn ellers ser ud. Ruten 
går langs med byggepladser 

og gennem større byggeom-
råder, og turen gennem Nok-
ken og langs Amager Fælled 
foregår på grusstier.  

Havneringen er allerede 
blevet en populær oplevel-
sesrute for københavnerne 
og byens gæster, især efter 
Inderhavnsbroens åbning, og 
Belvederebroen er det sidste 
missing link, der gør, at man 
kan tage turen langs havnen 
hele vejen rundt. 

Ny Inderhavnsbro i støbeskeen
Efter at et jointventure mel-
lem Mobilis Danmark og Hol-
landia Infra blev indgået for 
en måneds tid siden, er det 
første spadestik til den næ-
ste cykelbro rykket tættere 
på. Broen, som endnu ikke 
har fået et navn, skal krydse 
Inderhavnen parallelt med 
Langebro fra Vester Voldgade 
i Indre By til Langebrogade 

på Christianshavn. Byggeriet 
af den går i gang i begyndel-
sen af 2017.

Årsagen til at bygge endnu 
en cykelbro over Inderhav-
nen skal findes i, at antallet 
af cyklister på den stærkt bil-
trafikerede Langebro i dag er 
på godt 33.000 om dagen og 
ifølge prognoserne kun vil 
stige de kommende år. Køben-
havns Kommune har derfor i 
mange år ønsket sig en cykel-
forbindelse, der kan lede den 
tohjulede trafik over havnen 
ad en mindre trafikeret rute.

Broen kommer til at ligge 
der, hvor Langebro oprinde-
ligt lå frem til begyndelsen 
af 1900-tallet. Realdania gav 
broen som gave til Køben-
havns Kommune i 2014, og 
den forventes at stå færdig i 
slutningen af 2018.

lp@kbhavis.dk

Ostetorvet i Torvehallerne  ·  Tlf. 25 59 70 11

OSTETORVET

Spis
Oliven

Stigs Oliven
TORVEHALLERNE

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

Mød os på facebook!

Hviids Vinstue
Founded 1723

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

NY CYKELBRO INDVIET 
- OG ENDNU EN PÅ VEJ

Den kommende cykelbro placeres parallelt med Langebro som bindeled mellem Vester Voldgade og Langebro-
gade på Christianshavn.

TEKST LARS PETER LORENZEN

København har fået endnu en ny cykelbro. Belvederebroen lukker et miss-
ing link i Havneringen, så cyklende og gående ikke længere skal ud langs 
den trafikerede Vasbygade, når de tager turen rundt langs inderhavnen. 
Byggeriet af endnu en cykelbro over Inderhavnen går i gang i 2017.
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CYKELSTIER På eksempelvis 
Farumruten, der går mel-
lem Farum og København, 
har man fra 2012 til 2016 op-
levet en stigning på 61 pro-
cent flere brugere. Også på 
Albertslundruten mellem Al-
bertslund og København træ-
der flere i pedalerne. Her har 
34 procent flere brugt ruten 
fra 2010 til 2016.

Der er lige nu 15 nye cykel-
ruter på tegnebrættet. Derfor 
ærgrer det flere borgmestre, 
at puljen ikke får flere penge. 
Blandt andre Furesø Kommu-
nes borgmester Ole Bondo 
Christensen (S).

- Det er brandærgerligt. 
På den lange bane er de vig-
tige for trængsel, miljø og i 
høj grad også for sundheden, 
siger han.

Hans partifælle på Chri-
stiansborg, transportordfører 
Rasmus Prehn (S), bakke op i 
kritikken.

- Det er hamrende ærger-
ligt og direkte dumt. Der er så 

mange positive effekter ved 
at satse mere på cykling. Re-
geringen kommer til at tabe 
penge ved ikke at lave de her 
fornuftige og fremadrettede 
investeringer, siger han.

Færre sygedage og mindre CO2
Beregninger fra konsulent-
virksomheden Incentive vi-
ser, at det planlagte net af 
28 supercykelstier samlet 
kan betyde 34.000 færre sy-
gedage. Desuden kan pend-
lende cyklister give en årlig 
CO2-reduktion på 856 ton.

Transportminister, Hans 
Christian Schmidt (V) mener 
derimod, at pengene kan bru-
ges bedre andre steder.

- Vi har alt for mange 
projekter i gang i forhold til, 
hvad vi kan klare. Samtidig er 
der en stor investeringsudfor-
dring. Derfor må flere super-
cykelstier vente, siger han.

Den stigende pendlercyk-
lisme vækker ellers stor be-
gejstring hos direktør i Cyk-

listforbundet Klaus Bondam.
- Det beviser, at når man 

bygger og anlægger infra-
strukturen til cyklister og 
sørger for, at den hænger lo-
gisk og fornuftigt sammen, så 
begynder folk at cykle, kon-
staterer han.

Også i Kræftens Bekæm-
pelse glæder man sig over, 
at flere vælger den tohjulede 
løsning, når de skal til og 
fra arbejde. Motion er nem-
lig med til at forebygge kræft, 
fastslår Gitte Laub Hansen, 
der er projektchef på fysisk 
aktivitet og kost i Kræftens 
Bekæmpelse.

- De, der er fysisk aktive, 
vil typisk reducere deres 
kræftrisiko mellem 10 og 30 
procent, og turene på cyklen 
er desuden med til at holde 
vægten nede, siger hun.

lp@kbhavis.dk

KØBENHAVN 
POPULÆR 
BLANDT TURISTER

IKKE FLERE PENGE TIL 
SUPERCYKELSTIER
TEKST LARS PETER LORENZEN

TEKST LARS PETER LORENZEN

De populære supercykelstier bliver flittigt benyttet af pendlere og andre cyklister.

Venstre-regeringen har valgt ikke at afsætte flere penge til en ny pulje til 
de populære supercykelstier, når den nuværende udløber på trods af, at 
de bliver flittigt benyttet af pendlere og andre cyklister.

TURISTER København er ikke 
blot populær blandt byens 
borgere, men er også en af de 
hurtigst voksende rejsedesti-
nationer i Europa. Det viser 
en ny international rapport, 
som analyserer rejsemønstre 
mellem 132 byer, hvor Bang-
kok forventes igen i 2016 at 
blive den mest besøgte by i 
verden.

At turisterne i København 
bliver flere og flere fremgår 
af Mastercards årlige rapport 
Global Destination Cities In-
dex, som netop er blevet of-
fentliggjort. Rapporten vi-
ser, at København over de 
seneste syv år har haft en 
samlet stigning af internati-
onale besøgende på i alt 7,7 
procent.

 
1,63 mio. turister til København 
Rapporten anslår, at der i 
2016 vil komme i alt 1,63 
millioner internationale be-
søgende til København. 

Heraf vil hele 96,1 procent 
af dem være i København 
som turister. 

- København har en stærk 
international appel som en 
storby med historiske og 
kulturelle oplevelser blan-
det med en moderne og af-
slappende, urban livsstil, 
blandt andet vores gastro-
nomi, cykelkultur og brug 
af byrummet. Det, kan vi 

se, afføder stor interesse fra 
toneangivende medier og så-
kaldte influencers. Samtidig 
er København en internati-
onalt tilgængelig by med en 
lufthavn og et rutenet, der 
er større, end byens størrelse 
tilsiger, udtaler udviklings-
chef i Wonderful Copenha-
gen, Signe Jungersted.

Ifølge rapporten forudses 
det, at internationale gæ-
ster i år i alt kommer til at 
bruge knap seks milliarder 
kroner i København på shop-
ping, overnatning, transport 
med mere. Det er især vores 
skandinaviske naboer, der er 
særligt glade for at besøge Kø-
benhavn. 

 
Svenskerne kommer
Et estimat i rapporten lyder 
på, at over 200.000 svenskere 
besøger København i løbet af 
2016, hvilket placerer Stock-
holm som den by, der sen-
der flest besøgende til Kø-
benhavn. Herefter kommer 
besøgende fra henholdsvis 
London og Oslo.

Verdens storbyer bliver 
mere og mere forbundne, 
og når danskerne selv skal 
udenlands, så er favoritde-
stinationen Paris. Ifølge rap-
porten vil knap en halv mil-
lion danskere have besøgt 
Paris, når året er omme.

lp@kbhavis.dk

FAKTA 

• I 2016 er de mest populære byer at besøge Bangkok (21,47 
millioner), London (19,88 millioner) og Paris (18.03 millioner)

• København er nr. 65 på listen over de mest besøgte byer i 
 verden

• Danskernes favoritdestinationer er Paris (426.000), Berlin 
(416.000), London (359.000)

• Rapporten anslår, at København i alt vil få 1,63 millioner besø-
gende i 2016 - en stigning på 7,7 procent fra 2009 til 2016
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FEJRING I år havde Lauritzen Fonden 
flyttet deres årlige prisoverrækkelse 
til Folketeatrets smukke nyrenove-
rede lokaler. Lauritzen-prisen er ble-
vet uddelt i mere end 50 år, oprin-
deligt under navnet Henkel-prisen, 
som blev givet til fremragende kvin-
delige skuespillerinder. I 1993 skif-
tede prisen navn til Lauritzen-prisen 
og siden da er feltet af prisvindere 
gavmildt blevet udvidet med blandt 
andet hæderspris, talentpris og støtte 
til sociale initiativer.

I år blev skuespillerne Solbjørg 
Højfeldt og Jesper Christensen hyl-
det med Lauritzen-prisen og foruden 
trofæet hver modtog 250.000 kroner. 
Solbjørg Højfeldt var synligt bevæget 
og mindedes Jens Kistrup, der engang 
havde sagt til hende, at sådan en som 
dig giver man ikke priser. ”Og han 
fik ret - indtil i dag”, sagde en glad 
Solbjørg Højfeldt.

Jesper Christensen fik prisen for 
sin imponerende store indsats først 

på teatret og siden på film og tv. En 
mester, der efter et langt liv stadig 
har sin kunstneriske kompromisløs-
hed og galde i behold, blev der sagt 
i talen. Jesper Christensen, der bor 
på Christianshavn, mente ydmygt, 
at hans familie burde have en pris, 
fordi de ser bagsiden af medaljen, når 
tvivlen, om det man laver er godt nok, 
nager i sindet. Pengene vil han bruge 
til et skriveprojekt.

Hædersprisen på 100.000 kroner 
blev givet til den 81-årige Preben 
Harris, der var ovenud lykkelig over 
at modtage prisen netop i sit gamle 
teater. Preben Harris debuterede som 
drengen i Becketts ”Mens vi venter på 
Godot” i 1956 og kunne således fejre 
sit 60 års skuespillerjubilæum i for-
året. Og nu fik Harris så Lauritzens 
Hæderspris for sin livslange indsats 
som et initiativrigt og engageret te-
atermenneske af de helt uomgænge-
lige, både kunstnerisk, i geografisk 
spredning og på udfoldet talent.

Desuden blev Visionsprisen på 
100.000 kroner tildelt det nyska-
bende byrumsteater, Teatergrad. 
Backstage-prisen på 50.000 kroner 
gik til dramatikeren Peter Asmussen 
(uddelt post mortem).  Peter Asmus-
sen døde i sommer, 59 år gammel. 
Wauw-prisen gik til satirikeren og ra-
dioværten Frederik Cillius, og talent-

priserne Believe In You til de unge 
”Bedrag”-stjernerne Esben Smed og 
Natalie Madueno.

Herudover har Lauritzen Fonden 
støttet tre almennyttige projekter, 
der specielt har fokus på barndom og 
børn i socialt udsatte miljøer. Fonden 
har i 2016 støttet Familiestøtten, Le-
geskibet og Forælder Fonden.

PRISREGN 
PÅ FOLKETEATRET
TEKST MAJBRIT HJELMSBO

Jesper Christensen  og Solbjørg Højfeldt. Lauritzen-prisen er blevet uddelt hvert år siden 
1993 - og før det som Henkel-prisen til kvindelige skuespillere siden 1965, hvilket gør år 
2015 til 50-års jubilæet for uddeling af prisen.
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Rosenborggade 2
(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)

www.kultorvet.dk  ·  info@ostenvedkultorvet.dk

Anno 2008

	
Kom	til	kunstnertræf	

	Hos	Mund-	og	Fodmalende	Kunstneres	i	Danmark	
Vi	vil	gerne	invitere	til	julehygge	lørdag	den	26.	november	og	lørdag	den	10.	december	

Det	sker	i	butikken	Sankt	Peders	Stræde	39,	1453	København	K	

Begge	dage	10-14	

Vores	danske	kunstnere	vil	være	her	på	skift,	for	at	fortælle	om	deres	kunst	og	male.	

	

Til	børnene	har	vi	en	spændende	konkurrence	
	

Mal	dit	eget	julemotiv	med	penslen	holdt	i	munden.	Du	kan	få	hjælp	og	vejledning	af	vores	
kunstnere.	

