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BO BEDRE I BYEN TIP TIL BOLIG-
SØGENDE I KBH

HYLTOFT HYLDES 
– OG HADES

TIKKENDE BOMBE UNDER 
ARRIVAS DELEBILER

BØRNEHAVEN GAV 
ET GADENAVN

LEDER TRAFIK BYENS BLINK MAGASIN MYLIUS BYENS BØGER

POLITIK   Planerne om at rykke ti statslige arbejdspladser til provinsen 
skaber uro i familierne og på rådhuset.                                            S:04

MIT KØBENHAVN  Gyldendals forlag har 
netop forfremmet Mette Holbæk 
til markedsdirektør. Forlaget ta-
ger et vigtigt skridt ind i for-
midlingsfremtiden med Mette på 
gaspedalen.                        S:12

HOLBÆKS 
HYLDEST 
TIL KØBENHAVN 

MANGE TUSINDE
KØBENHAVNERE
FRYGTER 
TVANGSFLYTNING

DEPORTATION

Dansk kvalitets sofa 
fra Søren Lund i Tørring

Monteret med stof (mange farver)
3 pers. Sofa 214 cm: 14.995,- kr.
Leveres også som 2 og 2½ pers. sofa

Jetson lænestol 
Design: Bruno Mathsson

Sort læder:    15.900,- kr.

VESTER-MOEBLER.DK
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KOLOFON

BO BEDRE I BYEN
LEDER

MÅNEDENS CITAT

Når hætteklædte hær-
værksmænd med spray-

dåser skriver ulæselige krage-
tæer på tilfældige vægge og 
mure overalt, er det hverken 
kunst eller udtryk for krea-
tivitet. Det er simpel vanda-
lisme. Når Nørreport Station 
og Rådhuspladsen begge lig-
ner lossepladser hver ene-
ste søndag morgen, er det 
ikke et resultat af ungdom-
mens friske levned og iden-
titetssøgende adfærd. Det 
er et resultat af en fuldkom-
men og destruktiv mangel på 
pli… byen hensynker i graf-
fiti, skrald og mislighold. Alt 
dette er ærgerligt både for 
indbyggerne og deres gæ-
ster fra ind- og udland, som – 
med rette – ikke kan forstå, 
hvorfor vi ikke passer bedre 
på vores ellers dejlige by.

Ph.D. studerende Morten Jarlbæk Pedersen 
i Berlingske.

Hen over sommeren har aviserne skrevet meget om 
beboelseslejligheder i København. Først blev der adva-
ret mod en boligboble, fordi prisen på ejerlejligheder 
er steget med 20 % på et år. Man kan risikere, at folk 
køber for dyrt og sætter sig i gæld, som de ikke kan 
betale, hvis priserne falder og renten stiger. Dernæst 
blev boblen afblæst, så løftede Nationalbanken pege-
fingeren. Sandsynligheden taler for, at efterspørgslen 
og den lave rente vil presse priserne i vejret. Sam-
menlignet med fx London og Stockholm er boliger i 
byens hjerte dog stadig billige.

Huslejenævnet gør det risikabelt at udleje ejerboliger 
og værelser. Man har på fornemmelsen, at dets med-
lemmer sætter en ære i at sætte huslejerne ned, og 
det kan jo lyde meget sympatisk, men da ejere påfø-
res tab, ofte med tilbagevirkende kraft, afstår mange 
private fra at kaste sig ud i det risikable forehavende. 
Noget tyder på, at reglerne er for stramme og under-
kender, at voksne mennesker indgår en lejeaftale, som 
begge parter er tilfredse med.

Husejerne er også i søgelyset. De påfører deres le-

jere betydelige huslejestigninger ved at gennemføre 
ofte unødvendige tvangsmoderniseringer af køkken 
og bad og kan få denne måde skrue ydelsen kraftigt 
i vejret. Når hele ejendomme sælges, ligger det i luf-
ten, at køberen kan øge forrentningen af sin kapital 
væsentligt ved at slippe håndværkerne løs.

