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BEBOERNES
BEFRIELSESFRONT

5 ÅR OG 5 MILLIONER
BESØGENDE OM ÅRET

ORIGINAL BOG OM
BYENS ORIGINALER

KOREANSK FESTIVAL I

KØBENHAVN
BREDT FORLIG OM 

BYENS BUDGET

LEDER TEMA INTERVIEW POLITIK BYENS BØGER

MIT KBH  Sangerinden Karen Busck har igen-
nem sommeren ramt lytterne af P4 i 
hjertet med titelnummeret fra hendes 
nye album ”København”. Karen Busck 
har boet i Oslo de sidste næste elleve år, 
men hun kommer ind i mellem til Køben-
havn med sine børn og oplever hovedsta-
den fra en ladcykel.                           S:12                                          

KØBENHAVN 
SKAL SES FRA 
EN LADCYKEL

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

LETTE RETTER
i caféen

LIVRETTER
i restauranten

100,-

STRØGETS
SØRGELIGE

SKÆBNE

LUKNING  Efter 47 år har The Danish Pipe Shop fået nok og flytter 
til Vester Voldgade. Så forsvinder en af de sidste klassiske bu-
tikker fra Strøget på grund af møg og støj.                                 S:17                                          

TEKST JACOB LUDVIGSEN     FOTO TORBEN DRAGSBY

TEKST CAMILLE BLOMST
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OM AVISEN:
Københavneravisen 
bygger på bydelsavis-
erne Rendestenen, Grøn-
negade Avertissementsti-
dende, Rundetaarn Avis 
og Frederiksstaden. Si-
den 1993 har borgere og 
butikker haft glæde af at 
læse og annoncere. 

TRYK: 
Dansk Avistryk

OPLAG: 
21.500 eksemplarer

DISTRIBUTION: 
Postomdeles af Post Danmark 
og leveres til butikker, restau-
ranter, biblioteker, kontorer, 
klinikker og caféer i Kbh K. 

Næste nummer udkommer 
og bliver omdelt fra onsdag 
d. 2. november 2016.

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

Henrik Cavling, 
Dagbladet Politikens chefredaktør 
1905-1927

BEBOERNES
BEFRIELSESFRONT

LEDERBYENS DEBAT

Der findes ikke noget værre end det had, man oplever 
fra den borgerlige fløj til København og københavnere. 

Hadet skyldes Venstres elendige valgresultat - især i Sønder-
jylland. Og de har åbenbart en forventning om, at de vælgere, 
som er gået over til DF (som er et lige så københavnerfjendsk 
parti) vil komme tilbage, hvis bare Venstre generer Køben-
havn og københavnerne mest muligt.

For kort tid siden kaldte Venstres gruppeforman, Søren 
Gade, københavnerne for speltsegmentet, hvilket understre-
ger, hvordan regeringen ser på os, der bor i hovedstaden.

Og så er regeringen ellers gået i gang med at flytte jobs i 
stedet for at skabe dem. Udflytning af statslige jobs til po-
litikernes egne valgkredse i Jylland har allerede vist sig at 
være en kæmpe fiasko… Når man ser på DF’s mange forslag 
og Venstres medløberi, tyder meget på, at de ikke er til-
fredse, før Folketinget er flyttet til Skjern, Den Lille Havfrue 
til Struer og Det Kongelige Teater til Tønder.”

Lars Aslan Rasmussen, tidligere borgerrepræsentant  
og nu folketingsmedlem (S), i Politiken.

I kan jo bare flytte på landet! Denne flabede be-
mærkning er Københavns beboere blevet udsat for, 
når de ankede over støj og nattesvineri. Helt op i 
toppen af systemet hersker forestillingen om 
byen som en permanent gadefest, byen skal 
ikke være ”et støvet antikvariat”, har kaosborg-
mester Morten Kabell været så fri at udtale.

Indtil nu har protesterne lydt fra spredte grupper 
af indbyggere, der ikke kan holde ud, at tilladel-
serne til arrangementer dag, aften og nat er vokset 
fra 1916 i 2010 til 3192 i 2015. Med etablerin-
gen af Københavns Beboernetværk har vreden 
fået et samlet talerør. Deltagerne er Indre Bys 
og Nørrebros Lokaludvalg, repræsentanter fra 
Miljøpunkt Nørrebro, Gammel Strand, Støj-
alarmkøbenhavn.dk (Indre og ydre Østerbro), 
Nørre Kvarters Beboerforening, Grønnegade 
Kvarterets Beboerforening, netværket Fri-
mands Kvarter i Indre By og Bryggen for Alle. 
En stærk front.

I Indre By er der eksempler på, at beboerne har måt-
tet sove i badeværelset og installere lydisolerede 
vægge og vinduer. Folk betaler deres skat og bi-
drager til at holde handelslivet levende, alle skal 
naturligvis respekteres i henhold til Den Euro-

pæiske Menneskerettighedskonventions § 8 om 
retten til at være i eget hjem. 

Morten Kabell lader, som om han tager sagen alvorligt, 
og at det slet ikke er hans ansvar. Han tror vist, at 
en støjpatrulje på to mand to dage om ugen kan 
gøre nogen forskel. Ellers også vil han finde på 
noget. Inden kommunalvalget næste år vil der 
nok dukke nye profiler op, der tør love Beboernet-
værket, at der bliver skruet ned for larmen. Ellers 
skulle netværket måske overveje at kandidere til 
borgerrepræsentationen og angribe de lalleglade 
kræfter, som fastholder de alt for mange værtshus-
bevillinger og retten til at omdanne København 
til noget, der kan sammenlignes med Prag uge 7, 
når danske unge går amok.

Irritationen over, at det bare bliver ved, er uholdbar. 
Ingen har kræfter til at øve selvtægt for at få nat-
tero og rene gader, og det skulle såmænd nok vise 
sig, at politiet i så tilfælde pludselig havde mand-
skab nok til at gribe ind over for de fortvivlede ind-
byggere. Ansvaret kan placeres på Københavns 
Rådhus. Der må gøres op med den festabekultur, 
som borgmestrene Ritt Bjerregaard og Klaus Bon-
dam ifølge Morten Kabell slap løs.

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

Samtidig med, at kulturfestivalen Golden Days hylder 1970’erne,  
har politiet sit besvær med de mange romalejre i parker og på pladser.                                TEGNING: CLAUS SEIDEL

KOLOFON

VENSTRE-HADET 
TIL KØBENHAVN

Venner og forretningsforbindelser inviteres til 
reception fredag 7. oktober kl. 15-17 på avisens 
redaktion, Købmagergade 62, 2. sal.
Samtidig fejrer vi senior editor Jacob Ludvigsens 
50 års journalistjubilæum.

Tilmelding nødvendig på reception@kbhavis.dk 
senest mandag 3. oktober.

Robert Haren
Ansv. chefredaktør

Københavneravisen 10 år



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.

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

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

Venlig hilsen

Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på 
Kongelig Hof Apotek

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 26. september – 23. oktober 

har apoteket 20% rabat på Lactocare Daily 
og Lactocare Plus

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 26. september – 23. oktober 

har apoteket 20% rabat på Lactocare Daily 
og Lactocare Plus

Nøje udvalgte mælkesyrebakterier
– et godt tilskud til dit daglige velvære

*Priserne gælder fra 26. september – 23. oktober 2016, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.
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DET KOREANSKE BORD 
PÅ RIGSHOSPITALET 
KOMMENTAR ”Vi har et gammelt bord 
som emmer af Koreansk ånd…” Så 
snart jeg hørte denne information 
skyndte jeg mig over til Neurocentret 
på niende etage på Rigshospitalet. I 
centrets konferencerum fandt jeg et 
stort mødebord placeret i midten 
af rummet. Det lakerede, gulbrune 
træbord skinnede som var det klar 
til at afsløre sine 65 år gamle bånd 
til Korea. 

Mens jeg stod forbløffet over bor-
det, begyndte Dr. Jacobsen, direktøren 
for Rigshospitalets Neurocenter, at for-
tælle om bordets specielle historie. 

Krigen
Da Koreakrigen udbrød i starten af 
1950erne, besluttede den danske rege-
ring at udsende hospitalsskibet Jutlan-
dia, efter at have overvejet forskellige 
muligheder for at bidrage til FN’s akti-
oner i Korea. Denne beslutning var en 
typisk ”dansk” måde at støtte et krigs-
hærget land i Nordøst Asien.

Doktor Eduard Busch var en af 
de mest prominente personer blandt 
lægepersonalet ombord på Jutlandia. 
På daværende tidspunkt var der kun 
to neurokirurger i Danmark og en af 
dem var Dr. Busch. Busch var yng-
lings elev af Harvey Cushing, den 
amerikanske læge som dengang var 
en af de største autoriteter i verden 
indenfor neurokirurgi. Doktor Busch 
var også den som grundlagde Neuro-
centret på Rigshospitalet. 

Denne prominente læge forlod sit 
stabile job i Danmark og drog til Ko-
rea hvor krigen var brudt ud. På trods  
af stor fare, smerte og stress kæmpede 
han for at redde de menneskers liv, 
som led under krigens katastrofer. Da 
han efter succesfuldt at have fuldført 

sin mission og skulle til at forlade Ko-
rea, var de Koreanske læger så dybt 
berørte af hans opofrende person, at 
de gav ham adskillige stykker Kore-
ansk hårdttræ som et tegn på deres 
påskønnelse. Doktor Busch bragte 
træet med sig tilbage til Danmark og 
byggede heraf bordet. For at mindes 
hans tid i Korea placerede han bor-
det på hospitalet, hvor han arbejdede. 

Bordet, lavet ud af syv stykker træ 
og udsøgt sat sammen, er indgrave-
ret med navnene på 80 neurokirur-
ger. Dette er de neurokirurger som 
har arbejdet på Rigshospitalet mere 
end et år. Således tjener bordet nu 
på fornemmeste vis som en ”hall of 
fame” i Dansk neurokirurgi. Jeg fandt 
initialerne ”EB” indgraveret i mid-
ten af bordet blandt de andre navne. 
Han var formentlig for beskeden til 
at skrive sit fulde navn på bordet…

Tæt ved hospitalet er konstruk-
tionen af en ny bygning, som skal 
huse Neurocenteret, i fuld gang. Det 
personalet på Neurocentret er mest 
bekymret for i forbindelse med den 
forestående flytning er, hvorvidt der 
er plads nok til at placere ”det Kore-
anske bord”. 

Jutlandia
Skibet Jutlandia er et mindeværdigt 
kapitel i Danmarks historie, som 
Danskerne mindes med stolthed. Da 
den danske regering publicerede en 
annonce, for at rekruttere personale 
til at arbejde ombord på skibet, blev 
de oversvømmet med ansøgninger fra 
hele landet. For eksempel var der be-
hov for 42 sygeplejersker ombord men 
4.000 sygeplejersker ansøgte. For læger 
var situationen den samme. Resultatet 
var, at Danmark kunne udskibe det 
dygtigste medicinske personale til Ko-
rea, og skibet blev kendt for, at have det 
bedste personale med den mest suc-
cesfulde behandling blandt alle nati-
oner som drog til Korea for at hjælpe. 

De danske personale var faktisk 
så dygtigt, at der under Koreakrigen 
blev behandlet 5.000 FN soldater på 
skibet og kun 29 af dem omkom. 
Dette ledte til, at nogle FN soldater 
tilføjede en note på deres militære 
identifikation hvorpå der stod: ”Lad 
mig venligst blive behandlet på Jut-
landia hvis jeg bliver såret”. Perso-
nalet på Jutlandia efterlod også et 
dybt indtryk på Koreanerne da de 
ikke kun behandle FN soldater men 
også et stort antal Koreanske civile. 
Tusindvis af Koreanske civile, for det 
meste børn, blev behandlet på Jutlan-
dia. Dette var blandt andet muligt på 
grund af den førende teknologi som 
fandtes ombord på Jutlandia, men 
også på grund af besætningens med-
menneskelige indstilling.

Dette år markerer 65-årsjubilæet 
for udskibningen af det danske ho-

spitalsskib Jutlandia til Korea. Den 
23. januar i år samledes Jutlandias 
veteraner ved Langelinie havn, hvor-
fra Jutlandia sejlede mod Korea for 
første gang siden 1951. Her stod de 
i stilhed til ære for mindet om de-
res venner som er gået bort før dem. 
Ud af de 630 besætningsmedlemmer 
ombord er kun 14 veteraner tilbage. 
For at mindes Jutlandia veteranernes 
opofrelse under Koreakrigen har den 
Sydkoreanske Ambassade etableret en 
permanent udstilling ved navn ”Jut-
landia Salen” på ambassaden i Helle-
rup. Her er en samling af mindevær-
dige genstande fra Jutlandia udstillet, 
doneret af Jutlandias veteraner, med 
det håb at udstillingen vil give de 
yngre generationer i Danmark, som 
ikke kender så meget til Jutlandia, en 
chance for at reflektere over fortiden 
og drømme om fremtiden.

 TEKST  
 YOUNG-SAM MA   
 Ambassadør på den  
 Sydkoreanske Ambassade  
 i Danmark

Det Koreanske bord på Rigshospitalet. 

Et billede af Doktor Eduard Busch og indgraveringerne i bordet.

Den 23. januar i år sejlede Jutlandia mod Korea for første gang siden 1951.
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TIL MINDE OM JUTLANDIA
KULTUR Kim Larsens kendte 
sang fra 80’erne har gjort, at 
danskere kender hospitalsski-
bet Jutlandia ret godt. I virke-
ligheden behandlede Jutlan-
dia, som gjorde tjeneste under 
Koreakrigen i 1950’erne, tu-
sindvis af FN soldater og civile. 
Men der er også en dybere og 
interessant historie at fortælle 
omkring det berømte skib, feks 
engagementet fra de kongelige. 

Den og andre spændende 
historier og genstande kan 
nu opleves på den koreanske 
ambassade her i København. 
Ambassaden har for nyligt 
etableret Jutlandia Memorial 
Hall, efter at have modtaget 
forskellige memorabilia og fo-
tografier fra Jutlandia vetera-
ner og deres familier. Ambas-
saden gik et skridt videre og 
gravede flere genstande fra Jut-
landia frem i lyset, som Røde 
Kors havde haft i gemmerne i 
flere årtier.

For at hylde den uselviske 
og fornemme tjeneste, som 
helte fra Jutlandia udførte, 
arbejder den koreanske am-

bassade med et såkaldt åben 
ambassade program, hvor 
interesserede besøgende kan 
skrive sig op til en guidet 
rundvisning i Jutlandia Me-
morial Hall og K-Gallery 
(som er koreansk kunst), der 
er placeret på ambassadens 
område.

Udstillingen er åben for 
publikum den 3. onsdag i må-
neden. Antallet af besøgende 
er begrænset til 25 stk., så det 
anbefales at reservere tidligt, 
hvis man er interesseret. Se-

parate gruppeture er også en 
mulighed i forbindelse med 
andre arrangementer på am-
bassaden.
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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
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PALÆ_41x40.indd   1 09/06/06   16:36:00

FROKOST

GUIDEDE RUNDVISNINGER:
DEN 3. ONSDAG I MÅNEDEN, KL. 17.00

19.oktober, 16. november, 
21. december, 17. januar, 15. 
februar, 15. marts.

Svanemøllevej 104
2900 Hellerup
Tilmelding skal ske pr. mail:
jutlandiahall@gmail.com

INTERVIEW Velklædt i jakke-
sæt står ambassadøren iv-
rigt og taler i lokalet fuld af 
sort-hvid fotos og gammelt 
skibsinteriør. Ambassadøren 
hedder Young-sam Ma, og 
ambassaden ligner et mu-
seum. Et museum som hylder 
Danmarks humanitære ind-
sats under Koreakrigen 1951 
- 1953. Her er borde og stole, 
her er Storm P.-humørmaga-
siner, her er køjesenge og en 
redningskrans. Alt sammen 
fra skibet Jutlandia. Væggene 
er fuld af gamle fotos.

“Se dem her” siger Young-
sam Ma. På det første sort-
hvid foto står en ung soldat 
og holder en meget såret kore-
ansk dreng. På det andet far-
vefoto er to gamle mænd med 
deres familier samlet.

“Den danske soldat red-
dede den unges drengs liv. 
Mange år senere opsøgte 
drengen, som nu er en vok-
sen mand, den tyve år ældre 
soldat for at sige tak. Og da 
den danske mand døde ikke 
lang tid efter, besøgte kore-
aneren gravstedet for at sige 
endeligt farvel.”

Ambassadøren lægger 
hånden på hjertet.

“Det er et billede på dansk 
humanisme. Det er billede på 
det lange og succesfulde dan-
ske-koreanske samarbejde,” 
siger Young-sam Ma.

Koreansk festuge
Ambassadøren har invite-
ret Københavneravisen i 
anledning af at ambassa-
den åbner op for publikum 
hver tredje onsdag det næste 
halve år, og at ambassaden 
holder koreansk uge i mid-
ten af oktober. Lørdag den 
15. oktober kan man smage 
sydkoreanske delikatesser i 
Torvehallerne. Alt sammen 
for at fejre den lange og 
tætte historie mellem Dan-
mark og Sydkorea.

Samarbejdet går helt til-
bage til 1902, da de to lande 
lavede en venskabsaftale. Ef-
ter Koreakrigen opførte Dan-
mark et hospital i Sydkorea, 
og for nylig har de to lande 
indgået en grøn vækstalli-
ance, der skal sikre dansk 
eksport af grøn teknologi.