Vinderen	vil	få	sin	tegning	overført	til	en	flot	plakat	i	A2	størrelse	

	

Mund-	og	Fodmalende	Kunstnere	i	Danmark	ApS	

Tlf.	46354975	

Åbningstider:	tirsdag	–	fredag	10-17	

DM I GLØGG
20. NOVEMBER KL. 12.30

Få varmet krop og julesind, når Torvehallerne inviterer 

til (det uoficielle) DM i gløgg. Søndag 20. november står 

passionerede gløggologer og glade amatører bag de 

glohede gløgg-gryder og brygger efter alle kunstens 

regler. LÆS MERE PÅ TORVEHALLERNEKBH.DK

2 dejlige franske pendler i grøn krystal. Mærket er Baccarat 
Mille Nuit og koster fra nye ca. 3.200 kr. pr. stk.

Farven laves ikke længere og jeg sælger dem for 2.000,- kr. 
samlet og i original emballage. Hvis du er turist i København 
er du velkommen til at sende en mail om evt. køb og afhent-
ning da de ikke sendes.

Baccarat Mille Nuit

Mail: ove1johansen@gmail.com  eller pr. tlf.: 22 55 81 48
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TEKST HOLGER SKYTTE    FOTO TORBEN DRAGSBY

En bred kreds af venner og forbindelser duk-
kede op, da Københavneravisen fredag 7. ok-
tober fejrede sit 10 års jubilæum i Herman 
Bang Salen på redaktionen i Købmagergade. 
Avisen har rundet de første 10 år, og dens se-
nior editor, Jacob Ludvigsen, har været jour-
nalist i 50 år, regnet fra datoen 1. oktober, da 

han som 18-årig blev ansat på Ekstra Bladet 
af den legendariske Victor Andreasen. 
Det blev en eftermiddag med glade gensyn og 
overvældende optimisme med hensyn til Kø-
benhavneravisens fremtid, i sin åbningstale 
fremhævede chefredaktør Robert Haren, at 
bladets oplag har overhalet City-Avisen.

JUBILÆUM

1  Jacob Ludvigsen sammen med tidligere bladudgi-
ver Allan Aistrup, der tog initiativet til at sammen-
slutte en række mindre københavnske bydelsaviser 
til et slagkraftigt organ for nyheder, nærhed og 
nytte.
 
2  Jens Slagter fra Kultorvet, der havde leveret deli-

katesser til receptionen, i samtale med chefredaktør 
Robert Haren.
 
3  Niels Lønborg Brandt, Torvehallernes koncept-

direktør, gratulerede på vegne af hallerne og ejen-
domsselskabet Jeudan, der for fem år siden kunne 
erklære byens madmarked for åbent.
 
4  Klaus Riskær Pedersen fra Gammel Strand har 

selv ejet en kæde af dagblade og kender pressens 
vilkår.
 
5  Livsstileksperten Anne Glad, bosat i indre by, 

mødte fabrikant Elizabeth Løvegal fra Brændesmark 
Urtegaard på Bornholm, der er gift med avisens 
senior editor.
 

6  Camille Blomst, vittig og vidende medarbejder, fik 
en snak med sin kollega Jette Arendrup.
 
7  Bladtegneren Claus Seidel drøftede bogmar-

kedets vilkår med forlagsredaktør Stig Nielsen fra 
Lindhardt & Ringhof i Vognmagergade.
 
8  Henrik Vesterberg, den mest københavnske 

journalist på Politiken, opfriskede minder fra Pisse-
renden med erhvervsudviklingschef Freja Ludvigsen, 
der i 1993 startede bydelsavisen Rendestenen og 
dermed lagde grunden til en bølge af blade, der blev 
til Københavneravisen i 2006.
 
9  Tekstforfatter Anne Marie Mygind med sin 

kæreste Peter Wibroe, der i Landemærket 29 drev 
Danmarks mest kreative reklamebureau frem til 
årtusindskiftet, da han i tide solgte sine aktier og 
trak sig tilbage for at nyde livet som slotsgartner i 
sin private park i Søllerød.
 
10  Væveren og designeren Kim Naver fra Vendersga-
de, hvor hun har boet og arbejdet i en årrække.

 

1

2
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7
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49

3 10
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JUBILÆUM Denne skribent er stolt og 
glad. Fuld var han også. Fuld på dagen, 
hvor vores københavnersprøjte fejrede 
10 års jubilæum. En københavneravis, 
som bare er vokset og vokset siden en 
række bydelsaviser - fra Indre By - i 
2006 blev slået sammen under journa-
list og forfatter Jacob Ludvigsen. Jacob 
Ludvigsen, der samtidig kunne fejre 
50 års jubilæum. I 1966 blev han ansat 
på Ekstra Bladet og fra omkring den 
tid og, ja, hele den lange vej til i dag, 
har den intellektuelle meningsdanner 
og provokatør sat trends for bevægel-
ser og meninger i det danske såvel som 
det københavnske.

Derfor blev jeg stolt og glad en 
skønne dag for omkring to år siden, 
da et for mig ukendt nummer rin-
gede, og Jacob Ludvigsen var i røret. 
Wouw, man. Den Ludvigsen. Den 
Ludvigsen, som i begyndelsen af 
60erne skabte foreningen Ungdom 
mod Pop, Den Ludvigsen som var 
en central del af ungdomsoprøret og 
de nøgne dage i Thy, Den Ludvigsen 
som lancerede den alternative avis 
Hovedbladet med provoforfatteren 
Ole Grünbaum, Den Ludvigsen som 
gik forrest for fristaden Christiania, 
den Ludvigsen som boede i flipper-
kollektiv med hele Danmarks kar-
macowboy, Dan Turèll - og de havde 
det efter sigende kodylt fedt, mand, 
Den Ludvigsen, der som Ekstra Bla-
dets chefredaktør gav en nytårstorsk 
til en gnaven Uffe Ellemann-Jensen, 
Den Ludvigsen som skabte Tuborg 
squash-reklamerne med Jacob Hau-
gaard og Finn Nørbygaard, Den Lud-
vigsen som bl.a. har skrevet Dansker-
nes egen Historie. Vores Ugeblade og 
selvbiografien Hobbit i Habbit.

Hobbit i Habbit, som man kunne 

få gratis til receptionen, og hvor Jacob 
Ludvigsen dog ikke vil bryde sig om 
ovenstående afsnit. Jeg lovede ikke 
at skrive en hyldestbiografi. Ingen 
biografi om hans avisarbejde for 
Korsbæk på bakken eller man-
dens store indflydelse på 
Bornholm, og jeg kan blive 
ved. Jeg lovede at skrive en 
reportage fra jubilæumet, 
men der var så meget rød-
vin i flasker på række, og 
jeg kom næsten for sent til 
Jens Slagters mange lækre 
delikatesser, at jeg måtte 
fylde maven med oliven 
i det fyldte festlokale 
med børn, unge og 
ældre. Som bekendt 
giver oliven ikke li-
gefrem den rette 
bund.

I receptionens 
festlokale hentede 
Klaus Riskær også 
et glas vin, og øl-
drikkende Hen-
rik Vesterberg gri-
nede højlydt med, 
da Jacob Ludvigsen 
læste op af histo-
rien “Herman Bang 
besøger Københavns 
Redaktør”. Jo, for det 
var dengang, at Køben-
havneravisens lokaler 
nær Rundetårn husede 
dagbladet København, 
og dengang Herman 
Bang gjorde entré. Jo, 
Herman Bang blev 
litterær medar-
bejder.

Køben-

havneravisens samlingspunkt, Ro-
bert Haren, holdt også hyldesttale, 
nævnte noget om, hvor stærke me-
ninger Jacob Ludvigsen havde om 

avisens skrifttype, dengang 
Københavneravisen blev 

grundlagt. For den høj-
repopulistiske skrift-
type var Jacob Lud-
vigsen bestemt ikke 
tilfreds med. Og Ja-
cob Ludvigsen er en 

mand, der holder 
fast i sit. Han er 

klassisk klædt 
i former. Det 
samme er avi-
sens grund-
lægger, Allan 
Aistrup, hvis 
journalisti-
ske karri-
ere i blandt 
andet Pa-
ris og New 
York er for-

billedlig. En 
ældre, klas-
sisk og ny-
delig klædt 
herre med 
overskæg og 
pibe i mun-

den. Ingen recep-
tion for Jacob Ludvigsen 
uden kulturelle former. 
Eller dannelse. Derfor 
undrer det da heller in-
gen, at Allan Aistrup se-
nere sad og bappede på 

piben i redaktionens 
rygerum og dis-

kuterede Sla-
get ved Re-

den med en ung historiker, der var 
lige så konservativt klædt. I det hele 
taget er hele rygeproblematikken 
oppe at vende, og også det er Ludvig-
sens ånd. Alle de forbud, al den ad-
færdsregulering, vi er vidne til i disse 
år, er ikke ligefrem Ludvigvisens pibe  
tobak.

Mens rygerummet var fyldt stod 
to journalister, den ene røgforskræk-
ket, og diskuterede politik i det røgfri 
festlokale. Højre mod Venstre. Meget 
sigende for Jacob Ludvigsen med et po-
litisk blandet klientel. Han har haft 
meninger, som kan placeres de fleste 
steder på den politiske skala. Ja tak til 
Christiania, 68-agtig frigjorthed, dan-
nede samtaler, lavere skatter og retten 
til et godt glas. Foran journalisterne 
stod gavebordet fuld af sprut og vin. 

Det har jeg efterhånden fået så rige-
ligt af. Jeg er sikker på at blive tilgivet. 
For må man da ikke få sig en lille en på 
en fredag eftermiddag? Det må man 
godt på Københavneravisen. Fuld og 
stolt forsvinder jeg. Tillykke til Køben-
havneravisen, tillykke til en avis, som 
tør skrive kulturkritisk og seriøst om, 
hvad der rører sig i Københavns ga-
der. Blandt de små erhvervsdrivende, 
som lider under metrobyggeriet, og 
som lider under kunstigt opskruede 
huslejer ledt an af multinationale ka-
pitalfonde. En avis som reporterer, 
når vores gamle posthuscentral bliver 
solgt til erhvervsformål, og når politi-
kerne nedlægger det historiske køben-
havnerbibliotek under Rådhuset. En 
avis med holdninger, som også holder 
fast i kritisk  journalistisk 

ahk@kbhavis.dk

KØBENHAVNERAVISENS DOBBELTE JUBILÆUM

10 AF DE SMÅ FOR AVISEN OG 
50 AF DE STORE FOR REDAKTØREN

KUNSTEN & SØLVET 
ENGLISH SILVER HOUSE

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

G L .  M Ø N T  2 5   – 1 1 1 7  K Ø B E N H AV N  K   – 3 3  1 4  8 3  8 1   W W W. E N G L I S H S I LV E R H O U S E .  D K

TEKST ANDERS HØJBERG KAMP    TEGNING CLAUS SEIDEL
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I oktober udkom en smuk dessert-
bog lavet af opskriftopfinderen Maja 
Vase. Hun lever af at udvikle opskrif-
ter og kreere kager og søde sager til 
blandt andet Politiken og ALT for Da-
merne. Hendes sikre afpyntning og 
personlige, yndige bagestil har sikret 
hende 200.000 følgere på Instagram 
og flere tusinde daglige besøg på blog-
gen www.majavase.dk. Københavne-
ravisen møder hende til te hos Tante 
T. i Torvehallerne til en snak om søde 
sager i hovedstaden.

Hvor kan du anbefale at man ta-
ger sin kæreste hen og spiser dessert?

’Søllerød Kro’ er stedet, hvor alle 
dessertdrømme bliver til virkelig-
hed. Jeg har besøgt kroen mange 
gange - både med mit livs kærlig-
hed og med andre dessertnørder - og 
smagt mig igennem det ene dessert-
kunstværk efter det andet. Jeg bliver 
altid overrasket 
og overvældet 
over smagssam-
mensætninger, 
kreative anret-
ninger og detal-
jenørderi. 

For nylig 
smagte jeg en 
dessert der med 
saltet hasselnød-
deis, hømælk, 
myseost og lun 
vaffel. Den slog 
fuldstændig be-
nene væk under 
mig! Kroen lig-
ger lidt uden for 
København, men bare en enkelt des-
sert derfra er hele køreturen værd!

Skal det være knap så ekstrava-
gant, tager jeg et smut forbi Strangas 
på Åboulevarden. Hans macarons, de 
små franske kager, er jeg håbløst for-
elsket i - og tæt på afhængig af. Især 
hans saltkaramel-macaron. Nøøøj, 
den er farlig.  

Hvis du er ved at løbe tør for ideer 
til kager, hvor går du så hen i byen og 
bliver inspireret?

Hvis jeg savner lidt inspiration 
(hvilket ikke sker så tit, fordi mit 
skøre hoved vrimler med idéer kon-

stant!), går jeg i Torvehallerne. Jeg el-
sker det sted. Jeg elsker at gå rundt 
blandt staderne, suge den helt særlige 
stemning til mig og blive inspireret 
af lækre, lokale råvarer. 

Eller også springer jeg i køkkenet. 
Der går sjældent mere end et par se-
kunder fra jeg har smidt chokolade og 
sukker i skålen, til jeg har opfundet 
en ny favoritkage.

Du kommer fra Bornholm, men 
bor i København, nu med din mand 
og jeres datter Sia Sky, når den lille 
familie skal slappe af sammen, hvor 
kan I så finde på at gå hen?