Herskabslejligheder – et yndet udtryk i ejendoms-
mæglerannoncer – udnyttes ikke ordentligt. De æl-
dre beboere bliver hængende, fordi lejen er så lav, at 
de ikke kan finde noget mindre i samme niveau, og 
husejerne venter bare på, at de dør eller fragtes på 
plejehjem, så boligen kan konverteres til ejerlejlighed. 
Mange taler om, at huslejen skal sættes fri, men de 
sociale omkostninger er uoverskuelige, og man hol-
der sig derfor til den midlertidige boligreguleringslov 
fra 1939. Dog synes der ikke at være særlige restrik-
tioner med hensyn til værelsesudlejning; dagsprisen 
for 12 kvm er i gennemsnit 4.115 kr., altså det meste 
af en SU-ydelse. 

Holder man øje med nybyggeri og større ombygninger 
bemærker man, at lejlighederne sælges eller udlejes 

uden bopælspligt. Der kan være mange gode og legale 
grunde til, at disse kostbare boliger tilbydes folk med 
bopæl i andre kommuner eller i udlandet, men det 
fremmer ikke den fornuftige fordeling af kvadratme-
ter. I princippet kan en direktør i Hørsholm holde en 
fritidsbolig i København. Har han penge nok, kan han 
også forkæle søn eller datter med en ejerlejlighed, som 
han køber og udlejer på favorable vilkår.

Har vi glemt andelslejlighederne? Ja – engang var det 
en fin form for fælles ejerskab, hvor en forening hæf-
tede solidarisk, men priserne er røget i vejret, og sæl-
gerne er ikke blege for at forlange store summer under 
bordet for gardiner eller et klædeskab. Også her er de 
unge familier blevet sorteper.

Hjemmets hygge – det er lykke, stod der undertiden 
på gamle almueskabe. Alle har brug for gode rammer, 
og der er behov for nybyggeri og nytænkning, så også 
mennesker med jævne indtægter kan få deres ønsker 
og behov opfyldt, selv om der ikke er plads til alle 
indenfor voldene.

Københavneravisen

WELCOME 
TO COPENHAGEN
Den britiske rejseskribent Michael Booth noterer, at hvis konge-
huset virkelig er så værdifuldt for landet, burde dets medlem-
mer stå i Kastrup Lufthavn og byde passagerne velkommen. 
                                  TEGNING: CLAUS SEIDEL

SOCIALØKONOMISK 

VIRKSOMHED

VANDALISME
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KARSTEN HANSENS STRIBER ENHEDSLISTEN VIL 
FEMDOBLE 
PRISEN PÅ PARKERING

PARKERING Det skal fremover være et økono-
misk helvede at være bilist i København, hvis 
det står til Enhedslisten.

I Indre By skal det koste 38 kroner at par-
kere bilen i en time, og beboerlicensen for 
parkering skal stige fra 730 kroner om året til 
3500 kroner om året, lyder nogle af elemen-
terne i parkeringspakken fra Enhedslisten.

Det er næsten en femdobling af parke-
ringslicensen, og prisforhøjelsen skal tvinge 
bilerne ud af byen, mener teknik- og miljø-
borgmester Morten Kabell (EL):

- Vi ved, at trængslen bliver værre og værre 
de kommende år, hvis vi ikke gør noget. Der-
for har forvaltningen fremlagt et sæt, som 
både bruger gulerod og pisk, så det bliver 
nemmere at komme frem i København, si-
ger han.

Samtidig foreslås det kun at udstede én 
beboerlicens per husstand fra 2018.

Én ting er Enhedslisten drømme om en 
bilfri by, en anden ting er at skaffe politisk 
flertal for sine drømme. Dét er endnu ikke 
lykkedes for Enhedslisten, som indtil videre 
har måttet se sin parkeringspakke skudt ned 
af et politisk flertal bestående af alle andre 
partier end borgmesterens.