I det hele taget er Young-

sam Ma stærkt imponeret 
over Danmark.

“Da jeg først kom her med 
mine kone, var det første, vi 
lagde mærke til, jeres friske 
luft. Den er helt fantastisk. 
Det næste var, at her er så fre-
deligt. Kan man gå i skoven 
om natten? Ja, det kan man. 
Og så er jeres velfærdsstat for-
billedlig,” siger han.

For nok kan det være, 

at skatten i Danmark tre 
gange så høj. Til gengæld 
er det tre gange så billigt at 
dyrke idræt. Han er meget 
glad for idræt, og han taler 
indgående om bordtennis, 
og hvordan har har skabt 
et samarbejde danske bord-
tennisspillere som Jonathan 
Groth og inviteret spillerne 
på træningslejre i Sydkorea, 
ligesom han har et godt sam-

arbejde med Dansk BordTen-
nis Union.

Men det det varer ikke 
ved. Lige nu går ambassadø-
ren og venter på en hjemkal-
delse, for det er tid til rota-
tion. 

“Men jeg lover jer, at Dan-
mark altid vil være i mit 
hjerte,” siger han.

ahk@kbhavis.dk

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

HEY HO! FOR JUTLANDIA
Der var en hjertelig hyldest til Danmark og hospitalsskibet Jutlandia, da Sydkoras ambassade bød os indenfor.
TEKST ANDERS HØJBERG KAMP

Koreas ambassadør i danmark Young-sam Ma.
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KOREANSK 
LANDBRUGS- OG FØDEVARE 
ARRANGEMENT I TORVEHALLERNE

KULTUR Den koreanske ambassade afholder 
to arrangementer i midten af oktober, under 
navnet ”Korean Week 2016”. Arrangemen-
terne, der er åbent for publikum, er: (1) event 
for præsentation af koreanske landbrugspro-
dukter, det afholdes lørdag d. 15. Oktober i 
Torvehallerne i København, og (2) et lignende 
event, som afholdes i Bevtoft, søndag d. 16. 
Oktober. Ved disse to arrangementer vil den 
koreanske ambassade vise koreansk mad og 
fødevarer, og der vil være mulighed for både 
smagsprøver og køb.

Forskellige landbrugsprodukter fra Korea 
vil blive præsenteret for at fejre lanceringen 
af disse på de danske marked. Nogle af pro-

dukterne vil være til salg ved arrangementet, 
så publikum kan få mulighed for at smage, 
som de første. De eksotiske produkter vil va-
riere, fra friske fødevarer som f.eks. koreanske 
pærer og kejserhat (king oyster mushroom) til 
forarbejdede fødevarer som grøntsags chips 
og rødkålskimchi (fermenteret kål). Der blev 
afholdt en lignende koreansk madfestival i 
juni i år, ”Copenhagen Kimchi Festival”, og 
der fik danskerne mulighed for at smage den 
store, saftige og søde koreanske pære og re-
sponsen var meget positiv, men den var ikke 
til salg på det tidspunkt. Til arrangementet i 
oktober, kan man nu købe denne smagfulde 
pære og mange andre produkter. 

Den koreanske Ambassade vil også give 
publikum mulighed for at smage forskel-
lige traditionelle koreanske retter som f.eks. 
Dakgangjeong (sprød stegt kylling), Samgye-
opsal (grillet svineslag) og Kimchi (fermete-
rede grøntsager). Ved arrangementet vil der 
være rig mulighed for at smage forskellige 
retter, fødevarer og produkter, der stammer 
fra Korea.

Samtidig vil der også være kulturelle ind-
slag ved begge arrangementer. En er tradi-
tionelle bønders slagtøjsmusik, og en anden 
er en demonstration af Taekwondo, den be-
rømte kampsport fra Korea. Begge indslag vil 
være åben for publikum, sådan at alle kan 
komme og nyde de gratis tilbud.

Jazzhus Montmartre
St. Regnegade 19a, 1110 Cph K

Tickets & Dinner reservations:
www.jazzhusmontmartre.dk

D. 6. – 8. oktober: Joyce E Grupo - Cool
CD Release/European TourN
Antonio Carlos Jobim har kaldt Joyce for en af de bedste 
sangere, man kan komme i nærheden af. Det er store ord fra en 
af bossa novaens skabere. Joyce er intet mindre end et 
brasiliansk ikon og har siden 1960 været én af de stærkeste 
stemmer i brasiliansk musik. I Brasilien kan publikum tælles i 
tusindvis, når hun giver koncert. Alligevel tager hun hvert år på 
en lille, eksklusiv turné i Europa. Nu præsenterer hun sangene fra 
det seneste album Cool sammen med en stribe af hendes egne 
hits og de største brasilianske sange. Glæd jer til en 
stjernestund.

JOYCE MORENO (vocal & guitar / BR)
HELIO ALVES (piano / BR)
RUDOLFO STROETER (bass / BR)
TUTTY MORENO (drums / BR)
Entre: 375 kr.

D. 12. oktober: Storyville Presents: 
Leif Juul Jørgensen - Danish Quartet
Leif Juul Jørgensen er en ægte Montmartrelegende. Han var på 
scenen allerede i 1959, aftenen efter at Stan Getz og Mose 
Allison åbnede Anders Dyrups første Montmartre i Store 
Regnegade. Leif Juul Jørgensen har samlet en fremragende 
kvartet som spiller ægte swing. I spidsen finder vi Søren 
Kristiansen som stod i lære hos Jesper Thilo. Til gengæld har 
Jesper Lundgaard spillet med Teddy Wilson og Alex Riel 
startede sin karriere med netop også at spille swing. Nu udgiver 
han endnu en CD som fejres med denne releasekoncert.

LEIF JUUL JØRGENSEN (Clarinet / DK)
SØREN KRISTIANSEN (piano / DK)
JESPER LUNDGAARD (bass / DK)
ALEX RIEL (drums / DK)
Entre: 260 kr.

D. 13. – 15. oktober: 
BO STIEF – SPECIAL INVITATION QUARTET

Bo Stief er en af de største og vigtigste musikere i Danmark i 
nyere tid. Han har rejst over hele verden, stærkt efterspurgt for 
sit virtuose basspil. Den 15 oktober fylder han 70, men det hele 
startede i 60'ernes Montmartre hvor han fik sin musikalske 
uddannelse. Nu inviterer han og Kristor Jonsson to af Bos 
musikalske venner til at fejre den runde fødselsdag på åstedet i 
Montmartre. Gerry Brown og Bob Mallach er to verdensstjerner 
som har spillet med Stevie Wonder, Michel Petrucciani, 
Madonna, Horace Silver, Joe Zavinul, Chick Corea og Diana 
Ross. Det er en lille sensation at de nu kommer til Montmartre og 
spiller tre koncerter som kun kan blive forrygende.

BOB MALLACH (tenor / US)
KRISTER JONSSON (guitar / SE)
BO STIEF (bass / DK)
GERRY BROWN (drums / US))
Entre: 305 kr.

Koncertprogram 
på Jazzhus Montmartre

Frisk skrællede pære bruges i den traditionelle koreanske kimchi ret.

Tid: Lørdag d. 15. oktober,kl. 10.00 - 18.00
Sted:  Torvehallerne, København.Koreas ambassadør i Danmark Young-sam Ma med 

pærer i hænderne.
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ROBOTS
NAM JUNE PAIKS 
FÆNOMEN

KULTUR Nam June Paik er anerkendt som op-
havsmand af videokunst, da han var en af 
de første kunstnere, der udforskede mulig-
hederne med tv- og videoteknologi. I denne 
proces skabte han et nyt visuelt sprog, og in-
troducerede fremsynede ideer ved moderne 
teknologi, som fortsat inspirerer og influerer 
de efterfølgende generationer af kunstnere, 
som arbejder med video og medier.

Den danske filminstruktør og kritiker Lars 
Movin, roste Paiks arbejde ved at sige: ”Paik 
overskrider grænsen mellem Øst og Vest, 
kunst og teknologi, orden og kaos. Det bliver 
mere og mere tydeligt, at Nam June Paik er en 
af århundredets mest betydelige kunstnere.”

2016 markerer 10-året for Paiks død og 

markerer 20-året for den store kreation ”Ro-
bots” som Paik lavede specielt til Danmark. 
For første gang i 20 år, vil 4 videoskulpturer, 
som portrætterer berømte danskere, Hans 
Christian Andersen, Søren Kierkegaard, Niels 
Bohr og Carl Th. Dreyer, være del af den kol-
lektive præsentation på den permanente sam-
ling på SMK.

I tillæg til SMK, præsenterer den koreanske 
ambassade stolt fantastisk videokunst af den 
verdenskendte videokunstner Nam June Paik.

Nam June Paiks videokunst udstilles i 6 
måneder, starter i september, så vi opfordrer 
alle til at besøge Skulpturgaden i SMK, for 
at se nærmere på disse fænomenale kunst-
værker.

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

Rosenborggade 2
(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)

www.kultorvet.dk  ·  info@ostenvedkultorvet.dk

Anno 2008

En specialudstilling af Nam June Paiks videokunst vises i 
øjeblikket på Statens Museum for Kunst.

Hviids 
Vinstue

Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk   |    Kgs. Nytorv   |           33 15 10 64
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VALGKAMP I sidste nummer 
skrev vi om kupplaner i Vor 
Frelser Sogn. Siden har me-
nighedsrådet afholdt et orien-
teringsmøde, hvor der ganske 
rigtigt mødte et usædvanligt 
stort antal interesserede op, 
omkring 30-35 personer. 

Efter en orientering om 
menighedsrådsarbejdet i de 
sidste 4 år tilkendegav en 
større gruppe, at de tilhørte 
en rivaliserende valgliste. 
Der var en hel del ukendte 
personer iblandt - ikke mange 
ansigter fra højmessen eller 
kendte grupperinger i byde-
len. I seneste avis citerede vi 
som sagt et forlydende om, at 
der var et kupforsøg på vej fra 
en privatskole på Christians-
havn, men om det er denne 
gruppe er svært at sige, da de 
ikke kom med oplysninger 
om, hvem de var, eller hvad 
deres politik er.

Hvis det lykkes for listen 
at kuppe det nuværende me-
nighedsråd, venter der store 
opgaver på dem, da det er sin 
sag at varetage driften af så 
vigtig en historisk bygning og 
institution som Vor Frelsers 
Kirke med så mange medar-
bejdere. Man må derfor vir-
kelig håbe, at det ikke pas-
ser, det forlydende vi bragte 

til torvs i sidste avis, om at 
kupmagerne er folk, der in-
teresserer sig mere for skole-
gården i kirkehaven end for 
kirke og kristendom.

Et kampvalg vil betyde, 
at sognet skal til stemmeur-
nerne d. 8. november.

hs

CHRISTIANIA Roligere trafik, 
fællesspisning, lokal politi-
station m.m

Da meldingen 2. septem-
ber kom, om at Christia-
nia(CA) gerne ser, at man 
fremover undlader at købe 
sin hash i fristaden, var der 
rigtigt mange i bydelen, der 
åndede lettet op. Det var en 
længe ventet melding, om-
end den var forårsaget af en 
meget sørgelig skudepisode, 
og omend nogle mente, at 
meldingen burde være kom-
met før, f.eks. i 2006 da den 
19-årige pakistanskfødte stu-
dent, Khurram Waqar blev 
slået ihjel med køller, fordi 
han prøvede at sælge 5 g hash 
på CA. 

Men hvorom alting er, 
så bakkede Christianshavn 
massivt op om deres med-
christianshavnere på CA. En 
livlig debat om et nyt navn 
til ”Gaden” florerede på de 

sociale medier, og det vrim-
lede med forslag til nye tiltag 
til at udfylde tomrummet ef-
ter hashboderne. Men disse 
ting skal CA jo selv bestemme 
ved hjælp af deres konsen-
susdemokrati. Nogle chri-
stianshavnere kom dog fint 
igennem med et forslag om 
fællesspisning i ”Gaden”. Så 
fredag d. 9. september sam-
ledes i hundredevis af glade 
mennesker i det tidligere Pus-
her Street til spisning og sam-
vær til ud på de små timer.

Forbud mod at fotogra-
fere, bruge mobiltelefoner og 
løbe i ”Gaden” er fortid, og det 
er heller ikke længere nød-
vendigt for politiet at være 
mindst 30 kampklædte be-
tjente for at vove sig derind. 
Politiet kan nu patruljere i 
”Gaden” som i andre bydele, 
og der vil blive sat gadebe-
lysning og overvågningska-
meraer op.

En planlagt demonstra-
tion d. 14. september vedr. 
trafikkaos i Prinsessegade 
blev aflyst, da problemerne 
foreløbigt er aftaget i takt 
med ”Gadens” nedlagte 
hashforretninger.  

I et par dage holdt en mo-
bil politistation på Christi-
anshavns Torv for at fore-
bygge hashsalg på pladsen. 
Det var meget populært, 
og flere beboere kom med 
blomster til betjentene. Bu-
ketterne kunne ses i køretø-
jets vinduer dagen igennem. 
Hyggelige dage.

Der var dog mange mel-
dinger om hashsalg i resten 
af bydelen, herunder i andre 
hjørner af CA. Dette har for-
årsaget et større pres på poli-
tikerne om at legalisere has-
hen på forsøgsbasis.

jra@kbhavis.dk

MENIGHEDSRÅDSVALGET 
I VOR FRELSERS SOGN

Vor Frelsers Kirke har en kedelig 
tradition for kampvalg. I år 2000 
stillede hele 4 lister op.

BYDELEN EFTER 
PUSHER STREET 
MELTDOWN

Stor tilslutning til fællesspisning i det tidligere Pusher Street for christianitter og christianshavnere

TEKST JETTE R. ARENDRUP
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TRAFIK I septemberavisen skrev vi 
om den manglende cykelkultur i 
indre by, og nu har der i løbet af få 
dage været to slemme faldulykker 
på strækningen gennem Nyhavn 
og ned til Inderhavnsbroen. Den 
nye bro er nemlig blevet så po-
pulær, at beboerne efterlyser fore-
byggende tiltag i forhold til sik-
kerheden. Det burde f.eks. være 
muligt for forældre at cykle med 
deres børn til og fra broen, men 
som det er nu, er det en vovet af-
fære, og på spidsbelastningstids-
punkterne er det en umulighed. 

Og det er ikke kun for sling-
rende børn, at den korte stræk-
ning mellem Kgs. Nytorv og In-
derhavnsbroen er et vovestykke. 
For der mangler i det hele taget 
den gode cykelkultur, som også 
blev efterlyst i septemberavisen. 
Man er ikke opmærksom nok på 
sine medcyklister. Man har kaffe 
på cyklen, ørepropper i ørene, og 
mange fører tilmed samtaler på 
deres telefon, samtidigt med at de 
overhaler i tophastighed for at nå 

på arbejde eller hjem. 
I Charlottenborgsiden af Ny-

havn er der en slags cykelsti, der 
kun afgrænses af en optrukket 
linje. I denne side kører hundrede-
vis af cyklister hver dag til broen, 
og i den anden side af Nyhavn, 
hvor der ikke er cykelsti, kører de 
fra broen mod indre by midt gen-
nem gaden. Det er især i myldreti-
den morgen og aften, at sammen-
stødene sker, og flere af Nyhavns 
beboere ønsker sig derfor bedre, 
evt. bredere cykelstier, og at der 
bliver indført hastighedsbegræns-
ning for cykler på strækningen. 

Kan det tænkes, at der er be-
hov for ny lovgivning på områ-
det? Måske høretelefoner under 
cykling i tæt trafikerede områder 
bør forbydes, så man kan have sin 
høresans rettet mod trafikken, og 
måske cykler bør udstyres med et 
obligatorisk cykelspeedometer, så 
man kan holde sig ajour med sin 
hastighed gennem byen?

jra@kbhavis.dk

En 18-årig kvinde er blevet idømt 60 
dages betinget fængsel for at have 
fremsat trusler mod det konserva-
tive folketingsmedlem Mai Mercado 
på Facebook, hvor hun blandt andet 
skrev: ”Du har gjort en del menne-
sker vrede på dig, du skal ikke føle 
dig for sikker på gaden med dit lille 
skrøbelige barn!”

Ved retsmødet erkendte den 
18-årige, at hun havde skrevet beske-
derne til Mai Mercado, og at hun godt 
kunne se, at de virkede truende. Kvin-
den forklarede, at grunden til at hun 
havde skrevet til den konservative fol-
ketingspolitiker var, at Mai Mercadoi 
et opslag på Facebook havde udtrykt 
glæde over politiets rydning af Pus-
her Street.

Anklager Anders Larsson er til-
freds med dommen:

- Man kan være enig eller uenig i 
konkrete holdninger og udsagn, men 
politikere udfylder en vigtig rolle i 
den offentlige debat. De er menings-
dannere, og folk skal kende deres 
holdninger for at kunne deltage i 
den demokratiske proces og stemme 
til folketingsvalgene. Det er derfor 
helt afgørende, at de har plads til at 
ytre sig inden for lovens rammer. Jeg 
håber, at dommen her er et signal om, 
at man skal tænke sig godt om, inden 
man truer andre i et øjebliks frustra-
tion, for det koster altså en alvorlig 
plet på straffeattesten - og med god 
grund!