Da jeg lever et meget passioneret 
og travlt liv med (lidt for) mange ti-
mers arbejde om ugen, holder jeg al-
lermest af at gemme mig i en stille, 
mennesketom skov eller park med 
min søde mand, min lille Sia Sky, 

et tæppe, en 
krydsogtværs 
og en hjemme-
bagt kage - selv-
følgelig. 

Hvad er det 
der gør Køben-
havn levende?

Jeg flyttede 
til København i 
sommeren 2006, 
da jeg skulle 
starte på Køben-
havns Universi-
tet, og faldt lyn-
hurtigt til. Jeg 
elsker Køben-
havn og kunne 

faktisk aldrig forestille mig at bo an-
dre steder end her. Midt i byen. Midt 
i larmen. Midt i alle mulighederne.  

Det føles som om, at København 
aldrig lægger en bremse på mit even-
tyr. Når jeg står og mangler økologi-
ske citroner kl. 02:00 om natten, fordi 
jeg pludselig får verdens bedste idé til 
en ny citronkage, er der altid en butik, 
der har åbent. Når jeg ikke kan skaffe 
lyslilla syrener til en dessert til min 
nye bog, fordi kalenderen peger på 
december, er der altid en hjælpsom 
gut fra Grønttorvet, der kan trylle. 
Når jeg forelsker mig hovedkulds i 

en ny kageform, jeg bare er nødt til 
at eje, kan jeg altid gå ind i ’Kunst og 
Køkkentøj’ og få hjælp.  

Hvad mangler København?
Det eneste, jeg savner, er en Pierre 

Hermé lige rundt om hjørnet (red.: 
meget populær kagebutik i Paris) og 
en sommer, der er tre gange så lang. 
København i vinterkjole er lidt for 
kold for en istap som mig. Jeg drøm-
mer også om noget så nørdet som en 
dessertrestaurant. Altså en restau-
rant, som udelukkende serverer des-
serter - måske en enkelt lille forret, 

hvis du er heldig. Menukortet skal 
byde på både klassiske og mere eks-
perimenterende desserter, der udfor-
drer og overrasker både smagsmæs-
sigt og visuelt. Sker det ikke inden 
for de næste par år, åbner jeg den selv 
som en hyldest til København.

Min far har altid sagt, at jeg blev 
københavner, da jeg fyldte 3 år. Det er 
vist sandt. Jeg holder stadig meget af 
Bornholm, men det er i København, 
at jeg føler mig hjemme.

cb@kbhavis.dk

TEKST CAMILLE BLOMST

MAJA VASE  MIT KØBENHAVN

KØBENHAVN 
SAVNER EN NØRDET 

DESSERTRESTAURANT 

NÅR JEG FORELSKER 
MIG HOVEDKULDS I EN 
NY KAGEFORM, JEG 
BARE ER NØDT TIL AT 
EJE, KAN JEG ALTID GÅ 
IND I ’KUNST OG KØK-
KENTØJ’ OG FÅ HJÆLP. 
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MAJA VASE  MIT KØBENHAVN
LÆSERBREV Til tider kan jour-
nalistikkens veje til historier 
være uransagelige. I forrige 
nummer havde Københavne-
ravisen ryddet forsiden til ære 
for en historie, hvis korte og be-
grænset interessante tema var, 
at hunde tisser på fortovet, også 
i Nyhavn. Da det jo ikke skaber 
en forside, var historien kryd-
ret op med, at det handler om 
navngivne hunde, nærmere 
bestemt statsministerparrets 
hunde Bella og Beauty, samt 
at deres trang til det ukontrol-
lerede mega tisseri måtte skyl-
des, at de blev luftet uden snor. 
Denne lettere absurde vinkling 
gjorde, at Ekstra Bladet ugen ef-
ter gav artiklen behørig omtale 
på bagsiden, og tildelte den en 
velfortjent kvajebajer. Tre uger 
senere havner historien igen i 
Ekstra Bladet, denne gang på 
forsiden suppleret med en hel-
sides artikel inde i bladet. Artik-
len adskiller sig ikke væsentligt 
fra den oprindelige i Københav-
neravisen, men er dog krydret 
op med påstanden om, at der 

skulle være udbrudt tissekrig i 
Nyhavn.

Til de, der måtte tage enten 
den overskrift, eller den på mit 
indlæg alt for bogstaveligt, må 
jeg dog berolige. Den såkaldt 
pæne side af Nyhavn er en del 
af Gammelholm, som er vel nok 
det fredeligste kvarter i hele In-
dre By. Vi er omgængelige men-
nesker, der lever i fordragelig-
hed med hinanden. Forsøg på 
konfliktskabelse og tilløb til 
åbenlys smålighed bryder vi os 
ikke om. Det accepteres ikke her 
i mit borgmestorat.

Hvori består så Bella og 
Beautys helligbrøde? En påstår, 
at de tisser direkte ned i butik-
kerne, en anden at de tisser for 
tæt på opstillede cafeborde, og 
en tredie vil vide, at de tisser 
op ad hendes fremsatte blom-
ster. Tydeligvis udsagn fra lo-
kale forretningsdrivende. Nu-
vel, fortove er primært tiltænkt 
fodgængere, det være sig med 
eller uden hunde. Cafeborde, 
potteplanter, reklameskilte 
og andre forretningsmæssige 

effekter på fortovet er en se-
kundær aktivitet, som kræver 
konkret tilladelse, og som gives 
under forudsætning af, at disse 
ikke er til unødig gene for an-
dre lovlige gøremål på fortovet. 
Til tider må man nærmest løbe 
spidsrod for at passere fortovet 
som fodgænger.

Hvor aktuelle kan de påstå-
ede gener egentlig være? Fami-
lien Rasmussen har efterhån-
den boet her i nogle år, men 
faktisk har jeg ikke set nogle 
af familiemedlemmerne lufte 
Bella og Beauty i kvarteret 
hele sommeren. Uden at have 
sikker viden om familiens gø-
remål det seneste halve år, har 
jeg en fornemmelse af, at de har 
boet i den dertil indrettede resi-
dens, Marienborg, ude ved Ny-
bro. Men vi på Gammelholm 
glæder os da til at se dem igen, 
hvilket helt klart inkluderer 
Bella og Beauty.

Niels Kold Olesen, 
Herluf Trolles Gade 22, 
København K

KRIG I NYHAVN

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

Klassisk dansk smørrebrød med respekt 
for råvarer og godt håndværk

Herluf Trolles Gade 18      1052  København K        Tlf. 70 27 23 14* *

Skjortevask
      5 stk. 100.-
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MED MOR I BYEN Vi er nogle 
bybobondeknolde, der hygger 
med på en blanding af en fest 
for havens sidste høst og kirke-
gårdsligenes genopstandelse. 
Men vi trænger til en højtid 
med nye lege, kager og pynt. 
For vi længes efter at samles på 
et tidspunkt af året, hvor have-
festerne er forduftet og julens 
krydderier endnu ikke lokker. 

Det kære er, at hallow-
eentraditionens uhygge ikke 
matcher den danske folke-
sjæl. Når danskerne pynter 
med afhuggede legemsdele, 
så bliver det allerhøjst lidt 
sjovt. De amerikanske to-
taloppyntninger af butikker 
og facader med teaterblod og 
ligdele, der kravler op af gra-
vens muld og frønnede grav-
kister opmuntrer ikke kun-
derne.

Københavnerne graver i et 
græskar, sætter fyrfadslys i, 
og så halloweenhygger vi og 
spiser Spøgelsesflødeboller 
og fondantbetrukket spøgel-
sesgulerodskage. 

Turisterne må leve med, 
at vi har kollektiv modstand 
mod uhygge. Men for deres 
skyld kan vi måske tilbyde 
et stykke smørrebrød med 
en vittig gravsten for rejerne, 
der har ladet livet på den højt-
belagte mad og et død-godt 
tilbud med gravøl til. 

Kedelige cafeer 
Efterårsferie er byens yndlings-
ferie, mange familier har ikke 
overskud på kontoen eller den 
indre oktober-ballonklovn. Så 
er det dejligt at tage børnene 
ind i hovedstadens hjerte og 
se, hvad byen har at tilbyde. 
På grund af den rindende regn 
endte familierne på café. 

Gennem cafévinduerne 
kunne man observere mor 
og far og børn kede sig sam-
men med hver sin telefon på 
et offentligt sted. Særligt ka-
rakteristisk for vores tid er 
figuren Far, der drikker Tu-
decartardo og suger intenst 
i en af historiens mest fjol-
lede diller: e-cigaretten med 
flydende nikotin nedtonet 
med kunstig æblesmag (hvor 
vil vi vil grine lystigt af dette 
forgiftningsbedrag om tyve 
år) begravet i det trimmede 
fuldskæg.

Dansk hygge: forældrefest 
Her i oktober har mange klas-
seråd indkaldt til forældrefest. 
Jeg var udvalgt til at deltage fra 
vores familie. Min mand trak 
frinummer og kunne blive 
hjemme og spille Risk med 
børnene. 

Forældrene fra 3.a skulle 
mødes lørdag aften i par og 
spise pizza, der blev serveret 
poetisk lige fra papæsken og 
hertil drak de andre rødvin, 
flaske fra vinslottet Hoved-
pine. 

Festen har til formål at for-
ældrene skal dyrke og styrke 
det kunstige fællesskab, at 
deres børn er i samme båd, 
på et højere plan. Fællesska-
bet dannes gennem små-
snaldret snak. Faktisk havde 
vi svært ved at høre hinan-
den gennem Kim Larsen, Shu 
bi Dua og Sebastian Seebach. 
Rasmus' mor betror forsam-
lingen, at han har svært ved 
at holde på afføringen mens 
den anden ende af langbor-
det tilfældigvis skråler med 
på "Folk med store vandme-
loner, kombifreaks og tisseko-
ner" mens de gnasker Mata-
dormix.

Efter at have hældt usor-
terede tanker ud over hin-
anden en hel aften under 

påvirkning af drikke som 
Gajolshots, skal man så støde 
på hinanden på nærmest 
daglig basis på fritidshjem-
met og i dagligvarebutik-
kerne og glemme at Amalie 
på ni har været til lægen, 
fordi hendes mor synes, at 
hun stinker af armsved som 
en voksen mand. Og man har 
set Sofias far stå i baren og 
tage åbenlyst på Mattias ny-
ligt fraskilte mors faste røv. 

Voksne snapchatter også
Enkelte danser til Smuk som 
et stjerneskud og ved bordet 
vil erfaringsdelingen ingen 
ende tage. Julias far kan varmt 
anbefale at holde liv i ægteska-
bets glæder ved at snapchatte. 
Jeg ser måske mistroisk ud.

Hans kone er blevet 
hjemme hos de fire børn, 
så han taler frit fra leveren. 
"Skal jeg bevise det?" Jeg fri-
stes til at gejle ham op. "Hvis 
du kan." Han går ud i gangen 
og sender hende et billede, 
som jeg slipper for at blive 
indviet i. Hvorefter han stolt 
fremviser hendes fotosvar: 
Pernille, der har hevet blusen 
ned og viser hele 45 årspat-
værket hjemme i køkkenet til 
ære for sin mand. 

Forholdsvis deltagende 
har jeg lyttet med under op-
klaringen af, om de andre 
børn også græder hen over 
månedsopgaven i matema-
tik, rygter om efterårslus og 
forargelse over at nogle børn 
selv må gå hjem fra fritids-
hjem i en alder af ni år. 

Men så tager fanden ved 
mig. Det er midnat, nu skal 
vi spille Meyer. Så jeg cykler 
hjem og henter et raflebæger. 
Nu skal vi lære hinanden at 
kende som andet end overbe-
kymrede forældre i et fanta-
siløst luksussamfund.

MED MOR I BYEN

TEKST CAMILLE BLOMST

HYGGELIG 
HALLOWEEN 

Københavnerne har taget den amerikanske tradition halloween til sig. 
Byen bobler af græskar, nuttede spøgelser og sød edderkoppepynt.

UDSTILLING Den franske kunst-
ner Auguste Rodin (1840-1917) 
er mest kendt for sine stærkt 
ekspressive skulpturer som 
for eksempel ”Kysset”, ”Grub-
leren” og ”Borgerne fra Calais”, 
som alle indgår i Glyptotekets 
enestående Rodin-samling. 
Men i de sidste tyve år af sit liv 
skabte den uhyre produktive 
kunstner tillige henved 10.000 
tegninger og akvareller. Et ud-
valg af disse kan man frem til 
midten af januar opleve på Sta-
tens Museum for Kunst i en 
aldeles fremragende udstilling 
med titlen, ”Flygtige øjeblikke 
– Tegninger af Auguste Rodin”.

”Mine tegninger er nøg-
len til min kunst”, sagde Ro-
din selv. Rodins tegninger er 
imidlertid ikke skitser til hans 
skulpturer, men er derimod 
kunstværker i sig selv, hvor 
kunstneren jagter den spon-
tane energi i blyantstregens 
dynamiske linjeføringer. Mod-
sat sin tids konvention om at 
tegne efter en poserende mo-
del, bad Rodin sine modeller 
om at bevæge sig og danse 
rundt i hans atelier, mens 
han fulgte modellen ufravi-
geligt med øjnene og hastigt 
nedkradsede kroppens linjer 
uden at se ned på papiret. Han 

ønskede at indfange kroppens 
flygtige bevægelse, energien, 
følelserne, livet selv i en motiv-
verden, der insisterende kred-
sede om kønsdrift og begær. 

 Auguste Rodins tegninger 
er en sand åbenbaring af vi-
brerende vitalitet, der præsen-
teres ublufærdigt, råt og kraft-
fuldt, hvad enten det gælder 
cambodjanske danserinder, 
en lesbisk omfavnelse eller 
det blotlagte kvindekøn. Ro-
dins skildring af kvinden som 
erotisk power-house er ofte 
næsten brutal i kunstnerens 
nærgående blik, men samtidig 
båret af en altid nærværende 
intimitet og mystik i kvindens 
indadvendthed.

Udstillingen er opdelt i fem 
temaer: Sorte tegninger, Tid & 
Rum, Kvinden som vase, Dans 
og Begær. Omdrejningspunk-
tet i denne intense udstilling 
af Rodins sitrende, dynami-
ske tegninger er begæret af 
kvinden indfanget som flyg-
tige erotiske øjeblikke i livets 
dans, sådan som kunstneren 
ser hende, farlig og gådefuld. 

Flygtige øjeblikke – Tegninger af 
Auguste Rodin. Udstilling på Sta-
tens Museum for Kunst indtil 15. 
januar 2017.

EROTISKE 
ØJEBLIKKE 
- PÅ STATENS MUSEUM FOR KUNST
TEKST MAJBRIT HJELMSBO    FOTO PERNILLE KLEMP
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Når man har specialiseret sig i økologisk, 
biodynamisk og naturlig vin, så skal frag-
ten også være miljørigtig. Derfor har Le Pi-
nard i Torvehallerne besluttet, at flaskerne 
skal sejles fra Frankrig på et skib fra 1873, 
Nordlys hedder det dieselfri fartøj, der ejes 
af rederiet Fair Transport og har tre besæt-
ningsmedlemmer.

Nordlys afgik fra Bretagne i september, 
kraftig storm forsinkede sejladsen. I okto-
ber lykkedes det at nå frem med den dyre-
bare last på i alt 10.000 flasker. Hovedparten 
blev losset i København, blandt andet til 
restaurant NOMA og forretningen Le Pi-
nard i Torvehallerne og vinbaren Sabotø-
ren på Nørrebro, der ligesom Provianten 
i Gudhjem drives af Maria Gill og hendes 
mand Thomas. 

Vejrforholdene gjorde det umuligt at nå 
ind i Gudhjem Havn, så Nordlys lagde til i 

Tejn i midten af oktober. Her var gode hjæl-
pere parat til at slæbe 1.500 flasker i land, 
heraf er en del bestilt af Restaurant Kadeau.
FOTO: SEMKO BALCERSKI

Jørgen Christensen fremstiller 20-30 slags 
spegepølser, flere efter antikke bondeop-
skrifter. Hans butik er et bornholmsk til-
løbsstykke, skønt den ligger langt ude på 
landet. Nu har Hallegaard-pølsemageren 
booket sig ind på Torvehallerne, hvor han 

fra 30. november vil sælge sine charcute-
rivarer, herunder sikkert også den lufttør-
rede skinke, der modner i to år i en bun-
ker. Der bliver også mulighed for at afgive 
bestilling på andre varer.

DFDS har på Oslobåden en restaurant med 
det solide navn The Beef. Fornylig havde 
rederiet inviteret en række eksperter i kød 
og livsstil til at vurdere en stribe bøffer, en 
slags skønhedskonkurrence, vinderen blev 

den udskæring, der hedder nyretappen. I 
panelet sad Jens Slagter fra Kultorvet, som 
altid velklædt med bowlerhatten.
FOTO: TORBEN DRAGSBY

Ta’ en tatar
Set og smagt på hos Annita Hansen på Teglkroen: Flot og frisk 
Bøf Tatar med garniture til 118 kr. Tatar er en tillidssag, kroen 
i Teglgaardstræde lever op til de strenge krav til det rå oksekød. 
For en tier mere serveres den let stegt som Pariserbøf. Noget 
nyt fra mandag til fredag kl. 17-19 er dagens ret til 98 kr.

Bog om indmad fra Gammel Mønt
Claus Christensen, restauratør i det røde bindingsværkshus på 
Gammel Mønt, udgav for nogle år siden et digert værk om 
retter, der tilberedes af indmad så som hjerte, nyre og lever. 
Han skrev den sammen med nu afdøde Søren Wedderkopp, og 
kunstnerne Michael Kvium og Christian Lemmertz havde le-
veret illustrationerne. Denne udgave er efterspurgt og kostbar, 
nu har Gyldendal genudgivet den i en mere betalbar udgave, 
der koster 500 kr.

Skagen serverer fisk
på toppen af Illum
Lyset er godt på Skagen og også i Illums tagetage. Her har Ska-
gen Fiskerestaurant indrettet en filial, der lokker med det store 
skaldyrsfad – og fiskefrikadeller, pandestegte rødspættefileter 
og fiskesuppe. Råvarerne fragtes ekspres fra Skagen til Køb-
magergade, der er sand på gulvet, svenskrøde stole og afslebne 
træborde, så atmosfæren kan blive så autentisk som muligt. På 
søndage serveres brunch, på tirsdage fisk- og skaldyrsbuffet.

Mød spændende
spiritusfolk i Den Sidste Dråbe
Onsdag den 8. november er kl 17-19 besøger Itsel Vaval fra Ha-
iti og besøger Den Sidste Dråbe i Torvehallerne. Itsel serverer 
smagsprøver på sin spændende vildgærede og u-lagrede rom fra 
Haiti. Clarin rom er traditionel håndlavet sukkerrørsrom fra 
Haiti, som længe har været den populæreste drik blandt folk i 
de fjerneste, fattigste dele af Haiti. Rommen bliver flasket med 
en naturlig alkoholstyrke på ca. 54 %, og har en ren, velafbalan-
ceret alkohol, som udvikler sig intenst og ekspressivt i glasset.  
Torsdag den 17. november kl 17-19 besøger Edinburgh Distillery 
Den Sidste Dråbe. Det lille skotske destilleri producerer gins 
og ginlikører. Deres produkter er fremstillet af enebær, citrus-
skal, angelika samt skotske urter som fx mælketidsel og lyng.
Begge arrangementer er gratis og kræver ikke tilmelding.

Stor dansk 
whiskybog
Eksperterne Peter Kjær – 
kendt fra Kruts Karport – 
og Lars Gregersen udfolder 
al deres viden i den nye 
bog ”Skotsk Whisky – uden 
farve, uden filter”.

...og barer åbner i 2020, når den imposante 
centralpostbygning fra 1912 ved Hovedba-
negården er forvandlet til et norsk ejet luk-

sushotel med 380 værelser og et areal på 
25.000 kvadratmeter.

Fragtskib for fulde sejl
med vin til Le Pinard

Østermaries pølsemand
med julebod i Torvehallerne

Så til søs – og bøf

Fem nye restauranter... SKOTSK
WHISKY
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”Alt i alt er bogen et must for enhver dansk whiskyentusiast, og 

klart den bedste whiskybog jeg har set fra danske forfattere. Nogle 

vil måske mene, at konkurrencen her ikke just er særlig stor, men 

denne bog er faktisk så god, at det er en skam, at folk der ikke kan 

dansk, ikke umiddelbart kan læse den.

I kategorien af whiskybøger, der behandler skotsk whisky gene-

relt, er det rart at se en bog, der vægter emnerne lidt anderledes, 

hvilket gør bogen til et godt supplement på hylden, selv om den er 

godt fyldt op med whiskybøger i forvejen”.

Steffen Bräuner, Danish Whisky Blog

9 788799 930906

ISBN 978-87-999309-0-6
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KOMMENTAR Det estimerede britiske ugemaga-
sin The Economist skriver sjældent om Dan-
mark, men i udgaven fra den 1. oktober fik vi 
det meste af en side under overskriften: ”Cocoa 
by candlelight”. Hvilket må være noget i ret-
ningen af: ”Kakao i stearinlysets skær!”

The Economist spørger sine læsere: ”How 
big is the world’s appetite for things Danish?” 
– og besvarer selv spørgsmålet ved at henvise 
til de to kendte TV-serier “Broen” og ”Forbry-
delsen”, samt det nordiske køkken med Noma 
i spidsen. 
Ifølge The Economist udkommer i løbet af ef-
teråret, inden jul, ni bøger på engelsk, som for-
søger at afklare, hvad der ligger i det danske 
begreb: hygge. Et ord, som er nærmest umu-
ligt at udtale for engelsktalende og er lige så 
vanskeligt at forklare. Nogen har forsøgt at for-
klare det, som ”kunsten at skabe nærhed” eller 
”kakao i stearinlysets skær”.  

Verdens lykkeligste - ?
Mange opfatter hygge som en del af vores na-
tionalkarakter. Vi danskere er Europas største 
forbrugere af stearinlys. Vi fyrer omkring 6 
kilogram stearinlys af årligt pr. person. Åben-
lyst uden at nogen gør sig klart, at stearinlys 
forurener luften i det rum, hvor de brænder. 
Nummer to på listen er Østrig, men de klarer 
sig med halvt så mange kilo. Vi skulle også, ef-

ter sigende, være det lykkeligste folk i verden, 
og vores hyggelige livsstil markedsføres, som 
noget andre folk burde efterligne. 

Ikke alle danskere er enige. Den danske an-
tropolog fra Sydjysk Universitet Jeppe Trolle 
Linnet hævder, at hyggebegrebet ikke er, hvad 
man umiddelbart kunne tro og i hvert fald me-
get forskelligt, alt efter indkomst og social sta-
tus. For nogen er det en god flaske bourgogne 
og blid jazz på hi-fi-anlægget. For andre en dåse 
øl i hånden og en fodboldkamp på skærmen. 

I kælderskakten
Ifølge The Economist er det ikke altid let 

for fremmede at blive omfattet af den danske 
hygge. Danskerne er kølige og afvisende, taler 
ikke med fremmede i bussen eller toget. En 
undersøgelse blandt indvandrere i 67 lande 
viser, at indvandrere i Danmark rangerer lan-
det på en tresindstyvende (60) plads målt på 
venlighed og som nummer 67, når det gælder 
muligheden for at finde danske venner. Norge 
er lige en tand bedre end Danmark, når det 
gælder muligheden for at finde venner, men 
altså også i den kølige ende.   

På den baggrund kan man undre sig over, at 
så mange fremmede kommer til byen. Jeg bor 
tæt ved Nørreport Station, og må konstatere, at 
området giver plads til mange fremmede. Men 
også til danske skæbner, der hulter sig igen-
nem, som tiggere eller sælgere af ”Hus forbi”.  
I en kældernedgang i den ejendom hvor jeg 
bor, er der et par gange om måneden ubudne 
overnattende gæster. Om de hygger sig, står 
hen i det uvisse.    

jt@kbhavis.dk

KARSTEN HANSEN STRIBER

 TEKST  
 JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT. 

KAKAO OG 
STEARINLYS 
- HYGGENYGGE DANMARK

     Frederiksborggade 4 · 1360 København K
 
  FOR BESTILLING:        ELLER SPØRGSMÅL:
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20.740 ... 
…er City-Avisens (ugentlige) oplag i 2016. Omdeles af Forbrugerkontakt.

21.500 ...
…eksemplarer af Københavneravisen distribueres månedligt via bude og 
PostNord.

 48,7 ...
... procent er prisen på ejerlejligheder i København steget siden 2012 – fra 
23.000 pr. kvadratmeter til 34.200 i 2016. I Oslo er niveauet galopperet fra 
51.200 norske kroner til 72.100 kr. i samme tidsrum, det svarer til 40,8 pro-
cent. Stockholm: 36.100 svenske kroner i 2012, 57.300 i 2016. 58,7 procent. Så 
Københavnske boliger er – billige.

1-2 ...
... euro i timen koster det at stille sin bagage hos blandt andre Kafé Kafe 
i Vendersgade. Drop’n’Local er et nyt koncept, der i en række storbyer 
træffer aftale med små butikker om at fungere som garderobe for turister 
og for den sags skyld indfødte, der gerne vil deponere deres gods under 
trygge forhold. Smart start-up idé.

10.000 ...
... varenumre operer kæden Søstrene Grene med i deres 125 butikker, in-
den udgangen af 2017 skal antallet vokse til 200. Omsætningen i 2015-16 
estimeres til 440.000.000 kroner.

2018 ...
... bliver året, da K.B. Hallen efter al forventning genopstår fra asken. Det 
bliver Nordisk Film, som sammen med tyske Eventium skal stå for driften 
af det ikoniske samlingssted. Hallen blev totalskadet efter en brand i 2011 
og vil efter genopførelsen fortsat være en kultur- og sportsarena.

7.000.000 ...
... for 126 kvadratmeter penthouse i Silkegade 15. 7.995.00 for 226 
kvadratmeter Nyhavn 31 A. 3.350.000 kroner for 76 kvadratmeter i 
Dronningens Tværgade 36.

55.000.000 ...
... kroner udbetales der i overarbejdspenge til fængselsbetjentene, 
som er overanstrengte og ofte sygemeldte. En stigning på 50 procent 
i forhold til 2015.