Efter at christianitterne i starten af 
september tog sagen i egen hånd 
og rev hashboderne ned i Pusher 
Street har hashhandlen bredt sig 
til andre dele af byen som for ek-
sempel Nørrebro og Christianshavn.

- Markedet har flyttet sig ud i om-
rådet omkring Christiania, lyder det 
fra blandt andre sekretariatschef i 
SSP København Tommy Laursen.

I tiden efter rydningen af Pusher 
Street tilbage i 2004 flyttede en del 

af hashmarkedet ind på gaderne på 
Nørrebro, og frygten er, at samme si-
tuation vil udspille sig igen med øget 
bandeaktivitet til følge.

Hos SSP København er man me-
get opmærksom på udviklingen, og 
derfor opruster man nu indsatsen 
på Christianshavn og i andre bydele, 
hvor hashhandlen risikerer at poppe 
op, siger Tommy Laursen.

Københavns Politis afdeling Task 
Force Pusherstreet gennemførte i 
forrige uge en større politiaktion på 
Christianshavn og Nørrebro.

- Det er velkendt fra tidligere aktio-
ner, at mange af de personer, der søger 
mod kendte narkosalgssteder er på-
virkede af hash eller spiritus. Mange 
af dem kører også i bil til stor fare 
for de bløde trafikanter såsom børn 

fra nærliggende institutioner. Derfor 
er vi glade for, at vi ved aktionen fan-
gede 11 narkopåvirkede og to spiri-
tuspåvirkede bilister, siger operativ 
lederen af Task Force Pusherstreet, 
politikommissær Kristian Rohdin.

Under aktionen blev der anholdt 
to for narkohandel samt beslaglagt 
to kg hash, 90 joints og 750 gram ke-
tamin.

18-årig kvinde dømt for 
trusler mod Mai Mercado

Hashhandlen breder sig 
til andre bydele

Politiet slår til på 
Christianshavn og Nørrebro

TEKST JETTE R. ARENDRUP

CYKELMOTORVEJ 
GENNEM NYHAVN

De mange cykler er blevet et problem i Nyhavn. Således også denne aften, hvor der 
var fest på Charlottenborg.

Faldulykker og sammenstød i forbindelse med 
Inderhavnsbroen
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FORNYELSE Som de fleste københavnere med 
daglig gang i området omkring Frederiks-
holms Kanal nok har bemærket, er arbejdet 
med at omdanne Frederiksholm Kanel til en 
ny promenade gået i gang.

Slotspromenaden, der går fra Stormbroen 
til Prinsens Bro, vil få et mere stringent og ele-
gant udtryk, der skal afspejle beliggenheden 
op af Christiansborg. Her anlægges et bredt 
opholdsmiljø med granitbelægning og køben-
havnerbænke langs kanalen. Asfalten på vej-
banen fjernes, og de underliggende brosten 
genanlægges på stedet med to cykelspor.

På Havnepromenaden, der går fra Prinsens 
Bro til Bryghusgrunden, vil københavnere i 
fremtiden kunne nyde et mere rustikt miljø, 
der skal afspejle tidligere tiders havnemiljø. 
Her bliver etableret opholdsmiljø med sidde-
mulighed langs kanalen, og opholdsarealerne 
indrettes dels med københavnerbænke og dels 
med genbrug af granitelementer fra kommu-
nens materialeplads. Belægningen genopret-
tes i hele vejens bredde, og københavnerforto-
vet langs husfacaderne renoveres i hele gadens 
længde.

Der vil være åbent for fodgængere og cyk-

ler i hele anlægsperioden, mens der vil være 
delvist lukket for den øvrige trafik i kortere 
perioder.

Bevarelse af historiske værdier
En del af projektets formål er at bevare de 
historiske værdier i området, og det betyder 
blandt andet, at man genbruger 2850 m2 kø-
benhavnerbrosten fra Frederiksholms Kanal, 
ligesom der vil blive genbrugt 700 m2 gamle 
bordursten af nordisk granit fra Jagtvej. Langt 
de fleste af stenene genanlægges helt lokalt, 
så de ikke skal køres til midlertidige depoter. 

For at skabe plads til den nye promenade 
med opholdsrum og skabe en bedre forbin-
delse mellem Indre By og havnen, nedlæg-
ger kommunen 80 parkeringspladser, hvilket 
ifølge kommunens beregninger vil få belæg-
ningsprocenten til at stige fra 75 procent til 
88 procent i aftentimerne.

Anlægsarbejderne udføres i dagtimerne på 
hverdage mellem klokken 7 og 19 og på lørdage 
mellem klokken 8 og 17. Projektet forventes at 
være færdig i foråret 2017.

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

FORNYELSE AF 
FREDERIKSHOLMS KANAL 

I FULD GANG

Området omkring Frederiksholms Kanal renoveres for at bevare de historiske værdier og give bedre muligheder 
for ophold ved vandet. Projektet forventes afsluttet i foråret 2017.

TEKST LARS PETER LORENZEN
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KÅRING Så er det endnu en-
gang tid for københavnerne 
til at rose sig selv og glæde sig 
over, at bopælen hedder Kø-
benhavn. Denne gang er det 
det amerikanske arkitektur- 
og designmagasin Metropo-
lis, som netop har kåret den 
danske hovedstad til den 
bedste by at bo i på planeten.

Det er især de gode mu-
ligheder for at komme rundt 
på cykel, de mange hyggelige 
offentlige pladser og det ny 
nordiske køkken, der har he-
vet topplaceringen hjem til 
København. 

De mange cykelruter over 
og omkring havneområdet 
fremhæves som særligt at-
traktive, og magasinet er også 
begejstrede for Cykelslangen 
og Cirkelbroen, hvoraf sidst-
nævnte blev designet af Ola-
fur Eliasson med inspiration 
fra masterne på sejlbåde. 
Også Ofelia Beach ved Skue-
spilhuset bliver nævnt som et 
af de havneområder, der er 

blevet gjort tilgængeligt for 
den almindelige københav-
ner med byfornyelsen.

København har faktisk 
så mange gode løsninger, at 
flere andre byer - blandt an-
dre New York - ifølge artiklen 
er blevet ”Copenhagen-ized” 
ved at lade sig inspirere af 
nogle af løsningerne i den 
danske hovedstad.

Stor enighed om verdens 
bedste by
Tidligere på året kårede også 
det britiske designmagasin 
Wallpaper København til 
verdens bedste by. Her var 
argumenterne hovedsta-
dens store udbud af lækre 
mad- og kulturoplevelser, 
hvor Papirøen og Kødbyen 
særligt blev fremhævet.

Også det internationale 
livstilsmagasin Monocle har 
kåret København til den bed-
ste by at leve i - og har til-
med givet byen titlen hele tre 
gange. Her er det elementer 

som grønne områder og en in-
telligent byplanlægning, der 
er blandt forklaringerne på 
den gode placering.

Om det er de mange fine 
placeringer i diverse interna-
tionale magasiner, der har 
styrket københavnernes selv-
følelse og fået deres øjne op 
for byens mange kvaliteter, 
skal være usagt, men ifølge 
EU’s officielle statistikbank, 
Eurostat, er københavnerne 
nogle af de allermest til-
fredse europæere, når de bli-
ver spurgt om, hvor tilfredse 
de er med livet i den danske 
hovedstad.

97 procent svarer, at de er 
meget tilfredse med forhol-
dene og livet i byen. Dermed 
kommer København ind på 
en andenplads på listen over 
europæiske hovedstæder - 
kun overgået af Vilnius, ho-
vedstaden i Litauen.

lp@kbhavis.dk

FÆLLESSKAB Samlingspunk-
tet er et tilbud til ældre bor-
gere i indre by København, 
der har interesse i at få nye 
oplevelser, sociale fællesska-
ber og livskvalitet i hverda-
gen. Samlingspunktet tilby-
der bl.a. fællesspisning, film 
i biografen, spil, socialt sam-
vær og netværk. 

Aktivitetskalender for 
medlemmer af Samlings-
punkt Indre By Oktober 2016. 

Blivemedlem for kun 200 
kr. pr. kvartal inkl. kaffe/
te ad libitum samt lidt sødt 
eller frugt minimum et par 
gang om ugen samt film og 

de fleste aktiviteter. Dog skal 
man selv betale transport og i 
nogle tilfælde er der egen be-
taling på særlige ture (f.eks. 
Entre). Der er frokost engang 
om ugen for et lille symbolsk 
beløb.

De fleste ture har afgang 
fra Huset. I tilfældet af me-
get dårligt vejr eller for lidt 
tilmeldinger, tillader vi os at 
aflyse ture. Der vil i stedet 
være hygge i Huset.

Samlingspunkt Indre By
Huset KBH
Rådhusstræde 13, 2 sal
1466 København K

SAMLINGSPUNKT 
INDRE BY

// OKTOBER
Man. D. 3:  Hygge og snak, evt. film efter eget valg.
Tirs. D. 4:  Pølse og ostemader fra 10.30-11.20- Visit Carls-

berg, egen betaling på 80 kr. inkl. entré, 2 øl/vand 
og hestevognstur kl. 12.30. Afgang fra huset kl. 
11.30

Tors. D. 6:  Hygge og snak, evt. film efter eget valg.
Man. D. 10:  Hygge og snak, evt. film efter eget valg.
Tirs. D. 11:  Ostemader og frugt kl. 11.30-12.20. Tur til Charlot-

tenborg hvor vi skal se den gamle botaniske have 
og Danmarks kunstbibliotek kl. 13. Afgang fra hu-
set kl 12.30

Tors. D. 13:  Film efter eget valg, hygge og snak. Frokost: sild 
og højtbelagt smørrebrød m. øl eller vand 50 kr. til-
melding og betaling senest man. D. 10. okt.

Man. D. 17:  EFTERÅRSFERIE LUKKET
Tirs. D. 18:  EFTERÅRSFERIE LUKKET
Tors. D. 20:  EFTERÅRSFERIE LUKKET

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

TEKST LARS PETER LORENZEN

KØBENHAVN 
ER BARE BEDST!

Ofelia Beach ved Skuespilhuset fremhæves af arkitektur- og designmagasin Metropolis som et af de havne-
områder, der er blevet gjort tilgængeligt for den almindelige københavner med byfornyelsen.

Jeg beundrer borgmester Morten Kabell for 
hans frygtløse kamp mod bilerne, så vi kan 
få en fredsommelig slentreby uden trafik. Men 
jeg spekulerer på, om cykeltaxierne, der ofte 
kører vildt, er omfattet af regler om forsik-
ring, skattebetaling og registrering – ligesom 
vi med rette forventer af Uber-bilerne. Der er 
ikke taxameter på cyklerne, de kan i reglen 

ikke give igen på betaling (kun kontant). Har 
cykelførerne overhovedet arbejds- og opholds-
tilladelse? Her var måske et område, hvor borg-
mesteren burde udøve myndighed, selv om 
hans hjerte banker for cyklismen.

Anna Hansen
Borgergade

LÆSERBREV

Cykeltaxierne
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Sangerinden Karen Busck har igen-
nem sommeren ramt lytterne af P4 
i hjertet med titelnummeret fra hen-
des nye album ”København”. Karen 
Busck har boet i Oslo de sidste næste 
elleve år, men hun kommer ind i mel-
lem til København med sine børn og 
oplever hovedstaden fra en ladcykel. 

Hvornår er det at København er 
”Fuldstændig rablende vidunderlig” 
som i dit omkvæd?

Sangen ”København” er en hyldest 
til det moment, hvor du tør give dig 
hen. København har alt det der skal 
til: liv, energi, nye steder og uopda-
gede oaser, parker, vand, lys, og en 
grundlæggende følelse af, at du kan 
være den du er. Det vigtigste bud-
skab i en genial 
skabelon til en 
stormende for-
elskelse.

København 
skal opleves på 
cykel. Det står 
efterhånden i 
alle turistbøger, 
men for mig 
stikker det no-
get dybere. Det 
er på cykel gen-
nem byen, jeg er 
mest mig selv – 
og det har over-
rasket mig hvor 
meget identitet 
der ligger i det tohjulede transport-
middel. 

”København du er så flot/ når du 
lyser Bryggen op/ København din 
himmel/ er i brand” lyder som no-
get du har tænkt en aften, du sad på 
Bryggen?

En by kan skifte farve alt efter 
hvilket humør du er i. Menneskerne 
kan virke venlige eller fjendske, hu-
sene mørke eller trygge og beboere i 
en flad by, må minde sig selv på at 
se op indimellem, eller gå op i et højt 
hus og se ned og ud. 

Oslo er en kuperet by i et fjeldland-

skab, det giver glimrende mulighed 
for de himmel og hav oplevelser, som 
nærmest trykker sig ind i øjeæblet og 
vil dig noget godt. 

For at se at ”himlen er i brand” 
må man se op og være åben og uden 
skepsis, som den lækre tid hvor forel-
skelsen hærger dine følelser og du er 
så skarp i sanserne at det næsten gør 
ondt. Som den der aften i København. 

Hvad er det særlige ved Køben-
havn?

Måden vi et hak mere afslappede 
i vores væren, mindre holdte, lidt 
større armbevægelser og herlig fri 
fra konservatismens stramme greb 
angående, hvordan du skal klæde og 
opføre dig og være høflig fremfor alt. 

Jeg vælger hjer-
telig over høflig 
til hver en tid.

Jeg elsker den 
måde Køben-
havn udvikler 
sig til virkelig at 
være noget for 
sine beboere og 
besøgende. Kø-
benhavn VIL at 
du skal bruge 
den. Og Køben-
havnerne VIL 
sin by og kre-
ative entrepre-
nører får op-
bakning til nye 

ideer og tiltag som havnebassiner, 
trampoliner i fortovet, legepladser 
overalt. Små butikker, økologi, street-
food, mikrobryggerier, is og et stærk 
lokalmiljø i storbyen. Det er noget af 
det jeg savner mest i Oslo.

Hvad skal du altid, når du er i 
byen?

Mine ture til København bliver 
ofte et racerløb fra hus til hus, for at 
få set så mange søskende og venner 
som muligt. En kærligheds-klapjagt 
så at sige. Selvom det er kort, så virker 
det, lige at få krammet, set i øjnene 
og rørt ved de mennesker jeg elsker. 

Mine børn skal mærke kærlighed fra 
deres onkler, mostre, tanter og eks-
tra-tanter. 

Alle børn bør have en onkel som 
jonglerer én over hovedet.

Istedgade er den første gade på 
min liste og legepladsen i Enghave-
parken og Skydebanen er først på un-
gernes liste. Jeg boede i Dannebrogs-
gade før jeg flyttede til Oslo, så hele 
min før-barn-romantik er knyttet til 
dette område og dermed også min 
identitet, før jeg blev mor og kone og 
udenlandsdansker og udlænding og 
alt det der. 

Jeg har ofte bare siddet på gaden 
og fulgt med – som at se mit paral-
lel-liv drøne forbi. Især elsker jeg at 
se på Vesterbromødrene og denne 
vidunderlige insisteren på stadig at 
være lækker, selvom man har fået to 

unger som fedter med en tebirkes/ri-
skiks i en ladcykel. Og lækre det er 
vi fandme. 

Man tror jo, indtil man opdager 
det modsatte, at den kultur man er 
opvokset i er universel. At alle andre 
også spiser koldskål og kammerjun-
kere eller kan nyde en øl på en for-
tovskant – og det er fint at opdage 
de særlige ting som hører til det at 
være dansk: Vores bramfrihed, vores 
høje latter, vores sarkasme – men en 
ting som jeg gladeligt kan undvære er 
danskernes revselsesret. Danskerne 
er verdensberømte for sit frisind, og 
det er derfor overraskende hvor grove 
vi er overfor hinanden og hvordan vi 
forbeholder os retten til at revse og 
rette hinanden ind – i trafikken, i 
pressen, i familien.

cb@kbhavis.dk

TEKST CAMILLE BLOMST

KAREN BUSCK  MIT KØBENHAVN

KØBENHAVN 
SKAL SES FRA 
EN LADCYKEL

JEG ELSKER DEN MÅDE 
KØBENHAVN UDVIK-
LER SIG TIL VIRKE-
LIG AT VÆRE NOGET 
FOR SINE BEBOERE OG 
BESØGENDE. KØBEN-
HAVN VIL AT DU SKAL 
BRUGE DEN.
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H. Skjalm P. - Nikolaj Plads 9 - 1067 København K - Tlf. 3311 8200
www.hskjalmp-kbh.dk - butik@hskjalmp.dk 

Nye 
efterårsvarer               

i butikken

TEKST MAJBRIT HJELMSBO

KAREN BUSCK  MIT KØBENHAVN
FØDSELSDAG 23.500 menne-
sker strømmede ind og ud 
af Torvehallerne KBH søn-
dag den 2. september, da det 
kulinariske slaraffenland fej-
rede et års fødselsdag, begun-
stiget af flot vejr. Det normale 
besøgstal på søndage er ca. 
12.000, så der var trængsel – 
men ikke voldsommere, end 
at der var plads alle.

Smagsprøver var der 
mange af, og på det uden-
dørs areal blev der grillet 
halve hummere og tigerrejer 
til den fornuftige pris 100 kr., 
for blot at nævne et enkelt af 
dagens tilbud. Ekstra borde 
og bænke var stillet op, så 
man kunne nyde delikates-
serne med tilhørende drik-
kevarer.