300.000.000 ...
... kroner har det på to år kostet en alliance af bl.a. Jyske Bank og Nordea 
at lancere det kæntrende betalingssystem SWIPP. Nordea er hoppet af og 
har underkastet sig Danske Banks succesrige MobilePay.

250 ...
…it-talenter forventer IBM at ansætte over de næste to år, den ameri-
kanske it-gigantåbner et innovationscenter i København. Innovations-
centeret skal blandt andet arbejde på digitale løsninger og fokusere 
på kunstig intelligens, big data og fremtidens øvrige it-løsninger. En 
af grundene til, at IBM har valgt at bygge centret i Danmark er, at 
danskere er mere forandringsparate og hurtigere til at tage digitale 
og smarte løsninger til sig end andre lande i Europa. 

186 ...
... Seven-Eleven butikker findes der i Danmark, for ti år siden var der 44. 

120 ...
... millioner kroner har Nordea-fonden valgt at støtte spejdernes drøm 
om at omdanne Middelgrundsfortet i Øresund til en ø for unge med. 
Dermed er vejen banet for en ø, hvor spejdere og andre friluftsin-
teresserede kan se frem til adventureløb i øens kilometerlange kæl-
dergange, friluftskoncerter, lejrture med overnatning i sheltere og 
svævebaner over havnebassinet. Inden ungdomsøen kan tages i brug 
for alvor, skal det det gamle Søfort, som blev opført i 1890’erne, to-
talrenoveres. I det færdige søfort skal der blandt andet etableres et 
stort spisehus og mere end 500 sovepladser både inde og ude. Øen, 
der er verdens største ikke-landfaste kunstige ø, forventes at blive 
indviet i foråret 2019.

348.000 ...
... med svækket syn handlede sidste år i den britisk ejede kæde Louis 
Nielsen, der stræber efter at dominere 50 % af brillesalget i 2020. Om-
sætningen i 2015 var 869.000.000 kroner.

2019 ...
... er det planlagte årstal for Cityringens åbning, og da kan københav-
nere, der har boet tæt på boringer og larm fra det nye metrobyggeri, 
se frem til, at deres bolig stiger i pris. Det viser en ny rapport, som 
er udgivet af Kraks Fonds Byforskning. - Boligpriserne på boliger tæt 
på metroudvidelsen vil stige kraftigt, og så vil områderne tiltrække 
ressourcestærke husholdninger og familier med højere indkomster og 
højere uddannelse, siger Ismir Mulalic, der er forsker og står bag rap-
porten. Ifølge Ismir Mulalic er det ikke kun dem, der bor tæt ved de 
nye metrostationer, der får gevinst af byggeriet. - Ingen taber på det 
her. Alle husholdninger i Storkøbenhavn vil opleve velfærdsgevinster 
på metroudvidelsen, men dem, der bor tæt på metroudvidelsen, får 
dobbelt så meget som alle andre, siger Ismir Mulalic.
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Politimester Hans Himmerich (1681-1735) var en grov krigskarl, der endte med at blive 
fyret på gråt papir. Stik: Politimuseet.

MAGASIN NSiden embedets opret-
telse i 1682 har enkelte politimestre 
i København spillet en særligt uhel-
dig rolle, især i forbindelse med ci-
vile uroligheder og større katastro-
fer. Men prisen som den nok mest 
uheldige tilfalder Hans Himmerich 
(1681-1735) for hans rolle under og 
efter den katastrofale brand i Køben-
havn i 1728.

I februar 1726 blev Københavns 
politimester arresteret og frataget 
alle sine hverv. Han blev efterfulgt 
af Hans Himmerich. Efter soldater-
tjenesten i udlandet var han i 1725 
ankommet til København med titel 
af oberst. Hans Himmerich var en 
både stridbar og grov person, der i 
samtiden blev betegnet som ”stupid 
og brutal”. Og så besad han også et 
grundlæggende had til byens lille 
jødiske befolkningsgruppe. Frederik 
IV var ikke en særligt veluddannet 
enevældig monark. Den manglende 
uddannelse gav kongens embeds-
mænd en betydelig magt.

Blev byens borgmester
En måned efter udnævnelsen blev 
Himmerich også kongeligt udnævnt 
til borgmester i København. Den sid-
ste titel var der tradition for, at poli-
timesteren blev udstyret med for at 

sikre stillingen økonomisk. 
For den 45-årige professionelle 

landsknægt Hans Himmerich var 
det en bemærkelsesværdig social op-
stigning. Han kunne nu rykke ind på 
det lille politimesterkontor i byens 
rådhus, der lå på Gammeltorv.

Den politistyrke Himmerich fik 
kommandoen var ikke imponerende. 
Den bestod, udover politimesteren, 
af en torvemester, en kopist, en pro-
tokolist, en fuldmægtig, en fyrbøder, 
en fejekone samt 10 betjente, der alle 
havde til huse på rådhuset. Ud over 
politistyrken var der også Vægter- og 
Lygtevæsenet, som bestod af 67 væg-
tere, der foretog patruljering i byen 
om natten og tændte og slukkede by-
ens 726 tran-gadelygter. 

Denne styrke fik Hans Himme-
rich i 1728 lov til at forhøje til 100. 

De blev udstyret med ”morgenstjer-
nen”, kårde samt en sikring af jern 
under deres vægterhue til at afbøde 
slag mod hovedet.

Byen brænder – borgmesteren beruset
Himmerich deroute begyndte ved 
bybranden i 1728. Da det var op til 
vinteren, havde folk proppet deres 
huse med brændsel, tørv, trækul og 
suleflæsk. En kraftig sydvestenvind 
førte branden ind over byen. 

I datidens København blev der 
drukket bravt. Også Københavns 
politimester var blandt de uhel-
dige branderter. Konfronteret med 
situationens alvor indtog politime-
steren yderligere en hel del spiri-
tus, og tumlede forvirret rundt på 
brandstedet. Til sidst opgav han at 
lede noget som helst, luskede stille 

af, og sov rusen ud ude på en tøm-
merplads. 

47 % af det gamle København, in-
klusive politimesterens hus på Grå-
brødre Torv, nedbrændte. Årsagen til 
branden skulle naturligvis opklares. 
Der blev nedsat en kommission, og 
politimester Hans Himmerich var 
nu særdeles effektiv, da det drejede 
sig om at arresterer mistænkte, hvor 
især byens jøder blev udråbt som 
brandstifterne. Det medførte optøjer 
og jødeforfølgelser, hvor politimeste-
ren stort set intet foretog sig indtil 
kongen krævede det.

Flere uheldige episoder med by-
ens jøder fulgte, og evige sammen-
stød med Borgerrepræsentationen. 
Den 12. oktober 1730 døde Frederik 
IV. Tronfølgeren Christian VI skaf-
fede sig af med faderens embeds-
mænd, og indsatte sine egne. En af 
dem, der blev udrenset, var Køben-
havns brutale politimester og borg-
mester Hans Himmerich, der uden 
dikkedarer blev afskediget ved års-
skiftet til 1731. 

Nu gik det hurtigt ned af bakke 
for Hans Himmerich. Efter sin afske-
digelse blev han erklæret personligt 
konkurs. Himmerich døde i Ålborg 
som 54-årig den 15. marts 1735.

Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen 
fortæller om det gamle København i hver 
udgave af Københavneravisen.

 TEKST  
 ALLAN MYLIUS THOMSEN   
 Byhistoriker

MAGASIN MYLIUS

DA POLITIMESTEREN 
BLEV FYRET OG GIK KONKURS 

København har siden embedets oprettelse haft en række ret uheldige politimestre
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ALLER
ØVERST
Mens vi spændt venter på domsafsigelsen i 
den store Se & Hør-skandale kan vi under os 
over, at de tre overdirektører Bettina, Katinka 
og Erik Aller hverken er tiltalt eller ført som 
vidner. Deres noble titler vidner om, at de er 
hævet over de blade, som løbende sikrer dem 
milliongager og udbytter, om end den uge-
bladskoncern, de har arvet, ikke er så profi-
tabel som i gamle dage.

LIVET ER LETH
”Jeg er glad for, at vores koncerter bliver så 
godt modtaget, det er skønt, det kan jeg ikke 
klage over. Det er ligesom, når jeg går på ga-
den, så kan jeg heller ikke sige nej tikl de unge 
mennesker, der vil lave selfies hele tiden. Jeg 
kan ikke gå ned ad Købmagergade uden at 
blive standset ti gange, der kan jeg ikke. De 
kommer hen og siger, at de elsker mig. Det er 
det ord, jeg hører mest. Det er forbløffende”.
79-årige Jørgen Leth, digter, filminstruktør cykelkom-

mentator – i Kristeligt Dagblad.

KERNEVELFÆRD
Peter Stensgaard Mørch har fået nyt job som 
administrerende direktør i økonomiforvalt-
ningen i Københavns Kommune. Mørch 
Stensgaard har været i Beskæftigelsesmini-
steriet siden 2010, og han har været depar-
tementschef siden 2013. 

”Jeg glæder mig meget til at blive en af 
drivkræfterne bag Københavns vækst ørt.
og udvikling som administrerende direktør 
i Økonomiforvaltningen,” siger Peter Stens-
gaard Mørch og fortsætter:

”Det er en stor og utroligt spændende 
udfordring og et privilegium at blive leder 
på Danmarks største arbejdsplads med over 
40.000 dygtige medarbejdere, som hver dag 
leverer kernevelfærd til københavnerne.” 

Ikke et øje er tørt.

FREDSVAGTEN
... har stået foran Christiansborg -. uafbrudt i 
15 år med budskabet ”krig er terror” og ”fred 
er mulig”.

KUNSTFORENINGEN 
...på Gl. Strand viser frem til 8. januar fotografier 
af Jacob Riis (1849-1914). Han dokumenterede 
slum og elendighed i New York omkring år 1900.

ERIK 
...Høg Schou blev født  den 28. september og fik 
æren af at blive borger nummer 600.000 i Kø-
benhavns Kommune. Overborgmester Frank 
Jensen kom med gaver og lod sig fotografere.

Juletræet tændes
på Christianshavns Torv
Søndag d. 27.november kl. 16 tændes juletræet 
traditionen tro på Christianshavns Torv. En 
brandbil vil hejse en frivillig op og tænde 
træet, pyntet af børn og voksne fra Genbrug-
sen. Børnekoret vil synge, og vi vil danse om 
træet. Der er juleboller, gløgg og kakao til alle.

Byens Bedste Blad
Politikens bagside fik en henvendelse fra 
abonnent Mogens Bang, der havde funderet 
over, hvorfor området ved siden af Trinitatis 
Kirke var navnløst. Med reference til stedets 
statue foreslog den kvikke læser at kalde den 
Ewalds og Wessels Plads. Organet for den hø-
jeste oplysning mente at have fået fingre i en 
mærkesag og påtog sig gerne opgaven med 
at gå til det kommunale nævn for vejnavne. 
Anne Walbom mente, at lokaliteten burde dø-
bes Sankt Croix Plads, Svend Hvass duperede 
med eW@lds.plads, mens Torben S. Schmidt 
Larsen på vegne af sin 92-årige mor anbefa-
lede Karen Bachs Plads med henvisning til, 
at Wessel i et digt havde omtalt en servitrice 
af det navn.

Oplysningsvirksomheden fortsatte, indtil 
det blev opklaret, at områdets officielle navn 
er Trinitatis Kirkeplads, hvilket man med 
enkle midler kunne have googlet sig til. Me-
nighedsrådet vil nu lade opsætte et par skilte. 
Politikens bagsideredaktør må kigge i vejvise-
ren efter ny inspiration.

Lurifax 
Thulstrups  
tænkebox
Hvis Clemens Kjærsgaard var kunstmaler 
ville han ganske givet kun male selvpor-
trætter. 

En ordentlig prut!
Det velorienterede ugemagasin Ingeniø-
ren beretter: Halvdelen af klimagevin-
sten siver ud af utætte biogasanlæg
Det gjorde gassen også for et år siden, 

og alligevel er ikke sket forbedringer.  
 

BYENS 
BRAS

Post- eller pestkasse?

Betonbænke er behagelige for vildfarne 
turister.

Parkeringsstandere tilbyder praktisk af-
faldsdeponering.
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I takt med den tiltagende trafikale 
trængsel er brug af båthornet blevet 
mere udbredt. Bussernes chauffører 
fører an som en slags overdommere, 
der ikke vil tolerere noget, der hindrer 
den frie bevægelsesfrihed, og selv om 
uberettiget brug af det i øvrigt lov-
pligtige lydud-
styr er ulovligt 
og kan medføre 
bødestraf, er 
det fristende at 
afreagere ved at 
dytte. Og hvad 
skal politiet dog 
stille op? At ef-
tersætte og ind-
hente en dytte-
rist er i reglen 
umuligt, og en 
politianmel-
delse vil aldrig 
kunne føre til 
sigtelse, tiltale, 
domfældelse og 
straf.

Trafikadfærdspsykologer vil 
kunne skrive afhandlinger om den 
irritation, som fører til boulevard-

båtteri og sidegadeskrig, og når først 
en motorfører lader sit temperament 
folde sig ud, bliver det ofte besvaret af 
andre, der også vil lade deres stemme 
høre. Her kommer jeg, og jeg har ret-
ten på min side og vil ikke lade mig 
noget pådytte. Båtnakke!

På nettet kan man for en billig 
penge anskaffe sig et klassisk Ford 
A-horn eller et kompressorhorn, en 
sporvognsklokke tilbydes også. Man 

behøver ikke 
nøjes med bilfa-
brikantens stan-
dardløsning. 
Vil man i byen 
frem findes der 
udveje.

En anden 
mulighed for at 
gøre sig auditivt 
gældende på of-
fentlig gade, vej 
eller plads er 
påmontering af 
forstærker til 
udstødningen. 
Et solidt brøl 
vækker lige dele 
respekt og ra-

seri, og ikke mindst vore motorcykli-
ster synes at nære en særlig trang til at 
konvertere udstødningsgas til sving-

ninger af en 
styrke, som 
man ellers må 
gå i kirke for at 
opleve, når organi-
sten giver den hele ar-
men med baspiberne.

Mere spagfærdige, men nok så in-
sisterende, er koret af cykelklokker. 
Det siger sig selv, at man som inde-
haver af en dynamisk kulfibercykel 
til 20.000 kr. føler sig chikaneret af 
børn og bedstemødre, som ikke for-
står at holde til højre, når kandidaten 
til det kommende gaderacerløb hver-
dagstræner, og hvis klokkeriet ikke 
har den fornødne opdragende effekt, 
kan det forstærkes ved udråb af mere 
eller mindre krænkende art; samme 
mulighed har bilisterne ikke, med-
mindre de ruller vinduerne ned. På 
solskinsdage, når cabrioleterne cru-
iser gennem byen, vil det virke ko-
misk, hvis manden bag rattet sidder 
og råber.

Tidligere skulle man til udlandet 
for at blive vidne til det store hor-
norkester. Hvis man for eksempel 
har udsat sig selv for risikoen ved 
at færdes på Cairos fortove, vil man 
vide, at ægypterne stort set hele ti-
den har hånden på ratkransen; hjem-
vendt til hotellet kan man lige så godt 

indstille sig på, at 
larmen lyder døg-

net rundt. Så vidt 
er det ikke nået her, 

men visse begivenheder 
synes at appellere til kollek-

tive manifestationer. Under den se-
neste prideparade var der ved mid-
natstid mellem 20 og 30 minutters 
solidarisk totalbåtteri, lutter livs-
glæde, må man antage. Også tyrki-
ske bryllupskorteger baner sig frem 
med vældige fanfarer.

Tårnfalken tænker tilbage på en 
episode for mange år siden, da han 
var ejer af en sovjetisk Volga, der 
havde kørt 250.000 kilometer som 
taxa i København. Det eneste, der 
ikke var nedslidt, var netop hornet, og 
i et anfald af dumdristighed blev det 
aktiveret ud for den daværende Store 
Kongensgade Politistation. En betjent 
gloede ud af vinduet, da forbrydel-
sen fandt sted, han slap prompte sin 
kaffe og citronhalvmåne og noterede 
registreringsnummeret, hvilket med-
førte en bøde på 125 kr. Da betalings-
fristen blev overskredet, var det nær 
ved at koste tre dage i spjældet som 
forvandlingsstraf. Gad vidst, hvad 
taksten er i dag. En tusse, måske.

Lurifax

Tårnfalken 

DET SIGER SIG SELV, AT MAN 
SOM INDEHAVER AF EN DY-
NAMISK KULFIBERCYKEL TIL 
20.000 KR. FØLER SIG CHIKA-
NERET AF BØRN OG BEDSTE-
MØDRE, SOM IKKE FORSTÅR AT 
HOLDE TIL HØJRE, NÅR KAN-
DIDATEN TIL DET KOMMENDE 
GADERACERLØB HVERDAGS-
TRÆNER, OG HVIS KLOKKE-
RIET IKKE HAR DEN FORNØDNE 
OPDRAGENDE EFFEKT.

BYENS BÅT 
OG BRØL

EVENTYRTEATRETS 25 ÅRS JUBILÆUM FEJRET I GLASSALEN
TEKST MAJBRIT HJELMSBO    FOTO OLE MORTENSEN

TEATER I oktober kunne Eventyrte-
atret fejre 25 år som musicalteater 
med jubilæumsforestillingen ”Nilens 
Stjerne”, hvor alle de medvirkende er 
talentfulde børn og unge fra teatrets 
Dramaskole i Søborg. Teatret blev 
grundlagt af den iderige Susanne 
Vognstrup i 1991 og mindre end et 
år efter havde Eventyrteatret premi-
ere på sin allerførste musicalforestil-
ling, ”Snehvide” på Amager Scenen i 
Amager Centret.

Siden har Eventyrteatret udviklet 
sig til en imponerende velsmurt le-
verandør af hele to eventyrmusicals 
om året, en forestilling i efterårsfe-
rien og en op til jul. Fra år 2000 har 
Eventyrteatret været fast gæst i Glas-
salen i Tivoli, hvorved både Tivolis 
Halloween-fejring og julemarked har 
fået et festligt indslag af underhold-
ning med sang og dans for børn og 
deres forældre. 

Kvaliteten er helt i top, og Even-
tyrteatrets musicals har da også de 

seneste år scoret adskillige priser 
som bedste børne- og familiefore-
stillinger blandt andet af Berlings-
kes AOK, internet-sitet Børn i Byen og 
CPH Culture, ligesom teatret har væ-
ret springbræt for scenetalenter som 
for eksempel Cecilie Stenspil, Amalie 
Dollerup og Silas Holst.

Alle sejl var sat til for at gøre 
Eventyrteatrets jubilæumsforestil-
ling ”Nilens Stjerne” til en storslået 
begivenhed med fantastiske kostu-
mer, der glitrede af guld og emmede 
af antik egyptisk gudeverden. Over 
70 børn og unge stod på scenen og 
fik historien om to danske skolepiger, 
der hvirvles ind i et opgør mellem 
egyptiske guder, til at svinge i sang 
og dans med en forrygende veloplagt-
hed, humor og professionalisme. To-
punderholdende og imponerende fra 
mindste akrobat til de velsyngende 
hovedkræfter. I anledning af jubilæet 
har teatret desuden udgivet en bog, 
”Den eventyrlige idé” med flotte fo-

tos fra de 25 år med eventyrlige fa-
miliemusicals.

Eventyrteatrets næste julemusi-
cal, som allerede nu er i støbeskeen, er 
”Et Juleeventyr” med afsæt i Charles 

Dickens rørende julehistorie. Mon 
ikke der er gode chancer for, at ju-
lestemningen indfinder sig i selskab 
med Eventyrteatret i Glassalen i de-
cember.

”Et Juleeventyr” spiller fra 26. november til 18. december.
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DEN SAGTMODIGE (Krotkaja)
Med Viktor Melnikov & 

Adam Ørvad (Accordeon)

En skildring om menneskelig fortvivlelse af Fjodor Dostojevskij 

Teatersæsonen 2016 – 2017

www.fjodordostojevskij.dk

”Et Juleeventyr” spiller fra 26. november til 18. december.

JØRGEN BLENDSTRUPS 
MORSOMME OG VEDKOMMENDE 

SAMTIDSROMAN
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Hans Hertel

Bogmennesker - Bøger og bogfolk

Essays og portrætter 1991-2016

413 sider, 299,95 kr.

Tiderne Skifter

ANMELDELSE Litteraturprofessoren 
Hans Hertel (født 1939) bor i sit bug-
nende bibliotek i Kronprinsessegade, 
hvor han også har en bogkælder og et 
af hans problemer er at skaffe plads 
og sortere. 
Fra denne udsigtspost er der i tidens 
løb udsendt et væld af bøger, essays 
og artikler, og fra de sidste 25 år har 
han samlet 100 bidrag til folkeoplys-
ningen i ”Bogmennesker”, en basse 
på 400 sider med cirka 700 henvis-
ninger til forfattere, litterater og for-
læggere. Alle kapitlerne er lysende 
lystlæsning.

Han beskriver, hvordan Postgår-
den i Købmagergade, etableret i 1779 
og nu – et kulturtab! - under ombyg-
ning til butikker og kontorer, blev by-
ens kommunikationsakse i en sådan 
grad, at denne ældgamle trafikåre fra 
Højbro Plads til Nørreport, som en-
gang var slagternes tilholdssted, lige 
så godt kunne have fået navnet Bog-

magergade. Trykkerier, forlag, bog-
lader, lejebiblioteker, læseselskaber, 
caféer og klubber med læsestuer og 
stort bladhold skabte en guldalder; i 
1825 fik Adresseavisen byens første 
hurtigpresse.

I 1840 havde byen med 120.000 
indbyggere 30 trykkerier med 90 pres-
ser, 52 bogbinder, 40 boghandlere og 
22 lejebiblioteker plus en sværm af 
forfattere og journalister. Med rette 
betegnet som en guldalder. Og guld 
kan forstås i flere betydninger.

Balzac hudfletter mediebranchen
Til at illustrere sammenhængen mel-
lem litteratur og penge lader Hans 
Hertel den store franske forfatter Ho-
noré de Balzac (1799-1850) træde ind 
på scenen; med udgangspunkt i ro-
manen ”Bristede Forhåbninger”, han 
lader os møde konkurrerende trykke-
rier, bladredaktioner, der er modtage-
lige for bestikkelse og forlæggere, der 

holder deres skribenter som slaver. 
Forfatternarcissisme og mediemani-
pulation er ikke noget nyt. Guldets 
magt behersker kulturlivet. Balzac er 
tydeligt en af Hertels helte, og det er 
uhyggeligt, at forfatteren til kæmpe-
værket ”Den Menneskelige Komedie” 
med ca. 2.300 gennemgående perso-
ner er ved at gå i glemsel.

Portrætter fra vor tid
Fra nutiden portrætteres en lang 
række bogmennesker. Forlæggere 
som K. E. Hermann med avantgar-
deforlaget Arena og Ole Wivel, der 
havde eget forlag og senere var med 
til at overtage Gyldendal – Hertel 
pynter ikke hans eftermæle og be-
mærker, at han uanset fortjenstfulde 
bedrifter og digte søgte at skjule sin 
ungdoms tyskvenlige ungdom. Otto 
B. Lindhardt, der sammen med Wivel 
og Louisiana-stifteren Knud W. Jen-
sen var med til at overtage og reor-

ganisere Gyldendal i 1952, forbløffede 
alle ved at stifte sit eget forlag da-
gen efter fejringen af Gyldendals 200 
års jubilæum. Farverige personer li-
gesom Gyldendals litterære direktør 
Johannes Riis og de to nu pensione-
rede enmandsforlæggere Per Kofod 
og Claus Clausen.

Bogen vil aldrig dø
Verdenslitteraturen med Alexandre 
Dumas og ”De Tre Musketerer”, Ho-
mers ”Odysseen”, Charles Dickens, Ju-
les Vernes og et af hans forbilleder, 
Georg Brandes optræder i galleriet – 
man kan blive ved med at finde bog-
viden i bøgernes bog, også om danske 
litterater, som de færreste kender. 

Hertel citerer optimistisk Um-
berto Eco: ”Bogen vil aldrig dø. Den 
er ligesom skeen, saksen, hammeren, 
hjulet: en gang opfundet kan den al-
drig forbedres. Man kan ikke lave en 
ske, der er bedre end en ske”.

Hertel deler sin bogglæde med os 
andre, hans hukommelse er overdå-
dig, og ”Bogmennesker” kan læses 
på kryds og tværs. Men jeg tror, at 
han vil have sig frabedt at blive kaldt 
”bognørd”, for han er det modsatte af 
en indadvendt bogorm, der gnaver for 
sin egen skyld. Han gør det for vores.

TEKST JACOB LUDVIGSEN     

MED HANS HERTEL FRA 
KRONPRINSESSEGADE
TIL BOGMAGERGADE

Forlæggeren – parisisk træsnit 1853.
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ANMELDELSE Til trods af at 
enhver, som har gået i skole, 
burde vide, at en af Dan-
markshistoriens største svind-
lere, Peter Adler Alberti i 1908 
meldte sig selv til politiet og 
tilstod, at han havde svindlet 
for næsten 15 millioner kro-
ner, er Kaare R. Skous biografi 
om ham Magtens forblæn-
delse spændende som en kri-
minalroman. Det interessante 
var jo, at Alberti indtil kort tid 
inden tilståelsen havde været 
landets justitsminister. 

Som søn af advokaten, po-
litikeren og forretningsman-
den Carl Christian Alberti 
var sønnen Peter Adler næ-
sten født ind i magteliten, og 
han efterfulgte også sin far 
som formand for Den Sjæl-
landske Bondestands Spare-
kasse i 1887, da faren i sti-
gende grad var blevet senil. 

Guld- og boligspekulant
På det tidspunkt var unge 
Alberti allerede formand for 
Smøreksportforeningen, hvil-
ket gav ham adgang til store 
pengesummer, der sammen 
med beløbene fra klientkon-
toen i hans advokatforret-
ning gjorde det muligt for 
ham at spekulere i både syd-
afrikanske guldaktier og bo-
liger i København. Med nu-
tidens sprogbrug var Alberti 
nærmest at betegne som lu-
doman, noget der var fatalt, 
specielt fordi han tabte store 
summer på guldaktierne i for-
bindelse med Boerkrigen. 