Siden indvielsen har om-

kring 5 millioner kunder 
været i Torvehallerne. Ud-
over åbningsmåneden satte 
marts rekord med mere end 
400.000 besøgende. Der er 
solgt 156.000 kilo frisk fisk, 

41.605 kilo tomater, 59.280 
croissanter og 93.600 styk 
confit de canard sandwich, 
en særlig specialitet fra den 
franske delikatessebutik Ma 
Poule.                            kbh

DOBBELT OP PÅ TORVEHALLERNES

STØRSTE FØDSELSDAG

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

Klassisk dansk smørrebrød med respekt 
for råvarer og godt håndværk

JULEN Det kan virke lidt be-
synderligt at tænke på jul og 
nytårsaften nu, hvor det ikke 
er mange dage siden, man har 
kunnet sidde i solen med en 
kølig drink og frokost og nyde 
udsigten over havnen fra 
Copenhagen Admiral Hotels 
udendørsservering. Men lige 
om lidt popper julestaderne 
op i Nyhavn og byens jule-
belysning tændes. Gaderne 
begynder at dufte af gløgg 
og æbleskiver. Pebernødder, 
brunkagerne og juleslikket 
dukker frem på hylderne i 
supermarkederne. Og så er 
det faktisk ved at være på 
tide at planlægge hvor både 
julefrokost og nytårsfest skal 
foregå, hvis man vil sikre sig 
plads på et af de mest efter-
spurgte steder.

  Det mærker man også 
på Copenhagen Admiral Ho-
tel, hvor Snowball er blevet 
en populær tilbagevendende 
juletradition, som samler 
små og store virksomheder 
til én stor fælles julefrokost. 
Der bydes naturligvis på 
traditionel dansk julebuf-
fet med sild, and, ost og ris 
a la mande samt god musik 
hele aftenen og natten med. 
Der er med andre ord både 
mulighed for at nyde hinan-
dens selskab og for at lade 
nye bekendtskaber opstå, 
når først musikken spiller. 
Der bliver kælet for alle de-
taljer, både hvad angår æste-
tik, smagsoplevelse og service 
i det smukke, gamle pakhus 

med de flotte hvælvinger og 
maritime arkitektur. Hele 
pakhuset vil traditionen tro 
være oplyst af tusindvis små 
lys, der bidrager til den even-
tyrlige hyggestemning. Årets 
julefest i gamle og nye ven-
ners lag.

  Når julens sidste lys er 
slukket, trækker Copenhagen 
Admiral Hotel derefter i det 
store nytårsgallaskrud. Lige-
som julefesterne på hotellet 
har nytårsfesten sit helt eget 
særpræg. Her har SALT’s pris-
vindende restaurantchef Ras-
mus Møller Nielsen kompo-
neret en sublim nytårsmenu, 
og hertil har han udvalgt en 
særlig vinmenu, som på for-
nemmeste vis komplimente-
rer smagsnuancerne i maden. 

Der er lagt op til en gourme-
toplevelse af den helt ufor-
glemmelige slags. 

  Efter middagen sætter Sø-
ren Sebbers Band gang i fe-
sten og spiller op til dans. Og 
ved midnat bydes det nye år 
velkommen med champagne 
og kransekage med udsigt til 
byens smukkeste nytårsfyr-
værkeri ved Admiralkajen 
foran hotellet. Og hvis man 
rigtigt vil forkæle sin eneste 
ene, kan resten af natten ny-
des i luksuriøse omgivelser i 
et af hotellets værelser med 
første parket til havnen, fyr-
værkeriet og Operaen på den 
anden side af havneløbet.

JUL OG NYTÅR PÅ ADMIRALKAJEN

Jazzhus Montmartre
St. Regnegade 19a, 1110 Cph K

Tickets & Dinner reservations:
www.jazzhusmontmartre.dk

D. 6. – 8. oktober: Joyce E Grupo - Cool
CD Release/European TourN
Antonio Carlos Jobim har kaldt Joyce for en af de bedste 
sangere, man kan komme i nærheden af. Det er store ord fra en 
af bossa novaens skabere. Joyce er intet mindre end et 
brasiliansk ikon og har siden 1960 været én af de stærkeste 
stemmer i brasiliansk musik. I Brasilien kan publikum tælles i 
tusindvis, når hun giver koncert. Alligevel tager hun hvert år på 
en lille, eksklusiv turné i Europa. Nu præsenterer hun sangene fra 
det seneste album Cool sammen med en stribe af hendes egne 
hits og de største brasilianske sange. Glæd jer til en 
stjernestund.

JOYCE MORENO (vocal & guitar / BR)
HELIO ALVES (piano / BR)
RUDOLFO STROETER (bass / BR)
TUTTY MORENO (drums / BR)
Entre: 375 kr.

D. 12. oktober: Storyville Presents: 
Leif Juul Jørgensen - Danish Quartet
Leif Juul Jørgensen er en ægte Montmartrelegende. Han var på 
scenen allerede i 1959, aftenen efter at Stan Getz og Mose 
Allison åbnede Anders Dyrups første Montmartre i Store 
Regnegade. Leif Juul Jørgensen har samlet en fremragende 
kvartet som spiller ægte swing. I spidsen finder vi Søren 
Kristiansen som stod i lære hos Jesper Thilo. Til gengæld har 
Jesper Lundgaard spillet med Teddy Wilson og Alex Riel 
startede sin karriere med netop også at spille swing. Nu udgiver 
han endnu en CD som fejres med denne releasekoncert.

LEIF JUUL JØRGENSEN (Clarinet / DK)
SØREN KRISTIANSEN (piano / DK)
JESPER LUNDGAARD (bass / DK)
ALEX RIEL (drums / DK)
Entre: 260 kr.

D. 13. – 15. oktober: 
BO STIEF – SPECIAL INVITATION QUARTET

Bo Stief er en af de største og vigtigste musikere i Danmark i 
nyere tid. Han har rejst over hele verden, stærkt efterspurgt for 
sit virtuose basspil. Den 15 oktober fylder han 70, men det hele 
startede i 60'ernes Montmartre hvor han fik sin musikalske 
uddannelse. Nu inviterer han og Kristor Jonsson to af Bos 
musikalske venner til at fejre den runde fødselsdag på åstedet i 
Montmartre. Gerry Brown og Bob Mallach er to verdensstjerner 
som har spillet med Stevie Wonder, Michel Petrucciani, 
Madonna, Horace Silver, Joe Zavinul, Chick Corea og Diana 
Ross. Det er en lille sensation at de nu kommer til Montmartre og 
spiller tre koncerter som kun kan blive forrygende.

BOB MALLACH (tenor / US)
KRISTER JONSSON (guitar / SE)
BO STIEF (bass / DK)
GERRY BROWN (drums / US))
Entre: 305 kr.

Koncertprogram 
på Jazzhus Montmartre
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Frugt, grønt og blomster er en farverig del af Torvehallerne, som konceptchef Niels Lønborg Brandt dagligt glæder sig over.

INTERVIEW - Vi har nu eksisteret i fem 
år, og Jeudan har kontrakt på at drive 
Torvehallerne i de næste 45 år, så vi 
tænker langsigtet, smiler konceptdi-
rektør Niels Lønborg Brandt. 

100.000 besøgende om ugen, fem 
millioner om året, er det sikre tegn 
på, at københavnerne og såmænd 
også turisterne er glade for et mar-
ked med friske råvarer, nemme mid-
dagsløsninger og mange slags mad og 
drikke, der kan nydes på stedet.

For næsten 20 år siden tog arki-
tekt Hans Peter Hagens initiativ til 
Københavns Torvelaug af 1998. Næ-
sten alle fandt, at det var en bragende 
god idé, men planen mødte modstand 
blandt embedsmænd og politikere, og 
samarbejdet med det tvivlsomme, 
nu forsvundne CenterPlan var ved 
at ødelægge det hele. Først da ejen-
domsaktieselskabet Jeudan fattede 
interesse og tilbød at opføre og drive 
Torvehallerne blev Hans Peter Ha-
gens tegninger til virkelighed.

Hverdag og weekend
Niels Lønborg Brandt er i sagens na-
tur stærkt optaget af at studere kun-
dernes adfærdsmønstre. De yngre 
laver ikke mad hver dag og vælger 

derfor at købe færdigretter eller at 
indtage et hurtigt måltid. Tendensen 
afspejler sig også i madboderne på Pa-
pirøen og i Kødbyen. Til gengæld vil 
de gerne tilberede noget lækkert i de-
res eget køkken, når det er weekend, 
måske inviterer de gæster.

- I forberedelsesfasen var der for-
håbninger om alle de gartnere og 
landmænd, der ville køre på torvet 
og selv sælge deres friske produkter, 
men der eksisterer ikke ret mange af 
slagsen. Forestillingen om den gamle 
dame, der samler svampe og tager til 
hovedstaden, er romantisk, men ure-
alistisk, siger Niels Lønborg Brandt. 
Skulle de findes er de velkomne.

Også tanken om regionale fødeva-
rer var en bærende tanke, men kun 
Bornholmerbutikken har formået at 
gøre sig gældende. Den udendørs bod 
med varer fra Thy er et tidsbegræn-
set projekt, der slutter med udgangen 
af oktober.

Den rette stemning
Torvehallerne består af 70 faste sta-
der, heraf tre slagtere, to fiskehand-
lere og fem ostehandlere, og de går 
så udmærket, at kun et par stykker 
om året giver op. Ventelisten er lang, 

men konceptdirektøren er meget om-
hyggelig i sit valg. Flere fastfoodbo-
der eller bagerier har ikke en chance, 
der skal noget specielt og naturligvis 
forretningsmæssigt bæredygtigt til. 
Man skal være indstillet på, at vi har 
åbent syv dage om ugen, og at kun-
derne forventer god service, et smil og 
et godt råd. Det stiller krav til perso-
nalet, og vi kan se, at fx Oliven Stig 
med sine smagsprøver og kvikke be-
mærkninger er med til at skabe den 
rigtige stemning.

- Vi bliver lidt irriterede over på-
standen om, at varerne er for dyre. 
Man kan jo ikke sammenligne en 
Mozzarellaost i et supermarked til 
10 kroner med en frisk, der er frem-
stillet i morges og koster 42 kroner. 
Der er forskel på kvalitet og kvantitet, 
og flere undersøgelser viser, at fx fisk, 
kød og grønt ikke koster mere hos os 
end i specialforretninger ude i byen. 
Så det er en myte, og hos os kan man 
også få små portioner, og så kan man 
vælge at spise lidt mindre, men meget 
bedre, fremhæver Lønborg Brandt.

2.900 torvehaller i Spanien
Torvehallerne startede med en hjem-
meside og e-mails, i dag er Facebook 

og Instagram meget vigtige kanaler. 
Glade forbrugere lægger med stolt-
hed billeder på Instagram, og den di-
gitale kommunikation spreder bud-
skabet om særlige begivenheder så 
som skaldyrfestival og her i oktober 
koreansk mad.

Torvehallerne er medlem af flere 
europæiske organisationer for torve-
handel og modtager ofte besøg af kol-
leger. I Spanien er der 2.900 markeds-
haller, alene i Madrid kan der tælles 
56, men de har brug for at forny sig, 
for de stammer fra en tid, da mange 
kvinder gik hjemme og havde tid til 
at handle hele ugen. I København og 
ude i landet er der mange planer om 
torvehaller, men det kan ikke nytte 
noget, hvis kunderne kun kommer i 
weekenden. 

- Vi indretter os efter forbruger-
nes mønstre, og de har ændret sig en 
hel del i løbet af vores første fem år. 
Torvehallerne er blevet et mødested, 
hvor man både kan handle, spise og 
more sig sammen – og må jeg så blive 
fri for den påstand om, at der lugter 
af friture. Det passer jo ikke, men der 
er mange dufte af krydderier, kaffe 
og kager.

jalu@kbhavis.dk

TORVEHALLERNE
5 ÅR OG 5 MILLIONER
BESØGENDE OM ÅRET

TEKST JACOB LUDVIGSEN     FOTO TORBEN DRAGSBY
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Hatte - siden 1857
Stil, med smil.

Åbningstider:                                                                                           
Mandag: Lukket                                                                        

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

Søndag: Lukket  

Købmagergade 5

1150 København K

      3313 6270 

info@petitgas.dk

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

Wigéns, CTH, Wegener, Randers Handsker, 
Salon &  Splendid.

MED MOR I BYEN Byen har sum-
met af 70’er tilbageblik i sep-
tember. Takket være kulturfe-
stivalen Golden Days har (alt 
for) mange været i fotoanna-
lerne. Sådan en kulturfestival 
betyder, at man har pligt til 
at slæbe sine børn afsted og se 
billeder fra min barndoms Kø-
benhavn. 

Hvis jeg ikke selv havde 
været ufrivilligt offer for hip-
pietid, ville jeg tro, at sådan en 
sort/hvid dokumentarfotoud-
stilling fra 70’erne var en stor 
iscenesættelse med rekvisitter, 
kostumer og komiske fagter. 
Det burde have været scener 
fra en film og ikke en hverdag.

De ligner aber 
Mine børn kigger tavse på et 
billede af en ung far, der har 
sin søn bag på knallerten uden 
hjelm eller jakke. Og de glor på 
sommerfotoet af langhårede 
fyre med stikkende strikkede 
islandske sweaters slynget ind 
i piger med bare bryster. Jeg må 
flere gange understrege, at det 
var virkeligheden den gang jeg 
var barn.

”Hvad er det, alle damerne 
har på hovedet?” Jeg sukker og 
smiler. ”Det er en gammel prut-
teble, der er farvet lilla.” ”Har 
den været brugt?” ”Ja, de er 
pædagoger, de har taget en ble 
med hjem fra arbejde og vasket 
og farvet den.” Hvorfor har de 
den på den dag?” ”Det er ikke 
en udklædning. De gik med 
den hver dag. Det var pynt.” 
”Hvem gjorde?” vil min datter 
vide. ”Min faster for eksempel. 
Der var datidens kasket.”

”Havde de ikke en børste el-
ler kam dengang”? Undrer min 
praktiske datter sig, ”De næg-
tede at eje en kam. Min far va-
skede endda håret i mudder” 
svarer jeg, ”Det lyder komisk 
men det er fakta.” ”Prøv at se, 
hvor er abeagtige folk er. De sid-
der i bunker og drikker øl af 
flasken.” siger min søn. ”Uden 
tøj på og pigerne barberede sig 

ikke på benene og under ar-
mene.” min datter rynker på 
næsen. ”Hvad lavede folk den-
gang?” Jeg er ikke meget for 
at indrømme det, men jeg får 
uventet hjælp fra en anden 
gæst.

”Alle troede at de kunne 
spille teater og guitar og de 
havde ikke et rigtigt arbejde.” 
Svarer han smilende. ”Heller 
ikke mændene?” ”Nej, de lod 
som om at de læste på univer-
sitetet ind til, de blev smidt ud.”

Var BHen ikke opfundet?
”Undskyld mig, det er ikke 
fordi, jeg kigger på sådan no-
get, men helt ærlig: Var BHen 
ikke opfundet da du var barn?” 
Spørger en stor pige ved siden 
af os, moren tænker og sva-
rer: ”Jo det var den, men.” Og 
så går hun i stå og vi kigger på 
hinanden. Der bliver for fjollet 
at forklare, at det formålsfulde 
stykke tøj blev brændt i et pro-
vokerende frihedsflip. Ærlig 
talt den kvinde fra 70’erne, der 
ikke går med BH i dag, er en-
ten indlagt på Skt. Hans eller 
selvlærd keramiker bosat på en 
mindre dansk ø.

En lille dreng siger ”Den 
gang luftede man også hunde 
uden at have en pose med. Så lå 
der bare høm hømer i hele Kø-
benhavn og lugtede.” Vi begyn-
der alle sammen at grine. ”Det 
er rigtigt, det har min mor for-
talt.” Moren nikker og den store 
pige kigger på hende ”Helt ær-

lig, var de på firdobbelt espresso 
og Mokaii den gang?” Vi voksne 
morer os igen. ”Hippierne drak 
ikke kaffe”, svarer jeg og gem-
mer på resten af sandheden.

Den lille dreng kigger på 
min søn ”Det er min storesø-
ster, når hun skælder ud lyder 
hun som et dådyr, der skal ka-
ste op.”

Billeder fra nutiden
Der er aldrig blevet dokumen-
teret så meget samtid som nu. 
Så når mine børn bliver store 
og skal forsvare deres fortid på 
en fotoudstilling, hvad skal de-
res børn så forstå fra 2016? En 
selfie-generation af navlepil-
lende selveksponerende gen-
nemsnits københavnere, der 
sidder på café og deler billeder 
af brød med udmast avokado 
og et blødkogt æg, som de ikke 
selv har tilberedt. Serveret i sel-
skab med en kaffe, med moti-
ver i mælkeskum. 

Selvom at 70’erne skulle 
være på mode blandt hipstere, 
så er det København kedelig 
pæn. Der er ingen Flower 
Power blomster og hjerter, 
hele byen går i kønsløse ma-
ritime tværstriber i det lune 
septembermylder. Det ene-
ste ekko fra 70’erne jeg ople-
ver i de små gader er en hæs 
stemme brøle en tom trussel. 
”Du står og generer en mand, 
der har dyrket kampsport. 
Pas på eller jeg river røvhullet 
af dig.”