Som faren havde P.A. Al-

berti også en drøm om at 
blive politiker, og i 1892 
vandt han som repræsentant 
for Det Moderate Venstre 
knebent over sin modkandi-
dat fra Venstrereformpartiet 
Viggo Hørup, det parti som 
senere blev til Det Radikale 
Venstre. I toget på vejen hjem 
til København og avisen Po-
litiken beklagede bladets nye 
stjernejournalist Henrik Cav-
ling valget over for sin kollega 
Hørup, som svarede: ”Alberti 
har sin tid, og den er snart 
forbi. Han stjæler af chatol-
let.” 

I et par spændende kapit-
ler omkring systemskiftet i 
1901 får man først historien, 
om hvordan juraprofessoren 
J. H. Deuntzer, der i sin tid 
havde undervist Alberti på 
Universitetet, blev udnævnt 
til Konseilspræsident, og 
mens Alberti gerne ville have 
været finansminister, blev 
han i stedet justitsminister, 
mens J. C. Christensen blev 
finansminister for i 1906 at 
overtage posten som Konse-
ilspræsident. 

Genindførte pryglestraf
At Alberti i det hele taget 
blev minister, kan undre, når 
det få år inden havde været 
fremme, hvor dårlig hans 
personlige økonomi var, men 
samtidigt ejede han avisen 
Dannebrog, hvor nogle af de 
værste rygter kunne dysses 
ned. Allerede mens Deuntzer 
var Konseilspræsident, fik Al-
berti sin pryglelov igennem 

med ganske få stemmers over-
vægt, og det var i forbindelse 
med den regeringskrise, at J.C. 
overtog statsministerposten. 
Så sent som i 1906, da Den 
Sjællandske Bondestands Spa-
rekasse holdt 50 års jubilæum, 
blev Alberti hyldet. Alt godt, 
mente man. Snart efter be-
gyndte der at komme angreb 
på Alberti, bl.a. i forbindelse 
med anlægget af Galopbanen 
i Klampenborg, som blev ét 
af mange eksempler på Al-
bertis nepotisme. Her talte 
socialdemokraten Borgbjerg 
direkte om vennetjenester og 
kammerateri. 

Når der var angreb på Al-
berti i Folketinget og på hans 
partifæller fra oppositionen, 
havde man et effektivt vå-
ben, Tæskeholdet, som var 
en samling venstrefolk, der 
med fagter og mishagsytrin-
ger stillede sig op foran taler-
stolen for at hyle taleren ud af 
det. Det var ikke intelligens, 
der lyste ud af disse provoka-
tører, men det var effektivt. 
Alberti gjorde sig også upopu-
lær med sin omfattende tea-
tercensur. Da der første gang 
virkelig var krav om justits-
ministerens afgang fra tin-
gets tidligere formand Her-
man Trier, hvæsede Alberti: 
”Forbandede jødedreng!” 

Meldte sig selv
Endelig i 1908 skilte J.C. Chri-
stensen sig af med Alberti, og 
nu begyndte nedturen hur-
tigt. De obligationer, der burde 
ligge i Privatbankens depot, 

var solgt, og Alberti udfærdi-
gede lange depotlister med et 
lille primitivt legetøjstrykkeri 
og falske underskrifter, så han 
klarede for en kort tid frisag 
og opnåede endda flere lån fra 
både Privatbanken og Natio-
nalbanken. 

Den 8. september 1908, 
mens kongefamilien var for-
samlet for at modtage enke-
dronning Dagmar af Rusland 
og dronning Alexandra af 
England, meldte Alberti sig 
hos politiet og tilstod svin-
delen. Han fik otte års tugt-
husarbejde, og blev overført 
til Horsens Tugthus, hvor han 
sad, indtil han blev benådet 
i 1917, samtidigt med at der 
blev ført Rigsretssag mod re-
geringschefen, der blev fri-
kendt, mens indenrigsmini-
ster Sigurd Berg blev idømt 
et beløb svarende til en må-
nedsløn for en minister. 

Alberti fik arbejde i en ad-

vokatvirksomhed som rådgi-
ver i bl.a. skifteretssager, 
og som annoncesælger hos 
reklamebureauet Sylvester- 
Hvid, der også skaffede ham 
en bolig på Gammel Konge-
vej. I 1932 kom Alberti som 
81-årig i klemme mellem to 
sporvogne, og han døde nogle 
dage efter af sine kvæstelser.

jl@kbhavis.dk

Kaare R. Skou

Magtens forblændelse 

Biografi om P.A. Alberti. 

Illustreret. 321 sider. People’s Press

VI GLEMMER 

ALDRIG 
ALBERTI
EN JUSTITSMINISTERS 
STORHED OG FALD
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ANMELDELSE Den inderste fare er første 
del af Birgithe Kosovics romanportræt af 
Erik Scavenius, der vel stadig står som be-
sættelsestidens mest udskældte politiker 
– manden der som nogen stod for sam-
arbejdspolitikken. Romanen begynder i 
foråret 1940, hvor statsminister Stauning 
overtaler diplomaten Erik Scavenius til at 
påtage sig jobbet som udenrigsminister 
i sin samlingsregering, en post som Sca-
venius også havde under 1. Verdenskrig, 
og hvor det dengang med succes lykkedes 
for ham at holde Danmark ude af krigen. 
Da både kongen og statsministeren står 
bag opfordringen, indvilliger Scavenius 
efter mange overvejelser til sidst, mens 
hans hustru Emma havde frarådet det. 

I Dyrehaven og på skrivebordet
På det tidspunkt var Erik Scavenius 63 
år, mens Emma Eliza Benzon, som han 
havde giftet sig med 35 år tidligere var 
71 år. Ved sin tiltrædelse i juli 1940 ud-
talte Scavenius de ord, der kom til at følge 
ham resten af livet: ”Ved de store tyske 
sejre, der har slået verden med forbav-
selse og beundring, er en ny tid oprundet 
i Europa, der vil medføre en nyordning i 
politisk og økonomisk henseende under 
Tysklands førerskab.” Selvfølgelig hand-
ler Kosovics roman også om politik, men 

det gennemgående tema i bogen er, Erik 
Scavenius’ kærlighedsliv. Første gang han 
ser den 27 år yngre korsetiere Alice Ni-
non Duvantier, er da hun er hjemme hos 
Emma i hjemmet i Hjortekær for at tage 
mål til lingeri, og da han senere møder 
hende i Dyrehaven indleder de et ero-
tisk forhold. 

I det hele taget er Scavenius mere end 
almindelig dameglad, og den liderlige 
minister undlader heller ikke på et tids-
punkt at hoppe på sin sekretær henover 
et skrivebord på kontoret. Læseren føl-
ger med i Erik Scavenius’ mere og mere 
komplicerede liv, fordi der både er store 
politiske udfordringer, samtidig med at 
hans dobbeltliv imellem de to kvinder 
tvinger ham til på et tidspunkt at vælge.
 
Troværdig fortælling
Den inderste fare ender efter den så-
kaldte telegramkrise, hvor Scavenius 
bliver kaldt til Berlin, hvor Tysklands 
udenrigsminister von Ribbentrop opfor-
drer sin danske kollega til at gå ind og 
afløse Vilhelm Buhl som statsminister. 
Der er altså lagt op til både skilsmisse 
og Erik Scavenius som statsminister i næ-
ste bind. Jeg glæder mig allerede. Men 
mest af alt kan man vel betegne Den 
inderste fare som en efter min mening 

medrivende spændende og medrivende 
kærlighedsroman, hvor man altid kan 
diskutere, om de intime scener fandt 
sted på den måde i virkeligheden. Men 
det er sådan set ligegyldigt, for romanen 
virker troværdig, og forfatteren har ifølge 
sin takkeliste talt med rigtigt mange, der 
var tæt på romanens personer.

jl@kbhavis.dk

Birgithe Kosovic 

Den inderste fare 

389 sider Politikens Forlag 

SKØRTEJÆGEREN ERIK SCAVENIUS
BESÆTTELSESTIDENS PRYGLEDE POLITIKER
ROMANEN TØR, HVOR HISTORIKERNE MÅ TIE 
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INTERVIEW Det er en regn-
fuld og tåget oktoberfor-
middag, da jeg kører ind i 
Korsør for at tale med for-
fatteren Jens Blendstrup om 
hans netop udkomne roman 
Slagterkoner og bagerenker. 
Når samtalen skal foregå i 
Korsør er det dels fordi, 
Jens Blendstrup bor her, 
dels fordi hovedpersonen i 
romanen, Jørgen Usse Gra-
vesen også bor der sammen 
med sin kone, Anita, som er 
ansat i en shippingvirksom-
hed med ansvar for økono-
mien. 

Da Slagterkoner og ba-
gerenker er en slags Dan-
markskrønike, som tager 
udgangspunkt i en mands 
deroute, er det naturligt at 
begynde med at spørge, om 
bogen er Blendstrups bud 
på den store danske sam-
tidsroman, som både litte-
rater og anmeldere så ofte 
har efterlyst?

”Ja, det kan man må-
ske nok sige, og faktisk be-
gyndte det hele i 2001, hvor 
jeg skrev de første noter 
om kvindebyer, men den-
gang kunne det ikke bære 
en hel bog. Det var på det 
tidspunkt, hvor jeg var til-
knyttet Øverste Kirurgiske, 
og bogens titel stammer helt 
tilbage fra den tid.”

Du kommer meget tæt 
på virkeligheden, både 
ved dine beskrivelser af li-
vet i fagforeningen og på 
arbejdsformidlingen, og 
hvordan billig arbejdskraft 
erstatter danske arbejdere, 
men også der hvor hoved-
personen Jørgen møder de 

mange flygtninge på vej op 
gennem Sjælland. Er det en 
form for samfundskritik – 
eller er det blot et billede 
af Dagens Danmark?

”Det er ikke et politisk 
manifest, men en nutidsro-
man, som vel slutter for et 
halvt års tid siden, og derfor 
har jeg hele tiden reageret 
på alle de nyheder, der kon-
stant dukker op, fx manden, 
der stod på en bro og spyt-
tede ned på flygtningene. 
Først havde jeg forestillet 
mig, at det skulle være Jør-
gen, der var spyttemanden, 
men det gik jeg væk fra, for 
det ligger for langt fra hans 
natur. Godt nok er han en 
nostalgiker, der længes til-
bage til den romantik, som 
bl.a. Dansk Folkeparti præ-
diker, men der er dog græn-
ser, og så primitivt er hans 
menneskesyn trods alt 
ikke.”

Færgeby blev pendlerby
Nu foregår romanen her i 
Korsør, hvor du bor. Har 
du selv mødt personer, som 
kunne være model for Jørgen 
Usse Gravesen, eller er det 
en slags sammenblanding 
af mange mænd fra egnen, 
eller findes der Jørgen Usse’r 
overalt i Danmark?

”Ja, og han repræsente-
rer de mange, som arbejds-
markedet har dumpet. Det 
er som om, at alle, der ikke 
er i arbejde, på en eller an-
den måde er mistænkelige. 
Oprindeligt skulle bogen 
have foregået i Lille Skens-
ved, men da jeg ikke kendte 
byen, flyttede jeg handlin-

gen her til Korsør, som på 
mange måder er en spæn-
dende by, hvor meget har 
ændret sig, siden færgerne 
blev erstattet af broen. Bl.a. 
er huspriserne meget lavere 
end i København, så der er 
mange flere beboere i dag 
end tidligere. 

Det er blevet en rigtig 
pendlerby, og jeg forestiller 
mig, at det hus, Jørgen og 
Anita bor i, er et typisk tres-
serhus, mens den tidligere 
borgmesters hus, som fin-
des i virkeligheden, er det 
hus, der bliver ødelagt af 
polakkerne, og hvor Jørgen 
optræder i den scene, hvor 
han har klædt sig ud som 
polak og i en kort periode 
igen arbejder for Due-El.”

Findes Due-El eller noget, 
der ligner, i virkeligheden?

” På en måde ja. Virke-
lighedens Due-El lå i Ris-
skov, men forretningen fin-
des ikke mere. Det var en 
af den slags butikker, som 
blev udkonkurreret af fx El-
giganten.”

I romanen har Jørgen en 
meget tolerant kone i Anita. 
Har du gjort hende blidere, 
end de er flest?

”Hendes slags eksiste-
rer måske ikke i dag, men 
i begyndelsen havde jeg 
gjort hende mere konflikt-
søgende, og hun er nok lidt 
skåret efter Gerd Lillian, der 
var min mor i Gud taler ud, 
og som netop nu er ved at 
blive filmatiseret.”

Først og fremmest humorist
I romanen bor Jørgen Usses 
far i Præstø. Er det en by, 

som du har noget særligt 
forhold til?

”Ja, min farfar, der var 
tidligere borgmester, boede 
i Præstø, så der var vi på fe-
rie hver sommer, og på én 
eller anden måde var det jo 
en bet for ham, at han havde 
fået sådan en hippiesøn som 
min far. Og nøjagtigt som i 
Slagterkoner og bagerenker, 
så tiltalte min far altid sin 
far i tredje person, fuldkom-
men sådan som Jørgen Usse 
taler til sin far som fx: ”Har 
far fået noget godt at spise?” 
Så det var ikke nødvendigt 
med yderligere research om-
kring Præstø.”