MED MOR I BYEN

TEKST CAMILLE BLOMST

HIPPIERNE 
SOM SOCIOLOGISK 
ZOOLOGISK HAVE
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FÆNGSELS-

GRISE
PÅ KULTORVET

Nyt svævende syretrip fra TømrerClaus sender lytteren hele 
vejen ind i sindet og ud i universet. Det fedt forførende og 
kulturkritiske rock-album Jaguar er på gaden.

ØKOLOGI I Kragskovhede Stats-
fængsel er de indsatte berø-
vet deres frihed. Sådan er det 
jo. Og i konventionelle svine-
stalde er dyrene spærret inde. 
Men de store saftige grisebas-
ser fra Kragskovhede lever 
det frie liv, og det er mor-
sommere at passe dem end 
at sidde og pakke vareprøver 
og hvad der nu ellers måtte 
tilbydes af beskæftigelse bag 
tremmerne.

29 glade grise har hyg-
get sig med at grave i jorden 

og dermed kultivere den, og 
heraf er de 12 blevet leveret 
til Jens Slagter, firmaet Fri-
land sørger for leverancen. 

Så fængselsgrisene indgår 
nu i sortimentet af økologisk 
kød hos Bowlerslagteren, 
grundlagt 1888.

Forhåbentlig får Kragskov-
hedes fanger og funktionærer 
også en forsvarlig portion flæ-
skesteg, så de kan smage re-
sultatet af deres omsorg for 
de frie fængselsgrise.

kbh

Jens Slagter er fornøjet over at kunne sælge de økologiske fængselsgrise.

Så glade var grisene i Kragskovhede Statsfængsel – indtil de blev 
slagtet. Foto: Friland.

TEKST ANDERS HØJBERG KAMP

KIG OP: PSYKEDELISK 
SØRØVERSKIB SEJLER 
SKÆVT PÅ STJERNEHIMLEN

ANMELDELSE Jaguaren strejfer lystigt om-
kring, fuglen basker sine sjælevinger, og der 
er mange toner endnu, inden TømrerClaus’ 
sindssyge sørøverskib lægger til kaj.

TømrerClaus’ nye udspil Jaguar hylder 
dem, der er faret vild, dem, der drømmer i 
skyggerne, og det hylder de måneskibe, der 
krydser stjernehimlen.

Den blues-fyldte og iørefaldende syrerock 
er fedt og forførende - som altid når gør-det-
selv-hippien TømrerClaus går i værkstedet. 
Et værksted fri fra pladebranchens kommer-
cielle krav, jakkesættenes og de kulturelle in-
stitutioners (Læs: DR) intetsigende tomgang: 
Her handler teksterne eftertænksomt og ka-
rakterfyldt om samfund og livsfilosofi, og her 
får guitarstrengene lov til at flyde frit, længe 
og trancenderende uden tanke på radioens 
tre minutters stramme krav om autotune og 
tidens holdningsløse toner.

TømrerClaus’ seneste soloplade Jeg var go 
i går er helt tilbage fra 2005, og dengang spil-
lede han - næsten - alt selv på den hårdtslå-
ende protestplade. På Jaguar han har fået sel-
skab af bassisten Preben Madsen, der ligger 
en tung og blå grund, som vi kender det fra 
Jimi Hendrix-pladerne, mens Thomas Vilhem 

følsomt svinger stikkerne frit og taktfuldt - 
ofte akkompagneret af mundharpe, clarinet 
og kor. 

Bandet giver ny energi til TømrerClaus, der 
for første gang siden tiden som leadguitarist 
i bandet Dream City fungerer i en trio, der 
med med- og modspil styrker den nu 70-årige 
hippie, der har foldet sig ud i grupper som 
Skousen & Ingemann, Dan Turell & Sølvstjer-
nerne, TømrerClaus Band of Friends og med 
meget andet udgivet på musikerens eget nu 
40 år gamle pladeselskab Karma Music.

Desværre får pladen næppe meget digital 
sendetid på hverken statsradioerne eller de 
kommercielle stationer, da tidens post-kapita-
listiske krav om kontant afregning og konstant 
underholdning sætter en stopper for meget af 
det, der stikker ud og lader musikken flyde frit. 
Og det er netop det, som denne plade handler 
om. Lyrisk som musikalsk. God lytter.

HVEM: TØMRERCLAUS
TITEL: JAGUAR
PRIS: 140.- (CD), 250.- (VINYL)
KAN KØBES PÅ WWW.KARMAMUSIC.DK
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Herluf Trolles Gade 18      1052  København K        Tlf. 70 27 23 14* *

Skjortevask
      5 stk. 100.-

SØRGELIG SKÆBNE
EFTER 47 ÅR HAR THE DANISH PIPE SHOP FÅET NOK OG FLYTTER TIL VESTER VOLDGADE
LUKNING En af Københavns sidste klassiske 
butikker forsvinder fra Strøget, og indeha-
veren Nikolaj Nielsen lægger ikke fingrene 
imellem, når han skal forklare årsagen:

- Tyverier, hjemløse, romaer, skrald, skram-
mel, støj og bræk. Politiet har ikke ressourcer 
til at holde orden i gaden, og overborgmester 
Frank Jensen bærer skyklapper. Indgangen 
til en af byens mest berømte gader er blevet 
så kaotisk, at vi ikke kan byde kunderne det!

Familievirksomheden har Nikolaj Nielsen 
arvet efter sin far, der overtog forretningen 
i 1969. Især i de senere år har Strøget, også 
kendt som Frederiksberggade, gennemgået 
sørgelige forandringer, og nu kan det altså 
være nok.

Mindst en gang om ugen er The Danish 
Pipe Shop udsat for tricktyverier, udført af 
velklædte bandemedlemmer. Hver morgen 
skal der muges ud foran butikken, hvor druk-
kenbolte har svinet i nattens løb.

Den 1. oktober genopstod den estime-
rede tobaksforretning i Vester Voldgade 92. 
Det, der engang var Københavns eksklusive 
strøg, overlades til burgerbarer og souvenir-
butikker.

jalu@kbhavis.dk

Både københavnske og tilrejsende piberygere kender den næsten 50 årige butik, der nu føler sig drevet væk fra Strøget og 
fortsætter i Vester Voldgade. 

TEKST JACOB LUDVIGSEN     FOTO TORBEN DRAGSBY
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POLITIK Den forholdsvis ukendte er-
hvervskvinde Cecilia Lonning-Skov-
gaard blev i sidste uge overbevisende 
valgt som Venstres borgmesterkandi-
dat i København i et kampvalg mod 
den nuværende børne- og ungeborg-
mester Pia Allerslev med stemmerne 
144 mod 55.

Forud for afstemningen var for-
løbet en intern valgkamp, hvor det 
føg med beskyldninger om ”dronnin-
gemord” på lederen af Venstre i Kø-
benhavn igennem de sidste otte år, 
Pia Allerslev, som er blevet kritiseret 
for ikke at pleje sit Venstrebagland i 
tilstrækkelig grad.

Både bestyrelsesformanden for 
Venstre i København, Lars Magnus 

Christensen, og en enig Venstrebe-
styrelse, flere medlemmer af borger-
repræsentationen på Rådhuset og VU 
i København bakkede op om udfor-
dreren Cecilia Lonning-Skovgaard in-
den opgøret.

Erhvervskvinden Cecilia Lon-
ning-Skovgaard har flere poster på 
CV’et hos virksomheder som DONG, 
Codan og Carlsberg - foruden at være 
integrations- og beskæftigelsesordfø-
rer i Venstre i København.

Med afstemningen siger Pia Al-
lerslev, der ved sidste kommunalvalg 
fik omkring 14.000 stemmer, farvel 
til kommunalpolitik, når valgperio-
den udløber ved udgangen af 2017.

lp@kbhavis.dk

POLITIK 30-årige Sisse Marie Welling 
skal fremover lede SF i Københavns 
Borgerrepræsentation. Hun bliver ny 
spidskandidat og dermed politisk le-
der. Valget følger, efter at den hidti-
dige spidskandidat Ninna Thomsen 
har meddelt, at hun ikke genopstiller. 
Ninna Thomsen fortsætter som sund-
heds- og omsorgsborgmester frem til 
kommunalvalget næste år.

Sisse Marie Welling mener, at Kø-
benhavn står overfor store udfordrin-
ger på blandt andet boligområdet.

- Vi skal kræve en langt mere pro-
gressiv boligpolitik. For hvis alminde-
lige mennesker ikke længere har råd til 
at bo her, så er København ikke længere 
min by, siger hun.

Sisse Marie Welling understreger, 
at SF fortsat skal være et parti, hvor 
medlemmerne har den afgørende ind-
flydelse.

- Vi er ikke og skal ikke være et så-
kaldt ”moderne” parti, hvor en lille elite 
bestemmer politikken. Vi skal bruge 
alle de ressourcer, der er blandt vores 
medlemmer, siger den nye spidskandi-
dat, som er bosiddende på Nørrebro.

Sisse Marie Berendt Welling er for ti-
den i gang med at skrive speciale i histo-
rie på Københavns Universitet og blev 
første gang valgt til Borgerrepræsentati-
onen i København i 2009. Her han hun 
været blandt andet budgetordfører og 
ordfører for integration og beskæfti-
gelse for SF.                    lp@kbhavis.dk

POLITIK I Lejre Kommune vækker det 
undren og tristesse, at den populære 
SF-borgmester Mette Touborg kaster 
kæden for at blive administrerende 
kultur-og fritidsdirektør i Københavns 
Kommune. Touborg fik en tredjedel af 
stemmerne ved det seneste kommu-
nalvalg og er ofte blevet nævnt som 
en person, der ville kunne rette op på 

det forslåede folkeparti. Men hun blev 
ikke forfremmet til Christiansborg, og 
nu foretrækker hun den sandsynligvis 
bedre lønnede direktørpost. I en tiltræ-
delseserklæring taler hun om ”nye til-
tag, der skal implementeres”. Så er to-
nen slået an på adminidask.

            kbh

TEKST LARS PETER LORENZEN

TEKST LARS PETER LORENZEN

NY SPIDSKANDIDAT 
FOR VENSTRE 
I KØBENHAVN

LEJRES BORGMESTER
VIL HELLERE VÆRE
KULTURDIREKTØR

SF HAR VALGT 
NY LEDER

Erhvervskvinden Cecilia Lonning-Skovgaard (øverste billede) vandt en knusende sejr over 
den nuværende børne- og ungeborgmester Pia Allerslev (nederste billede) i kampen om at 
blive borgmesterkandidat for Venstre i København ved kommunalvalget i 2017.

30-årige Sisse Marie Welling bliver SF’s nye spidskandidat i København ved kommunal-
valget i 2017. Hun afløser sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen, som ikke 
genopstiller.
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55 minutters professionel massage kr. 350,- 
Individuelle massageløsninger hos lægeexam. fysiurgisk massør  - RING 29 93 65 69

Dagens Massage  |  Nørre Farimagsgade 19  |  1364 København K  |  info@dagensmassage.dk  |  www.dagensmassage.dk

MASSAGE
TRÆTHED   |   HOVEDPINE   |   ANSPÆNDTHED   |   KONTORSMERTER

FORLIG Kommunens samlede anlægsbudget for 
2017 til 2020 udgør 15,5 milliarder kroner. Det 
forventes at skabe 19.000 arbejdspladser.

Aftalen viderefører planen om at få alle kommu-
nens 70 folkeskoler moderniseret. 41 skoler er alle-
rede helhedsrenoveret, og næste år er der afsat 798 
millioner til at gå i gang med yderligere 10 skoler.  

Byens budget for næste år indeholder en række 
indsatser for børn i udsatte familier, herunder 
flere pædagoger i børnehaver i udsatte kvarterer 
og penge til at styrke den tidlige indsats, så børn 
i udsatte familier kommer i dagtilbud og bliver 
stimuleret motorisk, socialt og sprogligt.

Endvidere er der afsat penge til at støtte byens 
allerfattigste som førtidspensionister, modtagere 
af kontanthjælp og integrationsydelse - med ud-
gifter, som de ikke selv har råd til som for eksem-
pel tandlæge og nye sko. 

500 nye ungdomsboliger
Der afsættes også penge til 500 nye almene ung-
domsboliger, således at der i løbet af de kommende 
år vil være i alt 6000 nybyggede ungdomsboliger 
i København. Samtidig sættes der penge af til at 
bygge erstatningsboliger for de almene boliger, 
som Københavns flygtninge flytter ind i.

140,2 millioner kroner afsættes i en genopret-
ningspulje til veje og cykelstier på blandt andet 
Vesterbrogade, Amager Boulevard og Utterslevvej. 
Samtidig sættes der penge af til udvidelse af Dyb-
bølsbro og bedre forhold for cyklister.

De kommende to år bliver der gjort en større 
indsats for at samle skodder og glasskår, ligesom 
der bliver givet 21 millioner kroner over fire år til 
at få flere cykelparkeringspladser blandt andet ved 
stationer samt penge til at indsamle forladte cykler. 
Dertil bliver der afsat tre millioner kroner om året 
i fire år til at udvide åbningstider og rengøring af 
offentlige toiletter, og penge til træer og til blom-
ster i rabatten ved byens større veje. 

Idræt og fritidsliv får ligeledes en tiltrængt 
saltvandsindsprøjtning. Der er afsat 60 millioner 
kroner til at købe en grund på Papirøen til en ny 
svømmehal samt penge til at planlægge en ny 
svømmehal i Ørestad. Der gives penge til en skøj-
tebane i Enghaveparken. Også gebyret for idræts-
foreninger på 150 kroner per voksenmedlem for-
svinder.

Endelig fastholdes lettelsen i gebyrer for er-
hvervsdrivende, da gebyr for blandt andet udeser-
vering, vareudstilling og stader bortfalder.  

lp@kbhavis.dk

BREDT FORLIG OM 
BYENS BUDGET

TEKST LARS PETER LORENZEN

Udvalgte udgiftsposter i  
Københavns Kommunes budget:

• 798,7 millioner kroner over fire år til hel-
hedsrenovering af i alt 10 folkeskoler

• 260,5 millioner kroner over fire år til nedriv-
ning og genopbygning af Hyltebjerg Skole, 
som skal lægges sammen med Vanløse Skole 
med ét ekstra spor, madskole og tandlæge-
klinik

• 30,3 millioner kroner om året i fire år til 
bedre normeringer i børnehaver med ud-
satte børn

• 2 millioner kroner om året i fire år til at sikre, 
at børn i udsatte områder kommer i dagtil-
bud

• 5,5 millioner kroner om året i fire år til at 
give førtidspensionister, kontanthjælpsmod-
tagere og borgere på integrationsydelse 
støtte til uforudsete udgifter, for eksempel 
sko, tandlæge mv.

• 81,9 millioner kroner over fire år til grundka-
pital til almene ungdomsboliger

• 18,1 millioner kroner til nye almene boliger 
til erstatning for de boliger, der optages af 
Københavns flygtninge  

• 2 x 5 millioner kroner til ekstra renhold, 
blandt andet til at fjerne skod og glasskår

• 21,3 millioner kroner til ny cykelparkering 
samt 0,8 millioner kroner om året i fire år til 
oprydning

• 12 millioner kroner over to år til en særlig 
beskæftigelsesindsats i Mjølnerparken

• 60,1 millioner kroner til grundkøb og plan-
lægning af svømmebad på Papirøen

• 10,4 millioner kroner over tre år til en skøj-
tebane i Enghaveparken 

• 80 millioner kroner over fire år til at friholde 
erhvervsdrivende for gebyrer, herunder for 
udeservering  

• 450 millioner kroner til at investerer i nye, 
smartere velfærdsløsninger og arbejdsgange

Samtlige partier i Københavns Borgerrepræsentation indgik i forrige 
uge et sjældent bredt forlig om byens økonomi for 2017.
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KOMMENTAR Den leksikale definition på sorte 
penge er: ”en indtægt som ikke opgives til skat-
tevæsenet”, og som der derfor ikke betales skat 
af. I sagens natur er det vanskeligt at gøre op, 
hvor store beløb, der snydes for. Men vi har i 
den seneste tid hørt en del om milliardbeløb, 
der er unddraget skattevæsnet, og som samme 
væsen har vanskeligt ved at komme efter. Her 
er ikke nødvendigvis tale om sorte penge, men 
om penge, som skattemyndighederne, staten 
såvel som kommuner ikke har fået hjem i kas-
sen. Man ved altså hvem det er der skylder, 
men Skat har, på grund af forsømmelse, ikke 
fået opkrævet pengene. Tre chefer i Skat er ble-
vet hjemsendt i forbindelse med, som dagbla-
det Børsen skriver: ”formodet udbyttesvindel 
for 12,3 milliarder kroner, men slipper for tje-
nestligt forhør.”  

Det er statens advokat, kammeradvokaten, 
der efter undersøgelse af chefernes rolle i sagen 
har konkluderet, at der ikke er grundlag for at 
rejse tiltale mod de tre. Om hjemsendelsen be-
tyder, at de er sendt hjem med eller uden løn 
fremgår ikke. Hvis de er sendt hjem med løn, 
er det så en form for sorte penge?

Myndighederne prøver nu at komme efter 
de sorte penge ved at købe informationer om 
systematisk skatteunddragelse i Panama. In-

formationer som er indsamlet på en ikke helt 
afklaret vis. Hvad der kommer ud af det blæ-
ser i vinden. 

Nabohjælp
På den baggrund kan det være svært at tage 
det helt alvorligt, hvis en handlende eller en 
håndværker modtager betaling uden at få det 
hele med i sit regnskab. Hvis din nabo hjæl-
per dig med at bygge et klædeskab uden at få 
betaling for det, så skal du have det med på 
din selvangivelse og betale skat af den ”gave”, 
som værdien af naboens arbejde er. Det er 
nok sjældent, at det sker. Betaler du naboen 
for det arbejde han udfører, skal han opgive 
det til skattevæsnet. I praksis foregår det ikke 
altid på den måde. 

Vi må nok konstatere, at det sorte arbejde 
florerer og vil blive ved med det. Lad os kalde 
det vennetjenester, hvis jeg passer naboens al-
tankasse, når han er på ferie. Og det samme, 
når han hjælper mig med at male mit køkken. 
Ellers blivet det for surt og besværligt. 

Rockwool Fondens forskningsenhed har 
gennemført en undersøgelse som viser, at 
hver fjerde i den arbejdsdygtige alder udfører 
hvad de selv opfatter som sort arbejde. Angi-
veligt går staten glip af indtægter på op imod 
8 milliarder kroner årligt på den konto.  Så 
lidt Christiania er der i det danske samfund 
uden for Fristaden, selv om det nok ikke lige 
for tiden er den boldgade, familien Danmark 
ønsker at spille på. 

jt@kbhavis.dk

KARSTEN HANSEN STRIBER

 TEKST  
 JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT. 

SORTE PENGE 
OG SORT ARBEJDE
OG SLØSERI HOS SKATTEVÆSNET

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

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888
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50.000.000 ... 
…kr. koster det, hvis man vil bo standsmæssigt i København K med ud-
sigt til kanalen. Den fredede ejendom med 13 værelser på adressen Ved 
Stranden 12 har elevator mellem tre af de fem etager, så man ikke be-
høver slæbe vinen op fra kælderen. Huset er fra 1796 og renoveret efter 
alle kunstens regler.

64.000.000 ...
…kroner er der – mindst – til den fratrædende Novo-direktør Lars Rebien 
Sørensen. Da han strittede kronprinsen Kåre Schultz ud, kunne denne 
trøste sig med 73 millioner. 

 40.200 ...
... kvadratmeter kommer Axel Towers til at fylde, når det åbner i foråret 2017. 
På 1. sal kommer butikker, og på 8.-10. sal i et af tårnene åbner en skybar. 
Starbucks, Peter Beier Chokolade og ur- og smykkeforhandler Klarlund er de 
første tre lejere, som har tegnet kontrakt og er klar til at møde københavnere 
og turister i nye omgivelser. 

12,3 ...
... millioner kostede den langtrukne fyring af skatteministeriets
departementschef Peter Loft, der blev udsat for politisk forfølgelse i
forbindelse med Helle Thorning-Schmidts betændte skattesag. Rigsrevi-
sionen
påpeger det urimelige i fremgangsmåden, der sikrer Peter Loft syv års
arbejdsfri løn.

62 ...
... nye boder, specialbutikker, cafeer og lignende får til huse på Vester-
bro, når WestMarket slår dørene op i et meget lysere, mere åbent og helt 
ombygget Toves Galleri. Åbningsdatoen er officielt sat til torsdag 26. ja-
nuar 2017. WestMarket har opjusteret planerne for ombygningen, så de 
i samarbejde med det allerede beliggende Fitness World har fået lov til 
at bygge større.

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.

650 ...
... millioner kroner er den nette sum, som administrerende direktør i Nets, 
Bo Nilsson, står til at score, når firmaet bliver noteret på Nasdaq Copenha-
gen. Sidste år investerede 70 centrale medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer 
et sted mellem 100.000 og fire millioner kroner hver i et lederprogram, der 
skal sikre firmaets vækst. Medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer kan med 
børsnoteringen se frem til at få deres investering 80-90 gange igen, hvis Nets 
opnår den forventede børsværdi på cirka 27 milliarder kroner.

40 ...
... kvadratmeter eller snarere lidt mindre er Palæ Bar i Ny Adelgade. 
Her har man hidtil haft lov til at ryge efter kl. 16, men da der også 
serveres smørrebrød til frokost, har Arbejdstilsynet blandet sig - den 
slags har de mandskab til. Ejeren Peter Bredholt fik valget mellem 
mad eller røg - og måtte til mange gæsters irritation vælge det første. 
En virkelig sejr for folkesundheden.

2.522 ...
... kr. er kvadratmeterlejen for en ”centralt beliggende” restaurant på 
Graabrødre Torv, afståelsessummen er en halv million. 

250.000.000 ...
... skal Bankernes Kontantservice koste. Nationalbanken og 70 banker har 
med stort underskud drevet en slags vognmandsforretning, der henter og 
bringer kontanter. Det har kostet 350 millioner, nu gider bankerne ikke 
mere og tager et tab på 100 millioner ved salg til konkurrenten Loomis.

15.000.000 ...
…kroner tilfalder der Bente Overgaard, der for nogle måneder siden forlod 
Nykredit. Det forlyder ikke, om hun var kontorbud eller bogholder, men 
undværlig var hun åbenbart.

31 ...
…Eksklusive ejerlejligheder vil blive indrettet i Frederiksholms Kanal. Man
gør da noget for at afhjælpe boligmanglen.

22.000 ...
... københavnere kan se frem til, at der for alvor tages fat på at indrette 
lejligheder i gamle tørrelofter. Firmaet Skou Gruppen A/S er i gang flere 
steder i byen.
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Victoriateateret på hjørnet af Nytorv og Frederiksberggade ca. 1920. Tilskuerne strømmer mod indgangen med den monstrøse søjle, og den megen pynt på facaden. Foto. Københavns Museum

MAGASIN Nu hvor ombygningen af 
hjørneejendommen Frederiksberg-
gade/Nytorv er ved at være færdig, 
er det sjovt at mindes den oprinde-
lige beboer på hjørnet.
Den tunge tårnbeklædte ejendom 
blev opført efter tegninger af arki-
tekt Victor Nyebølle i 1804-08 for 
Grundejerbanken. Ved den lejlighed 
rev man bl.a. det hus ned, hvor filo-
soffen Søren Kierkegaard blev født. 
Forsøg på at frede Kierkegaards fø-
deejendommen blev i Borgerre-
præsentationen hånligt afvist som 

bagstræberisk af bl.a. rektoren på 
arkitektakademiet Ferdinand Mel-
dahl. Der kom dog en mindeplade 
for Kierkegaard op på den nye fa-
cade. Grundejerbanken nåede knap 
at flytte ind i bygningen, før den i 
februar 1908 gik konkurs efter for-
fejlet byggespekulation. Banken og 
dens ejendomme købes af Den Kjø-
benhavnske Handelsbank.

TEATER
På hjørnet, som Nyebølle havde ud-
styret med en monstrøs søjle og en 
lille overdækket arkade, indrettes 
Victoriateateret, hvis teatercafé sta-
dig findes på Gammeltorv som Vic-
toria Pub. Men dette teater fik en 
kort levetid, før det blev ombygget 
til biograf.

Den 9. november 1911 skriver 
Berlingske politiske og Avertisse-
ments-Tidende: ”I gaar aabnede det 
nye Biografteater ”Victoriateateret” 
paa Hjørnet af Nytorv og Frede-
riksberggade…. Kjøbenhavn har nu 
faaet et stort, mondænt Biograftea-
ter. Tilskuererummet er rummeligt 
og bekvemt, smagfuldt udstyret med 
slebne Halvsøjler langs væggene og 
hvælvet Loft med et enkelt Stukor-
nament. ”

KORT LEVETID
Men herligheden varede kun kort. 
Victoriateateret lukkede den 7. april 
1923. Da var det blevet opsagt af 
bygningens nye ejer Den Kjøben-
havnske Handelsbank, som derefter 
indrettede lokalet til bank. Handels-

banken fusionerede med Den Dan-
ske Bank, som i en årrække fortsat 
havde afdelingen her. Den fik tilla-
delse til at lukke arkaden, fjerne ud-
smykningerne på søjlen og facaden, 
og indsætte glasdøre. Der blev også 
åbnet store vinduer mod Frederiks-
berggade.

Nu er Danske Bank også væk, og 
store butiksruder er indsat ud mod 
både Nytorv og Frederiksberggade. 
I butikken bliver der sportsforret-
ning, og i selve ejendommen rykker 
naboen Københavns Byret ind.

Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen fortæl-
ler om det gamle København i hver udgave af 
Københavneravisen.

 TEKST  
 ALLAN MYLIUS THOMSEN   
 Byhistoriker

MAGASIN MYLIUS

VICTORIATEATRET
En ganske glemt biograf på Strøget i København
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HODJA
SOM MUSICAL
Folketeatret har der den 27. oktober ur-
premiere på familiemusicalen, ”Hodja fra 
Pjotr”. Sebastian, som oprindeligt skrev 
titelmelodien til børnefilmen, ”Hodja fra 
Pjotr” i 1985 har nu skrevet en hel musical 
med sange, der er inspireret af østens my-
stik og Ole Lund Kirkegaards elskede bør-
nebog om Hodja og hans flyvende tæppe. 
Kristian Gintberg fra Ramasjang spiller 
hovedrollen som Hodja, og det er allerfør-
ste gang han spiller en teaterrolle. Frede 
Guldbrandsen, som sidste år stod bag den 
vellykkede forestilling ”Jean de France”, 
instruerer, og Stephan Grabowski og hans 
orkester spiller Sebastians musik. Spiller 
på Folketeatret indtil 16.december, deref-
ter på turne indtil 12. marts.

PRESSEPERSONALIA
Ekstra Bladets litteraturredaktør George Hil-
ton er fyret. Stillingen genbesættes ikke.

Jacob Steen Olsen fra Berlingske er nu den 
eneste fastansatte teateranmelder i dansk 
presse. I Radio 24Syv oplyser han, at kolle-
gerne Henrik Lyding fra Jyllands-Posten og 
Monna Dithmer fra Politiken er strittet ud. 
Dog er chefredaktørerne blevet blege, efter at 
Fredericia Teater og Mungo Park erklærede, 
at de herefter ville placere deres annoncer til 
en værdi af 1 mill. kr. i andre medier. Nu 
forhandles der freelance-aftaler med de to re-
spekterede teaterjournalister. Berlingske har 
desuden ansat en ny teater- og litteraturan-
melder ved navn Anne Lisberg.

Berlingskes debat- og navneredaktør Jesper 
Beinov, der er kendt for at have været forlo-
vet med Inger Støjberg (ligesom Jens Rohde), 
er blevet hyret som særlig rådgiver af finans-
minister Claus Hjort Frederiksen. Herefter vil 
der gå et stykke tid, hvor Berlingske ikke brin-
ger kommentarer om det principielt betænke-
lige ved, at journalister flakser rundt mellem 
pressen og statsapparatet.

Ja, og så har de fået en ny chef på Jyl-
lands-Posten.

KALLIGRAFI
KA’ VI LI’...
I en tid, hvor folkeskolen bestræber sig på at 
overflødiggøre håndskrift – hvilket kan hen-
regnes til pædagogisk kriminalitet – er det 
vidunderligt at modtage en forsendelse med 
denne prægtige adressering. Se, hvad der var 
i pakken, i Byens Bøger.

 

BYENS KRAK
Kraks vejviser daterer sig tilbage til 1770, i 
1923 udkom den første trykte bog med de-
taljerede kort over København og omegn. 
Nu er festen slut, til næste år er vi henvist 
til nettet. Udgiveren Eniro skotter også den 
trykte telefonbog. Digitaliseringens svøbe. 
Og det er ikke altid så nemt at finde folks 
mobilnummer.

SURT SHOW
Forleden fyldte Café Sommersko i Kronprin-
sensgade 40 år – dagen før gennemførte Føde-
varestyrelsen en razzia, der også ramte Cafè 
Dan Turèll, Burger Corner, XO Burger og Café 
Emma. Manglende sporbarhed og kritisabel 
opbevaring udløste en samlet bøde på 87.500 
kr. til firmaet Property & Restaurant, der ejer 
samtlige caféer. Indehaveren er Bahram Sari, 
der har anket bøderne. En del af de beslaglagte 
fødevarer blev senere frigivet.

PUMPEHUSET
Spillestedet er i fare for lukning i 2017.

FRISK FISK
Thorup Strand Fisk lægger til hver dag i Hav-
negade lige ved Nyhavn.

ITALIANO  
– MULTO BENE
Det var sandsynligvis en sensation, da Køben-
havn fik sin første italienske restaurant på hjør-
net af Fiolstræde og Skindergade i det herrens år 
1952. Siden er der poppet hundredevis af pizza-
rier af stærkt vekslende kvalitet op, men Italiano 
er still going strong – og på italienske hænder.

Priserne får en tand opad med jævne mel-
lemrum, til gengæld er kvaliteten uforandret 
høj. Man bliver aldrig snydt, og betjeningen er 
udsøgt.

Brød, olie og oliven stilles straks på bordet. 
En rigelig portion Pasta Carbonara til 159 kr. 
kan næsten ikke gøres bedre, og der følger re-
vet parmesanost med til selvbetjening. 10 kr. 
billigere er en pizza med gorgonzola og parma-
skinke, udmærket selv om nogle af de andre va-
rianter er mere fyldige. For blot 25 kr. serveres 
en lille skål salat.

Husets hvidvin til 249 kr. er fra Venezia-om-
rådet, flasken åbnes ved bordet, og der følger 
isvand med uden beregning.

Indendørs er stilen fra det gamle århundrede 
med bastflasker og skummel belysning bibe-
holdt, på fortovet er der 200 pladser, plaider og 
elektrisk varme gør det muligt at spise i fri luft 
på kølige dage.

Italiano er ikke stedet, hvor man forventer 
gastronomiske eksperimenter, men 582 kr. for to 
personer (der godt kunne have klaret sig med et 
enkelt glas vin) er rimeligt. I aftentimerne spil-
ler en troubadour et lille udvalg af hjemlandets 
sange så som ”Volare! Oh-oh”. Ristorante Itali-
ano Strada Violino (dvs. Fiolstræde): Multo bene.

GLYPTOTEKET... 
...søger ny direktør. Så må forgængeren 
vil være fyret? Kan det skyldes den lem-
fældighed, der førte til tyveri ved høj-
lys dag af en skulptur af Auguste Rodin? 

POSTNORD...
... fyrer 770 mand. Det anbefales, at man selv 
udbringer sine forsendelser.

CAFÉ BRØNNUM
Engang et navnkundigt københavnersted, hvor 
borgerskabet spiste natmad efter at have været 
i Det kgl. Teater, har i en årrække fungeret som 
kongeligt billetkontor. Nu åbner ejerne af Lied-
koeb og Ruby, to af byens førende barer, en cock-
tailbar i lokalerne. Stilen bliver både internatio-
nal og klassisk med en moderniseret udgave af 
Irish Coffee.

JAKKESÆT
Høj kvalitet til lave priser lover hollandske 
Suitsupply, derefter succes i New York er åbnet i 
Grønnegade. Billigste sæt koster 2.199 kr., det dy-
reste 5.999 kr. Kæden har 68 butikker i 16 lande, 
tøjet fremstilles i Europa og Asien, og mindre til-
retninger udføres på stedet af en skrædder.
Optagelserne foregår 14.-21. september kl. 13 og 
17. Interesseret? Send en mail til talentpubli-
kum@blu.dk, hvor du oplyser dit navn, dato og 
tidspunkt samt hvor mange I kommer. Alders-
grænse for at være publikum er 11 år.
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Forleden vågnede jeg af en drama-
tisk drøm, badet i sved. Drillehjer-
nen havde bildt mig ind, at jeg var 
den øverste chef i Københavns Kom-
mune for opgravning af huller. Mens 
jeg sad på kontoret og satte nipsenåle 
i et kort over byen kom en borgme-
ster, der ikke lignede Morten ”Bilha-
der” Kabell ind, uden at banke på. 
Han satte sig i stolen over for mig og 
erklærede efter en kort pause:

- Nu er det slut!
Jeg blev grebet af regulær 

dødsangst. Dette var bødlen, der 
skulle ekspedere mig ud på Amager 
Fælled, hvor der var bygget et skafot 
af betongrise.

Manden over for mig, der havde 
en stor medalje hængende om halsen, 
kunne se angsten i mine øjne og prø-
vede at tale lidt mere beroligende:

- Det er jo ikke noget personligt. Vi 
skal nok finde et eller andet til dig, men 
nu er det altså slut. Slut med at brække 
asfalt op og spærre af og grave og lade 
det stå i månedsvis. København skal 
kendes som byen uden bræk og brok.

Efter en pause mandede jeg mig 
op:

- Jamen, det kan du ikke mene. 
I politikere har jo netop vedtaget 
10.000 udgravninger frem til 2020. 
Det er hele vo-
res fremtid, du 
smadrer.

- Ja, sagde 
borgmester-
manden, vi har 
bare ændret 
planer. Du må 
regne med, at 
der er kommu-
nevalg om et 
års tid.

Jeg styrkede 
mig med en sjat 
kold kaffe fra i 
morges, da alt 
så lyst og lykke-
ligt ud.

- Hvad så med afdelingen?
- Tja, du må bare fyre dine folk. 

Det her er også en besparelse.
- Nu ikke så trist, smilede politi-

keren, du får en mail med nærmere 
instruktioner en af dagene, og så kan 
du indkalde til medarbejdersamtaler. 
Dit sparemål er 200 millioner.