Mange vil sikkert også 
læse din roman som en 
farce – eller i hvert fald en 
morsom bog. Er det for at 
lægge glasur på noget af 
din samfundskritik – eller 
er din mission blot at være 
Danmarks morsomme for-
fatter?

”Når der er scener, som 
er farceagtige eller kari-
keret, om du vil, så er det 
nok fordi, det hele ikke skal 
være for firkantet eller pate-
tisk. Netop at komme glasur 
på samfundskritikken er 
også en måde til at udholde 
materialet. Men jeg må nok 
indrømme, at jeg hovedsa-
geligt er humorist.” 

Scherfig, Soya og Søeborg
Har du litterære forbilleder 
som fx Finn Søeborg – eller 
måske norske Erlend Loe?
”Enlend Loe har ikke sagt 
mig så meget, jeg vil snarere 
sige, at mine humoristiske 
forbilleder kunne være for-

fattere som Hans Scherfig, 
Jess Ørnsbo, Leif Panduro 
eller Soya og måske Finn 
Søeborg, men ham har jeg 
ikke læst så meget af.” 
Nu er man jo ved at filma-
tisere Gud taler ud. Er der 
også allerede kommet tilbud 
om filmatisering af  Slagter-
koner og bagerenker?

”Nu er bogen jo så ny, så 
det er der ikke endnu. Da 
jeg skrev Bombaygryde, var 
der planer om en filmatise-
ring, men det blev aldrig til 
noget.”
Hvad genre bliver din næ-
ste bog? Kinne man fx fore-
stille sig en kriminalroman 
fra din hånd?

”Det vil jeg ikke ude-
lukke, og nu har min kone, 
Malene Kirkegaard, som 
er uddannet filminstruk-
tør, jo tidligere fået udgivet 
en kriminalroman (Hotel 
Rudolph), så måske kunne 
vi sammen skrive en krimi. 
Vi kan jo lave nogle forsøg.”

Sidste år udgav Jens 
Blendstrup det flotte bil-
ledværk Ege-ekspeditioner 
sammen med Ole Lejbach, 
der havde illustreret med 
blyantstegninger. Et af Jens 
Blendstrups næste bogpro-
jekter er et lignende værk, 
Genfærd – danske portræt-
ter, som også bliver illustre-
ret med Ole Lejbachs blyant-
stegninger.

jl@kbhavis.dk

Læs anmeldelsen af Slag-
terkoner og bagerenker på 
næste side.

SAMFUNDSKRITIK MED
HUMORISTISK GLASUR
SAMTALE MED ROMANAKTUELLE 

JENS BLENDSTRUP
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ANMELDELSE Utallige anmeldere og 
litterater har igennem mange år ef-
terlyst den store danske samtidsro-
man. Et godt bud kunne være Jens 
Blendstrups nye roman med den fest-
lige titel, Slagterkoner og bagerenker.

Hovedpersonen er elektrikeren 
Jørgen Usse Gravesen fra Korsør. Han 
har i toogtyve år arbejdet som elmon-
tør hos Due-El, hvor han også i sin tid 
blev udlært. 

Da romanen begynder, er Jørgen 
netop blevet fyret med den begrun-
delse, at det ikke går så godt, og at 
ejeren, Poul er i chok, fordi han, som 
han forklarer Jørgen, har snydt med 
skatteregnskaberne og står til fæng-
sel, hvis det bliver opdaget. Sandhe-
den er imidlertid, at årsagen, til at 
Jørgen er blevet fyret, er, at firmaet 
har ansat polakker, der ikke skal have 
så meget i løn som danskerne. 

Flotte forlygter
Jørgen er gift med Anita, der arbej-
der i en dansk shippingvirksomhed, 
og de bor i en villa. De har en bil, en 
Opel Astra med ikke færre end tolv 
ekstra forlygter, som Jørgen har mon-
teret, men som Anita mener er lidt 
Brian-agtigt.  

Jørgen opsøger El-Forbundet, som 
opfordrer ham til at sende utallige an-
søgninger – også til andre brancher, 
men alt er resultatløst. Samtidig irrite-
res han over, at direktører som fx Kol-
ding fra Danske Bank fyres med et gyl-
dent håndtryk på treogtyve millioner 
efter blot nitten måneders ansættelse. 

Det hele bliver ikke bedre, da Jør-
gen kommer i dårligt selskab ifølge 
Anita med naboen Madsen, sammen 
med hvem han drikker alt for meget. 
Derimod har Jørgen et dårligt forhold 
til sin anden nabo, Dyremose. Jørgen 
har heller ikke det bedste forhold til 
Anitas søster og hendes irriterende 
fagforeningsmand. 

Ellers går hverdagen rimeligt, 
krydret med de mange samlejer med 
Anita. Da Anita insisterer på, at de 

skal anskaffe en hund, bliver Jørgen 
snydt og får et gadekryds i stedet for 
den race, en cavalier, som Anita øn-
skede sig, og hvordan hundehistorien 
ender, skal ikke røbes her, men nu 
begynder alt at gå skævt for Jørgen. 
Han får langt om længe et arbejde 
i børnehaven Sydkystens Rose, hvor 
han bliver en slags vicevært. 

Nedturen
Da han bliver sendt ud for at købe 
en træhest til børnene i en økobutik 

i Kværkeby, falder han for en tre me-
ter høj monsterhest, der er så stor, at 
han må låne en trailer for at fragte 
den hjem til børnehaven. Og da han 
i en orkanagtig storm har fået frag-
tet hesten, der har kostet en formue, 
tilbage, må han lide den tort at blive 
fyret, og han får selv lov til at be-
tale regningen for hesten, der ender 
hjemme i villahaven. 

Nu fortsætter Jørgens deroute i 
hastigt tempo, og efterhånden kan 
økonomien ikke hænge sammen, så 

Anita sætter villaen til salg, og Jørgen 
flytter midlertidigt ned i sine foræl-
dres hus i Præstø, som har stået tomt, 
siden faren kom på plejehjem efter 
morens død. 

På et tidspunkt, hvor Jørgen kø-
rer nede i Sydsjælland, møder han de 
mange flygtninge på vej op igennem 
Sjælland, og han ser sågar manden, 
der spytter ned på flygtningestrøm-
men. På den måde er der talrige hen-
tydninger til begivenheder fra den 
virkelige dagligdag i Danmark. Des-
uden er der mange af Jørgens barokke 
og helt absurde drømme med i roma-
nen, og en hel del af dem handler 
om sex og mere eller mindre smækre 
kvinder. 

Trods sin alvor er historien ind 
imellem er hylende morsom, og den 
ene groteske situation afløses af den 
næste. Slagterkoner og bagerenker er 
efter min mening én af årets abso-
lut bedste danske romaner. Tilbage 
er kun at sige – læs den!

TEKST JANNIK LUNN

Jens Blendstrup

Slagterkoner og bagerenker

424 sider, Samleren 

NU SKAL JEG FORTÆLLE JER OM 
JØRGEN BLENDSTRUPS 
MORSOMME OG VEDKOMMENDE 

SAMTIDSROMAN
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   Sten og 
krystaller

DU FINDER TUSINDVIS AF 
SPÆNDENDE OG ALTERNATIVE 
GAVEIDEER HOS TESSIES, 

FIOLSTRÆDE 14, KBH. K.

kæmpe 
udvalg 
fra 10,-

Vind eksklusive LP’er 
og vær med på vinylbølgen
Deltag i konkurrencen og vind en af de eksklusive LP’er 

-
di de ellers kun udkommer i den samlede boks, og der 

 
evergreens, golden oldies og klassikere, fordelt på et væld 
af de mest populære genrer som f.eks. blues, rock, jazz, 
klassisk og 80’er hits.

”Hvor meget steg salget 
af LP’er i Danmark sidste år?”

Du kan se i avisen i næste måned, hvis du har vundet.

Skriv dit navn, adresse og telefonnummer til: 
kbh@kbhavis.dk, og svar på følgende spørgsmål: 

KONKURRENCE

Leif Davidsen

Djævlen i hullet

Roman

Lindhardt og Ringhof, 225 Kr.

KÆRLIGHED OG KULDE 
OG ET BUDSKAB 
FRA LEIF DAVIDSEN
ANMELDELSE Leif Davidsens 
speciale er Rusland og dets 
indre magt(u)balancer. Da 
han kastede sig ud i at være 
forfatter var det med folkets 
tillid, idet man kendte ham 
som den skarpe Tv-avis jour-
nalist med det milde blik, 
der fortalte om situationen 
i Rusland kogt ned til to mi-
nutter i den bedste sende-
tid. I dag er det langt lettere 
at vide eller se noget fra det 
store lukkede kontinent. Der-
for venter læserne sig mere 
end de kan Google sig til af 
landskabsbeskrivelser, poli-
tisk baggrundsviden, kon-
spirationsteorier og delikate 
overklasseskandaler, nyriges 
røvture og beskidte handler 
med de største magthavere i 
politik og økonomi.

I 2016 er vi forkælede, 
når det kommer til spæn-
dingsunderholdning, der er 
kvalitetsarbejde på alle ka-
naler, både tv-serier og bø-
ger har spændingsgenren 
aldrig stået stærkere. Så for 
at yde Davidsens "Djævlen i 
hullet" retfærdighed vil jeg 
bedømme den som en skøn-
litterær roman, skrevet af 
en folkekær dansk forfatter. 
Davidsen elsker at formidle 
og skabe debat og eftertanke 
om nationen Rusland, hvis 
folkesjæl, yndlingsretter og 
sorte huller han kender og 
fortæller levende om.

Hjem til Bogense
Romanen kommer forsigtigt i 
gang og det er svært at finde 
gejsten, indtil Davidsen tager 
os med hjem til Bogense, hvor 
Laila er den uoplagte forpag-
ter af en familiecamping. Her 
er der liv og lune i sproget og 
billederne danner sig for øj-
nene. Hun opsøges af to æl-
dre agenter, der egentlig har 
trukket sig tilbage og bor ved 
siden af hinanden på Møn. 
Men en gammel kontakt har 
sendt dem en kodet medde-
lelse fra Rusland og nu skal 
de frønnede herrer lokke den 
næsten unge Laila, der har 
været professionel sprogoffi-
cer i Mellemøsten, til at være 
med på en spionmission.

De gumpetunge antihelte 
er charmerende og Laila får 

Davidsen også skubbet ind i 
læserens hjerte i takt med at 
hendes livsfjendske og brov-
tende facon nedbrydes. Man 
ønsker det bedste for pigen, 
hvis far forlod hende. Hoved-
parten af romanen foregår 
i den russisk ferieby Plojs, 
som i dette årti er blevet en 
pyssenysset by, hvor de ny-
rige og magthaverne holder 
ferier. 

Her bor en dansker og 
hans søn. Ingen af dem er 
helt fine i kanten. Men man 
kommer til at holde af og 
med dem. 

Det vil være synd at tage 
livet ud af bogen ved at for-
tælle mere om intrigen, an-
det end at Laila rejser til 
Rusland og får rystet sin 
grundvold.

Russisk religiøsitet
Davidsen tager et stort tema 
op, som vi danskere ikke tæn-
ker over i dagligdagen. Rus-
serne tror inderligt på Gud. 
Kirken som fundament styrer 
det russiske folks handlinger 
og hjertes dybeste følelser, og 
det er sundt for danskerne at 
forstå og tænke over.

Nogle ville kalde roma-
nen for sludrende, men hvis 
man mærker efter, så har vi 
en forfatter med noget på 
hjerte. Egentlig ville han for-
tælle dig om russernes fol-
kesjæl hen over en middag 
med god rødvin. Men for at 
få mange i tale pakker han 
sine tanker og observatio-
ner om nutiden, fortiden, 
gentagelserne i magtens 
øverste top, ind i en varm 
roman, der på overfladen 

handler om kulde og kolde 
mennesker. Men som fra 
forfatterens hånd handler 
om rummelighed, kærlig-
hed og hvilken en uoprette-
lig skade, det efterlader i et 
barn at ens far forsvinder. 

Romanen handler om 
alle de spor, livet sætter i en 
sjæl. Den er fuld af håb, for 
han lader sine ødelagte ho-
vedpersoner løsner op og de 
magter til sidst at modtage 
og give omsorg. 

Med det har Davidsen et 
stort budskab om familie og 
at hele kloden er i familie. 
Overordnet læser jeg "Djæv-
len i hulet" som en alterna-
tiv kærlighedsroman, der 
kan ruske op i en gammel 
stædig far, en såret søn og 
en muggen datter.

cb@kbhavis.dk

TEKST CAMILLE BLOMST



SÅ SMUK EN FORTOLKNING AF 
KÆRLIGHED SOM VI ALLE LEVER FOR.

DR 
P1

DET SMUKKESTE KUNSTVÆRK, 
ET USÆDVANLIGT SKUESPIL.

Lola Cohen (USA), 
Lee Strasberg’s Method Acting

Fjodor Dostojevskij

ET LATTERLIGT 
MENNESKES
DRØM

Teatersæsonen 2016 – 2017

www.fjodordostojevskij.dk

med Viktor Melnikov
& Adam Ørvad accordeon
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