Han rejste sig og gik uden at sige 
farvel.

Mit fine kort: H. C. Andersens Bou-
levard et kørespor i hver retning til 
oktober 2018, totalspærring af Tor-

denskjoldsgade 
til marts 2017, 
oppløjning og 
omlægning af 
Nansensgade til 
bilfri tilstand 
med urtebede 
efterår 2017, re-
novering af Nør-
report 2020 – her 
havde vi investe-
ret al vores fan-
tasi og virkelyst 
for at glæde po-
litikerne.

Her prøvede 
jeg at vågne for 

at slutte rædselsdrømmen, men den 
fortsatte.

Formanden for entreprenørerne 
råbte og skreg. Hvad med vores ma-
skiner? Vores medarbejdere? Alle de 
udfordringer, du havde lovet os. Det 
må gøres om!

Han begyndte at græde, og jeg 
kunne heller ikke holde tårerne til-

bage. Jeg fandt Kleenex-servietter i 
skrivebordsskuffen og ønskede, at jeg 
havde haft en flaske Gammel Dansk.

Hele vores verden var styrtet i 
grus. Før var vi gadernes herrer, nu 
ventede armod og mismod.

Heldigvis sprang jeg ud af sengen 
med et spjæt, hele den forfærdelige 
film rumsterede i hovedet, og selv 
om kaffen smagte bedre end den, jeg 
havde slubret, var det stadig som om 
jeg havde oplevet noget virkeligt, som 
en dag kunne ramme alle dem, der 
har viet deres liv til gravemaskiner og 
forskallingsbrædder. En by uden ve-
jarbejder, der flytter fra sted til sted, 
var slet ikke til at forstå.

Min kone var bekymret, men jeg 
kunne ikke finde ord til at forklare 
hende denne latterlige nattegyser, og 
jeg bevægede mig som sædvanlig ud 
for at komme på kontoret.

Heldigvis var alt, som det skulle 
være. Afspærringer, omkørsler, lange 
bilkøer, graverender med affald i 
bunden – København var sig selv nu 
og for altid.

Lurifax

Tårnfalken 

DET ER JO IKKE NOGET PERSON-
LIGT. VI SKAL NOK FINDE ET EL-
LER ANDET TIL DIG, MEN NU ER 
DET ALTSÅ SLUT. SLUT MED AT 
BRÆKKE ASFALT OP OG SPÆRRE 
AF OG GRAVE OG LADE DET 
STÅ I MÅNEDSVIS. KØBENHAVN 
SKAL KENDES SOM BYEN UDEN 
BRÆK OG BROK.

NUL HULLER
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Anders Højberg Kamps

Originale bog om 
byens originaler
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Anders Højberg Kamp

Årtiers Originaler 

- en moderne historiebog

150 sider, 214 kr., Byens Forlag

Kan købes på www.byensforlag.dk

ORIGINAL BOG OM
BYENS ORIGINALER

ANMELDELSE Man kan skrive 
historie på mange måder, og 
Anders Højberg Kamp har 
valgt at bygge sin ”moderne 
historiebog” ved at vælge seks 
personligheder, der hver især 
prægede et årti fra 1950’erne 
til det første i det nye årtu-
sinde, kaldet nullerne. 

Med omhu har han udset 
sig en håndfuld originaler, 
som turde skille sig ud fra 
mængden og dermed kom til 
at sætte deres præg på en pe-
riode. Det er godt tænkt og su-
verænt udført, portrætterne 
bygger på grundig research, 
gedigne interviews og jour-
nalistens evne til at nå tæt 
ind på livet af de spændende 
mennesker, som nu, hvor de 
er lidt på afstand af deres be-
drifter, får lyst til at røbe en-
keltheder, der ikke tidligere 

har været fremme. Vel doku-
menteret, vel illustreret.

Champagne
Første levende billede er 
Marquis Marcel de Sade alias 
Jørgen Vase Schmidt (adelstit-
len købte han i Andorra), der 
i 1950’erne levede et farverigt 
dobbeltliv. Om dagen var han 
bogholder i et oliefirma, gift 
og far til to børn. Om aftenen 
holdt han de mest overdådige 
fester som nattelivets konge. 

Anders har besøgt den nu 
81-årige livskunstner i hans 
600 kvm store lejlighed på 
Frederiksberg Allé og druk-
ket en flaske champagne med 
ham, mens han underholdt 
om sin karriere som celebrity, 
kun midlertidigt afbrudt af 
en fængselsdom for bedra-
geri mod sin arbejdsplads. 

Det var jo ikke gratis at invi-
tere alle de kendte danskere 
og udlændinge, der med for-
nøjelse lod sig afhente i li-
mousiner med marquisens 
vimpel på forskærmen.

Han fremhæver, at 50’erne 
var dannede, høflige og or-
dentlige tider, hvor man ikke 
bare sagde du til hinanden. 
Men dog spiste ferietabletter 
(amfetamin) for at kunne 
holde sig vågen og feste på 
Adlon til den lyse morgen. 
Der er stadig stil over adels-
manden.

Tjald og syre
I en helt anden afdeling fin-
der vi 1960’ernes Stig Møller, 
70 år og stadig aktiv musiker, 
som især blev en legende, da 
han dannede Steppeulvene 
sammen med Eik Skaløe, 
man kan stadig opleve Stig 
Møller Band den første man-
dag i måneden på Drop Inn. 
Den antikke hippie fyrer 
en joint eller to, mens han 
trakterer Anders med beret-
ninger fra en tid, da røgen 
bølgede og fantasiens faner 
foldede sig ud. Verden stod 
åben, man kunne køre på 
motorcykel til Afghanistan. 
Et nærbillede af de glade 
60’ere, som forandrede Dan-
mark.

Kattens egne veje
Suzanne Brøgger var helt sig 
selv: ”Det er jo paradoksalt, at 
historiens gang er sådan, at 
fordi jeg stadig lever, kommer 
jeg til at stå for 70erne. Men 
jeg har ikke været i Femølej-
ren, jeg har aldrig boet på 
Christiania, jeg har aldrig væ-
ret i kvindebevægelsen, jeg 
har aldrig været rødstrømpe. 
Jeg interesserede mig ikke for 
politik”, erklærer hun. 

Tværtimod blev hun, kat-
ten der gik sine egne veje, hå-
net af den nu afdøde ultra-
feminist Suzanne Giese, der 
stemplede hende som reaktio-
nær og prøvede at holde hende 
udenfor legenden om kvin-

dernes frigørelse. Men Brøg-
ger havde sin egen og mere 
aristokratiske tone og udgav 
litteratur, der hævede sig over 
agitationsniveauet, og var ikke 
bange for at gøre op med sine 
dogmer. Først fejede hun ægte-
skabsbegrebet af bordet, siden 
blev hun gift – og mor.

Superiværksætteren
Også Klaus Riskær er stadig 
på banen, nu som samfund-
stænker og plantageindeha-
ver i Uruguay. Som ung havde 
han Lenin i fuld størrelse 
hængende på væggen, samti-
dig med at han skrev en bog 
om aktier til ungdommen. 

Siden oprettede han Børs-
information, der analyserede 
store virksomheder, så de ry-
stede i bukserne. Han brugte 
sin viden til selv at tjene en 
formue på aktier, han opret-
tede tv- og radiostationer, 
købte seks provinsaviser, ble-
vindvalgt i Europaparlamen-
tet for Venstre og levede i sus 
og dus med kæmpevilla, store 
biler, fede fester og smukke 
kvinder. CyberCity, der se-
nere blev købt af Telenor, vi-
ste hans indsigt i internettet 
på et tidspunkt, hvor de fær-
reste forstod og brugte det – 
men noget gik galt, han blev 
sigtet for bedrageri og skyld-
nersvig og idømt fængsels-
straf – to gange. 

Om han blev behandlet 
ekstra hårdt, fordi han ra-
gede så højt op, skal vi lade 
usagt, men trods modgang 
har han bevaret det humør 
og den virkelyst, der gjorde 
ham til en central firserfi-
gur. Vi får et indblik, der vi-
ser flere nuancer af den er-
hvervsmand, som medierne i 
mangel af bedre kalder ”kon-
troversiel”.

Den bitre mandel
Søren Fauli føler sig sat 
udenfor af de toneangivende 
kredse i dansk film og synes, 
at han er blevet uretfærdigt 
behandlet, fordi han ikke fik 

lov at slippe sit talent løs og 
vinde en Oscar. Til gengæld 
gjorde han karriere, da han 
fornyede dansk reklamefilm 
– mange så naturligvis skævt 
til denne kommercielle akti-
vitet.

Hans indtryk af 90erne er 
deprimeret, men han er også 
en mand, der ikke lader sig 
slå ud af sin selvmedliden-
hed. I dag er han medejer og 
chefideolog i lavpriskæden 
”Normal”, hvad han jo ikke 
selv er eller vil være.

Valkyrien
Endelig tager bogen livtag 
med Joan Ørting, der i sine 
første fyrre år havde masser 
af kærester og fortalte vidt og 
bredt om intime detaljer i me-
dierne, hun blev 90er-trendy. 
Brevkassedronningen – hov, 
der var man lige ved at er-
statte et a med et u – blev for-
elsket for alvor, giftede sig og 
blev skilt igen. Pengene flød 
rigeligt, men en dag måtte 
det også stoppe, så Anders fin-
der hende på Langeland med 
fritgående dyr. Hun tror, at 
sexrobotter bliver fremtiden. 
En dyster vision fra en varm 
og vild valkyrie. 

Som Poul Henningsen 
(PH) kaldte en af sine bøger: 
Vi er selv historie. Han ville 
have anerkendt Anders Høj-
berg Kamps intelligente for-
tolkning af seks årtier.

TEKST JACOB LUDVIGSEN        FOTO MARIE BRUUN CAPION

MARQUIS MARCEL DE SADE, STIG MØLLER, SUZANNE 
BRØGGER, KLAUS RISKÆR, SØREN FAULI OG JOAN ØRTING
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TEKST CAMILLE BLOMST

ANMELDELSE ”De urolige” er en længe 
ventet bog, der næsten ikke burde 
kunne leve op til forventningerne. 
Men det gør den. Det er ikke kun det 
vidunderlige sprog med poesi, humor 
og selvironi, det er især det, der ikke 
står sort på hvidt. Alt det herlige mel-
lem linjerne, som man selv skal digte 
og se for sig og så alt det, der kommer 
ud mellem sidebenene, der gør, at det 
er en fryd at blive budt indenfor i en 
tumultisk boheme-barndom med to 
lejre: En livlig og sær far og en selv-
optaget skuespillerinde mor.

Bogen er født af en datter, der 
savner sin sære trold af en far. Sam-
men har de lavet nogle optagelser, 
hvor han fortæller. Tanken var at de 
skulle skabe en tænksom bog. Men 
båndstumperne beviser at eftertænk-
somheden er svundet ind. Der kom-
mer ingen anekdoter eller vulkanske 
udbrud fra hans arbejdsliv.
Afskriften af den træge dialog mellem 
den trætte gamle far og hans datter, 

der gerne vil kende ham bedre, er al-
ment menneskelige og rørende. Men 
de fungerer kun, fordi den sørgende 
datter bygger så smukke scenografier 
skabt af ord op til at hænge de små dia-
loger på. Billederne går fra bogen til 
nethinden. Især når hun beretter om 
somrene, hvor hun blev sendt alene 
fra Oslo til Sverige til sin arbejdsforel-
skede fars landsted. Det var den eneste 
måned, hvor far og datter nummer ni 
i flokken var sammen.  

Hele familien er uduelig
Linn Ullmann frygter ikke at udstille 
sine egne og andres uduelighed og det 
er bogens styrke og mantra. Ingen i 
den berømte familie slipper, hverken 
moren, faren, hendes mand eller for-
fatterinden selv er fuldkomne.
Særligt mange øretæver er der til den 
selvoptagede vinsipper-mor, der i pe-
rioder er håbløs som mor og hverken 
formår at pleje omsorg eller lave mad 
til sin for tynde datter.

Opdraget med drama og illusion 
vælger Linn Ullmann at vise den blu-
færdige hverdag frem. Hun husker al-
mindeligheder som ketchupsamtaler, 
ritualer, særheder og fine ord mellem 
nære, der snart skal skilles af døden.

Balletlette ord 

Det handler meget om kærlighed til en 
far, hun gerne ville have kendt bedre, 
hendes faderkompleks kan læseklub-
ber landet over sovse i og forfatterin-
den skærer det ud i pap, for dem der 
er dårlige til at læse det uskrevne, ved 
at servere en delikat fascination af en 
fotograf, der kunne være hendes far. 

Man bliver taget ved hjertet af det 
balletlette sprog. En rutineret læser 
vil nok mene, at bogen litterært er 
uden struktur, biografigenren tilla-
der det fragmenterede, til tider ind-
forståede, men det her er en roman og 
dramaturgisk ville faderen nok kalde 
fra graven og sige: Spar på violinerne 

og de private følelser i den sidste 8. del 
af bogen og fyr et par socialrealistiske 
godbidder fra din (pri)madonna-mors 
mystiske univers af til at holde liv i 
læseren og den gamle her. 

cb@kbhavis.dk

Linn Ullmann

De urolige

Roman, Gyldendal, 245 Kr.

DE UDUELIGE
”De urolige” er hukommelsesglimt om filminstruktøren Ingmar Bergmann og skuespilleren Liv 
Ullmann, set med deres fælles datter Linn Ullmanns bidende blik - men bevægende blidt fortalt.
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SPAR OVER 250,- KR.!
HOBBIT I HABBIT
408 SIDERS
MEDRIVENDE 
ERINDRINGER FRA
KØBENHAVNERAVISENS 
SENIOREDITOR

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

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

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

Køb den på 
www.cdklassisk.dk 

eller bestil på 
info@cdklassisk.dk

"

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

270,-

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

Epost: kbh@kbhavis.dk

ANMELDELSE Når man ser, hvad der i de 
seneste år er udkommet af politikerbio-
grafier, kan man undre sig over, at der 
skulle gå 40 år efter Viggo Kampmanns 
død i 1976, før der blevet skrevet en bio-
grafi om ham, der vel om nogen var vel-
færdsstatens arkitekt. Det råder journa-
listen Poul Smidt nu bod på med Viggo 
Kampmann – modig modstandsmand, 
klog finansminister, ustyrlig statsmini-
ster.

Smidt fortæller om opvæksten i Fre-
dericia. Efter en flot statsvidenskabelig 
eksamen slog den unge Viggo Kamp-
mann sig ned i København. I et kort, 
men stormfuldt, ægteskab blev Kamp-
mann far til to sønner, bl.a. Jens, der 
senere blev minister. Efter skilsmissen 
mødte Kampmann Eva Brinch, der var 
hans hustru i de næste 30 år, og med 
hvem han fik tre døtre.  
Pengeombytning

Som fuldmægtig i Statistisk Departe-
ment, mødte Kampmann Vilhelm Buhl, 
der trak ham med ind i Finansministe-
riet, hvor han var igangsætter af den po-
pulære pengeombytning, som H.C. Han-
sen havde sat i værk som finansminister 
i Buhls befrielsesregering. Værnemager-
nes formuer skulle gøres værdiløse.
Det var også Kampmann, der udformede 
teksten til loven om udrensning af tjene-
stemænd, der under besættelsen havde 
været for tyskvenlige og udvist udansk 
sindelag. I 1950, da Jens Otto Krag udløste 
en ministerrokade, overtog Kampmann 
Finansministeriet. 

Vicestatsminister
Efter Hedtofts død i 1955, fortsatte Kamp-
mann som Finansminister, og han påtog 
sig flere vikarjob for den kræftsyge H.C. 
Hansen, der havde gjort ham til en slags 
vicestatsminister under sin sygdom, og 
ved H.C. Hansens død i 1960 blev det 
Kampmanns opgave at videreføre den 
såkaldte Trekantsregering. 

Han måtte opgive også at være fi-
nansminister, og et par nye radikale 
ministre kom til, mens valget i novem-
ber 1960 for første gang gav Socialdemo-
kratiet over en million stemmer (42,1%), 
noget der aldrig siden er blevet overgået, 
og samtidig blev der tale om en toparts-
regering. 

Året efter fik Danmark for første 
gang et Kulturministerium med Julius 
Bomholt som minister. At Kampmann 
overlevede de første år som statsmini-
ster er imponerende, især da han som 
maniodepressiv var så ustabil, at der til 
stadighed måtte flere embedsmænd til 
at dække ham op, når han forsvandt el-
ler var indisponeret. Ofte gik der dage, 
hvor ingen vidste, hvor statsministeren 
befandt sig. 

I kongens navn
Bl.a. måtte man på et tidspunkt hente 
ham i en elskerindes lejlighed, da der 
var presserende opgaver, som Kamp-
mann skulle udføre. Senere måtte en 
embedsmand stoppe Kampmann i Ka-
strup Lufthavn for at fortælle ham, at 
han ikke som statsminister måtte forlade 
Danmark uden Kong Frederiks tilladelse. 

Det hele endte i august 1962 på 
Sundby Hospital, hvor Kampmann var 
indlagt, fordi der måske var tale om en 
mindre blodprop, og her overlod han 
statsministerposten til Jens Otto Krag, 
der lod sig erstatte som udenrigsminister 
af Per Hækkerup. Det var lidt tidligt at 
lade sig førtidspensionere som 52-årig, og 
i de følgende år var Kampmann bl.a. re-
daktør for Verdens Gang, men desværre 

blandede han sig efter manges mening 
for meget i hvad, der skete i hans gamle 
parti. En af de sidste gange, hvor man så 
hans kontrafej i avisen, var i annoncerne, 
hvor 4 danske statsministre opfordrede 
befolkningen i at stemme JA til EF.  

Få år før sin død i 1976 blev Viggo 
Kampmann skilt fra Eva, og i 1970 blev 
han gift med den 25 år yngre Ulla Fogh, 
som han kendte fra en smugkro. Det var 
hende, der efter hans død brændte både 
hans bøger og hans arkiv, hvilket gjorde 
det lidt mere vanskeligt for Poul Smidt at 
skrive sin fremragende biografi.

jl@kbhavis.dk

Poul Smidt 

Viggo Kampmann - Biografi

Gennemillustreret med fotos. 

479 sider. Gyldendal

VIGGO KAMPMANN 
VELFÆRDSSTATENS 

ARKITEKT
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ANMELDELSE 33 personer, der stod Jakob 
Ejersbo nær, kommer til orde i journalisten 
Rune Skyum-Nielsens Jakob var her – med un-
dertitlen Bogen om Ejersbo. Der er altså ikke 
tale om en biografi i gammeldags forstand, 
men mere en slags kavalkade, der i kronolo-
gisk orden fortæller historien om en af vor tids 
mest markante danske forfattere. De mange 
små udpluk fra familie, venner og samarbejds-
partnere er omkranset af den fortløbende føl-
jeton fra den ekspedition, som en kvintet fore-
tog sammen med et hold af indfødte bærere 
til toppen af Kilimanjaro i august 2013 med 
det formål at sprede den halvdel af Jakob Ejers-
bos aske, som en velvillig bedemand overlod 
til Morten Alsinger i en blikdåse, fra Uhuru 
Peak i næsten 6.000 meters højde. Den anden 
halvdel af asken ligger på Assistens Kirkegård, 
hvor Ejersbo blev bisat i juli 2008. Kort tid før 
Jakob døde som 40-årig, havde han sagt til 
sin gamle kammerat Morten: ”Hvis det her 
lort slå mig ihjel, skal du tage min aske med 
derop,” på den tur, som Jakob selv skulle have 
deltaget i, når han var færdig med at skrive 
sin Afrika-trilogi.  

Forældrene fortæller
De første tilbageblik i 1973, er fra forældrene 
Hanne og Mogens, der beretter fra Tanzania, 
hvor familien var udstationeret, og det hele 
slutter i 2008/09. Her er det Jakobs forlægger 
Johannes Riis fra Gyldendal, der fortæller om 
færdiggørelsen af trilogien efter Jakob Ejers-
bos død. 

Bogen er baseret på breve, mails og sms’er, 
og i hvert afsnit er det den enkelte bidragyder, 
som lægger navn til sin egen erindring. På 
den måde er det lykkedes for Skyum-Nielsen 
at sammensætte et portræt af en forfatter, 

der var splittet imellem sit tilhørsforhold til 
to kontinenter, og som i sin desperate søgen 
efter kærlighed, lod forfatteren Ejersbo jagte 
Afrikaprojektet så meget, at mennesket Ja-
kob ikke havde plads til sine forhold til de 
kvinder, der elskede ham, og som han vel 
også elskede. 

Nordkraft
Drømmen om at stifte familie og få børn, når 
Eksil, Revolution og Liberty var udkommet, 
blev desværre aldrig til noget. Det satte en 
aggressiv kræftsygdom en stopper for. Hel-
digvis nåede Jakob Ejersbo at opleve succesen 
med gennembruddet Nordkraft, der indbragte 
ham både litteraturpriser, og som blev filma-
tiseret, og gudskelov havde han overskud nok 
til ikke at lade sig tirre af Weekendavisens 
Lars Bukdahl, der nærmest førte en kampagne 
imod ham, selv efter at han var død. Jakob var 
her er illustreret med fotografier og udklip, og 
jeg kan ikke mindes, at jeg har læst et bedre 
portræt af en kunstner. 

jl@kbhavis.dk

Rune Skyum-Nielsen 

Jakob var her – Bogen om Ejersbo. 

464 sider. Gyldendal

Peter Olesen

Stille København

Gennemillustreret i farver af 

fotografen Kurt Rodahl Hoppe. 

184 sider. Frydenlund

JAKOB EJERSBO 
IN MEMORIAM -
FREMRAGENDE 
KUNSTNERPORTRÆT

MED PETER OLESEN TIL
HOVEDSTADENS 
STILLE OASER
ANMELDELSE Den altid velop-
lagte journalist Peter Olesen, 
der har gjort det til en livs-
opgave at få almindelige dan-
skere til at opdage vores lands 
mange herligheder, har begået 
en ny bog Stille København, 
hvor han tager læseren med 
til de åndehuller i hovedsta-
den, hvor man får lidt fred og 
ro fra storbyens larm. 

I den flot gennemillustre-
rede bog er der bl.a. kapitler 
om Grønnegården, gårdrum-
met Sankt Petri Passage, Råd-
hushaven, Glyptotekshaven, 
Bibliotekshaven, Heerup Ha-
ven bag Energistyrelsen på 
hjørnet af Amaliegade og 
Toldbodgade, hele området 
ved Toldboden og Kastellet, 
Østre Anlæg, Botanisk Have 
og Kongens Have og på Ve-
sterbro Saxoparken og Otto 
Krabbes Plads for enden 
af Westend og ikke at for-
glemme et af byens smuk-
keste kvarterer Den gule By 
også kaldet Kineserbyen, der 
ligger skjult mellem jernba-
nens mange spor på Otto 
Bussesvej, hvor 30 små ræk-
kehuse nu er udbudt til salg 
efter i næsten 100 år at have 

været beboet af DSB-funkti-
onærer. 

Foruden Nørrebro med 
bl.a. Assistens Kirkegård og 
Østerbro med Classens Have 
og Charlottehaven er der også 
små afstikkere til Valby og 
Frederiksberg. Peter Olesen, 
der tidligere i samme hånd-
bogsserie har skrevet om 
Valby og Frederiksberg, er en 
medrivende guide og formid-
ler, som får os københavnere 
til at nyde hjørner af byen, vi 
måske tidligere overså. 

jl

TEKST JANNIK LUNN
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ANMELDELSE ”Der sidder en 
mand i en sporvogn” er titlen 
på Mogens Klitgaards gen-
nembrudsroman, som forla-
get Jensen & Dalgaard har 
gjort os den store tjeneste at 
genudgive med forord af litte-
raturprofessoren Hans Hertel 
fra Kronprinsessegade. Hans 
redegørelse for Klitgaards 
liv og skæbne er uhyre vær-
difuld og sætter forfatterska-
bet og den socialrealistiske 
tragedie fra tiden kort før 2. 
verdenskrig i perspektiv. 

Hertel citerer det spørgs-
mål, som de franske mestre 
Honoré de Balzac og 100 år 
senere Georges Simenon stil-
lede: Hvem kan være hoved-
person i en roman, og de sva-
rede begge: Hvem som helst 
man møder på gaden, hvis 
man driver ham til det yder-
ste”.

Mogens Klitgaard (1909-
45) blev forældreløs, fik prygl 
i Det kgl. Opfostringshus, 
fortsatte som gartnerelev i 
Rødby til 10 kr. om måne-
den plus kost og logi, stak af 
til Skåne og solgte nipsenåle 
og manchetknapper ved dø-
rene. Derefter sømand, ciga-
retsmugler, vagabond, tjener, 
opvasker, inkassator, politik 
agitator og falsk globetrot-
ter, der solgte postkort fra 
sine opdigtede eventyr.

Sult og tuberkulose
Lyder det eventyrligt, roman-
tisk, farverigt? Ja, måske for 
en ung forkælet velfærdsop-
fostret dansk dagdriver; for 
Klitgaard var det en bitter 
kamp for at holde sulten fra 
døren, tuberkulosen indhen-
tede ham, og han blev indlagt 
på sanatorium i Roskilde. 
Det gav ham tid til at læse 
og skrive, han drømte om at 
blive forfatter.

Da han atter var ude i den 
rå virkelighed, blev han bil-

lardmarkør på en beværtning 
fra kl. 12 til 2 nat, 84 timer 
og 30 kr. om ugen. På sit usle 
kvistkammer brugte han for-
middagen på at skrive, han 
havde kun råd til 25 ark papir 
ad gangen. På blot tre måne-
der havde han sin roman om 
den fallerede manufaktur-
handler August Lundegaard 
færdig, den blev antaget af 
Povl Branners Forlag og blev 
hyldet af anmelderne, trykt i 
fire oplag og solgt til Sverige 
og Holland.

Pludselig var Klitgaard en 
kendt forfatter, der fik tilbud 
fra flere sider og blev uhyre 
produktiv.

Klamt København
Romanen slår tonen an fra 
starten:

”En klam københavnsk ja-
nuarmorgen kørte en lastbil 
op foran en mindre manufak-
turforretning i den gamle del 
af byen. Det grå dagslys havde 
endnu knapt kunnet sprede 
det tunge, våde mørke i den 
sølede gade. En sådan mor-
gen har folk ikke megen in-
teresse for næstens anliggen-
der, og flytningen af den lille 
butiks inventar og nogle fat-
tige møbler vakte ikke større 
opmærksomhed. Flyttemæn-
denes tunge, grove skikkelser 
baksede i mørket med kasser 
og sammensnørede dyner, en 
kone kom ud af den smalle 
butiksdør med nogle fattige 
potteplanter i favnen -.
Op ad dagen begyndte det at 
regne. En mand kom og klæ-
bede en plakat på forretnin-
gens glasrude: Til leje”.

Manufakturhandler Lun-
degaard er gået fallit trods 
alle bestræbelser på at opret-
holde forretningen og fami-
liens eksistensgrundlag, og 
side for side følger vi hans 
deroute. Råstoffet hentede 
Klitgaard fra sin egen tilvæ-

relse, men fortællingen er 
ikke selvbiografisk. 

Hans Hertel peger på, at 
den ironiske tone minde om 
Hans Scherfig, men at Klit-
gaard var først. Begge for-
fattere var overbeviste kom-
munister ligesom Martin 
Andersen Nexø og Hans Kirk, 
der begge støttede og opmun-
trede deres unge kollega. 

Storbyrealismen deler han 
med en række af samtidens 
europæiske forfattere, som 
prøver at forklare småborger-
lige menneskers forvirring 
og mangel på forståelse af 
den totale samfundsomvælt-
nings nødvendighed.

Underslæb og åger
Med angst følger man Lun-
degaard og hans familie gen-
nem året 1936, godt krydret 
med samtidens begivenhe-
der. Den stakkels mand begår 
underslæb og er i kløerne på 
ågerkarle, sønnen Poul del-
tager i et mislykket røveri af 
en tobakshandler, datteren 
Anna arbejder i et stormaga-
sin – hendes far synes, at den 
slags varehuse er skyld i, at 
folk holdt op med at handle 
hos ham – og fru Lundegaard 
er forgrædt og søger trøst i re-
ligionen.

Hvorfor skal man som læ-
ser udsætte sig selv for en sør-
gelig historie om havarerede 
mennesker for 70 år siden? 
Det skal man, fordi den er 
så djævlegodt komponeret i 
en blanding af sorg, humor 
og en snert af optimisme, 
og fordi det er værdifuldt at 
vide, hvordan livet formede 
sig for tidligere generationer, 
så man kan sammenholde 
virkeligheden dengang og 
nu. Efter 2. verdenskrig op-
stod velfærdsstaten, men vi 
kan ikke tage den for givet, og 
ude i verden er der millioner, 
der må hutle sig igennem som 

både Klitgaard og hans per-
soner. De alt, alt for mange 
unge europæiske arbejdsløse 
ville kunne genkende sig selv, 
dersom de havde mulighed 
for at læse Klitgaard.

Den nye udgivelse inde-
holder også radioromanen 
”Elly Petersen” og radiono-
vellen ”Brunkul”. Klitgaard 
var fortrolig med det nye me-
die og tryllebandt lytterne. 

Under den tyske besæt-
telse flygtede han med sin 
familie til Sverige, hvor han 
var flittig ved skrivemaski-
nen, men ved hjemkomsten 
var han stærkt svækket af tu-
berkulose; lillejuleaften 1945 
døde han, blot 39 år gammel.

Hermed mistede Danmark 
en af 1900-tallets stærkeste 
stemmer, hvis han havde fået 
flere år tildelt, ville hans for-
fatterskab have udviklet sig 
til det fuldkomne, men lad os 
være glade for det, han efter-

lod. De tre dramaer, kan man 
ikke ryste af sig, og de tåler at 
blive læst mere end en gang. 
Hans Hertels introduktion er 
i sig selv en perle, der får både 
Klitgaard og Lundegaard til 
at skinne videre i vores år-
hundrede.

KØBENHAVNERKLASSIKER GENUDGIVET

EN MENNESKELIG
TRAGEDIE 1937
TEKST JACOB LUDVIGSEN

Mogens Klitgaard med forord 

af Hans Hertel

Der sidder en mand i en sporvogn

Elly Petersen Brunkul

Jensen & Dalgaard, 340 sider – 298 kr.

Anton Hansens tegning af Elly Petersen rammer Mogens Klitgaards univers.
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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,-

Mogens Klitgaard med forord 

af Hans Hertel

Der sidder en mand i en sporvogn

Elly Petersen Brunkul

Jensen & Dalgaard, 340 sider – 298 kr.

ANMELDELSE  ”Hans henrettelse vil befri verden 
for et menneskeuhyre,” sådan skrev New York 
Times 19. marts 1886, nogle måneder efter, at 
den 29-årige Jens Nielsen var blevet henrettet 
på Horsens Straffeanstalt. Det står at læse i 
historikeren Poul Duedahls fine biografi Ond-
skabens øjne, der handler om den sidste, som 
er blevet henrettet i Danmark i fredstid. 

Duedahl fortæller historien om den syv-
årige Jens, der blev sendt ud og tjene hos en 
bonde på Jyderup Mark, og allerede her ud-
mærkede drengen sig som både tyveknægt og 
dyreplager for at opnå kammeraternes beun-
dring. Da Jens havde sat ild til den gård, hvor 
han tjente, blev han sendt til Flakkebjerg Op-
dragelsesanstalt, hvor dagens ret er prygl og 
hårdt arbejde. 

London brænder
Senere indsættes han i Vridsløselille Straffe-
anstalt. Derfra sendes han som 18-årig med 
skib til Canada, men rejser videre til New 
York, hvor han får hyre på et skib, der fører 
ham til Europa, hvor han ender i London. 
Her sætter han igen ild, denne gang til Ro-
yal Victoria Dock, hvilket udvikler sig til en 
kæmpebrand. 

Da han vender hjem i 1883 fortsætter han 
sin forbryderbane i Danmark med tyveri og 
afbrænding af fire gårde i Valby og en i Hvid-
ovre. Han idømmes i 1884 tugthusarbejde i 16 
år og indsættes i Horsens Straffeanstalt, hvor 
han forsøger at myrde en fængselsbetjent, Året 
efter bliver han dødsdømt, Christian 9. benå-
der ham, og straffen ændres til tugthusarbejde 
på livstid. Efter endnu et mordforsøg, bliver 

han året efter igen dødsdømt, men igen benå-
det af kongen. 

Skarpretteren
Efter sit tredje mordforsøg bliver han døds-
dømt i 1892, og denne dødsdom bliver under-
skrevet af Christian 9., hvorefter henrettelsen 
fuldbyrdes af skarpretter Theodor Seistrup 
med sin tunge økse hugger hovedet af Jens 
Nielsen. 

Poul Duedahl har med sin biografi givet 
et fremragende billede af en begavet skarns-
knægt, der via bestialske straffemetoder ud-
viklede at så stort had til samfundet og til dets 
øvrighedspersoner, at han endte under bød-
lens økse, mens én af de andre skarnsknægte, 
som var på opdragelsesanstalt sammen med 
Jens Nielsen, endte som stifter af Nordisk Film. 
Hans navn var Ole Olsen.

TEKST JANNIK LUNN

Poul Duedahl

Ondskabens øjne

Illustreret med fotografier og samtidige stik. 

366 sider. Gads Forlag  
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2016
ÅRETS JAGTVIN

6975
TILBUD PR. FLASKE

Normalpris: 99,75 pr. fl.

SPAR
30,-

2015 IL CADERE 
Appassimento Rosso, Puglia IGT, Italien

Hos Skjold Burne udvælger vi hvert år Årets Jagtvin så den  
matcher sæsonens vildtretter bedst. Dette er en vin som under-
støtter og fremhæver de fine nuancer i de forskellige vildttyper. 
En vin som har den perfekte balance mellem frugtsødme og  
understøttende rygrad i form af en behagelig tannin.
 
Årets Jagtvin, Il Cadere, er en kraftfuld sag med en fin sødme, 
lækker chokolade og masser af intensitet, oplagt til sæsonens  
traditionelle vildtretter.
 
VinAvisen: “…denne rødvin er oplagt som “jagtvin” …og har gen-
nemgået den metode, der kaldes “appassimento på vinstokke”, dvs. 
at druerne ikke har tørret på stråmåtter, men hængende på vinstok-
kene. I smagen er der mørke bær og noter af chokolade…”