Forslagene var første gang på Teknik- og 
Miljøudvalgets møde 10. august. Her blev de 
udskudt til mødet 24. august grundet stor po-
litisk uenighed om forslagene. Også her blev 
forslagene skudt ned, og hele sagen er nu ud-
skudt på ubestemt tid.

lp

 

PARKERINGSPAKKENS INDHOLD

• Forhøjelse af beboerlicensen til 3500 kroner om året 
fuldt implementeret fra 1. januar 2018 - det forventes 
at reducere antallet af licenser med tre procent.

• Max én beboerlicens per husstand fra 1. januar 2018 
- det forventes at reducere antallet af licenser med 
fire procent.

• En udvidelse af rød betalingszone fra primo 2016 og 
at prisen for parkering her hæves fra 30 til 38 kroner 
i timen.

• En udvidelse af betalingsområdet, hvis der kan findes 
finansiering i Budget 2016.

Rosenborggade 2
(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)

www.kultorvet.dk  ·  info@ostenvedkultorvet.dk

Anno 2008
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KUNSTEN AT SKODDE SIG TIL EN REN BY

DEPORTATION - Det er en sag, der optager os meget, og 
vi vil gå hårdt til Venstre og Dansk Folkepartis med-
lemmer af borgerrepræsentationen og stille dem til 
ansvar for, at regeringen og dens støtteparti er i gang 
med en brutal manøvre, som rammer mange tu-
sinde københavnere hårdt. Sådan siger den socialde-
mokratiske gruppeformand Lars Aslan Rasmussen 
til Københavneravisen på baggrund af planerne om 
at flytte ti statsinstitutioner til provinsen.

Beslutningen vækker panik blandt de ansatte 
og deres familier. Tanken om at måtte opgive bo-
lig, tage børnene ud af skoler og børnehaver, vinke 
farvel til venner og slægtninge og skulle etablere 
en ny fremtid fjernt fra hovedstaden fremkalder 
stor usikkerhed. Hvordan får ægtefællen et nyt job? 
Hvor skal vi bo? Hvordan skal vi finde en ny frem-
tid i et område, hvor vi ikke har relationer?

Alternativet er at blive i København og gå på 
jagt efter en anden stilling, hvilket især kan blive 
svært for mennesker over 50 år.

Bekymrede breve fra borgere i farezonen 
Lars Aslan Rasmussen og hans partifæller modtager 
breve fra folk, som virkelig frygter fremtiden. Lige 
nu lever de i uvished og ved ikke, hvornår de beor-
dres til at pakke sammen. Han siger:

- Først gennemfører Lars Løkke Rasmussen den 
omfattende strukturreform og lukker op imod et 
par hundrede rådhuse, hertil kommer politi- og 
retsreformerne med nedlæggelse af politistationer 
og domstole. De borgerlige har ansvaret for, at by-
erne uden for København er blevet tømt for of-
fentlige arbejdspladser. For at rette op på dette vil 

man nu rykke en stribe statslige institutioner op 
med rode og placere dem rundt omkring i landet. 
Ingen ved, hvad det vil koste, og hvad det vil be-
tyde for den faglige kompetence, men enhver kan 
sige sig selv, at konsekvenserne for de 5.000 ansatte 
og deres familier, i alt måske 20.000 mennesker, er 
uoverskuelige. For Københavns Kommune vil det 
selvfølgelig også være et tab.

Uro på rådhuset
- Hvor længe kan borgerrepræsentanterne fra Ven-
stre og Dansk Folkeparti forholde sig tavse, mens 
deres partifæller på Christiansborg fremskynder ud-
flytningen? Det kommer vi til at tale meget om i 
dette efterår, lover Lars Aslan Rasmussen.

”Vi er taget som gidsler”
Tillidsrepræsentant Henrik Pangel repræsenterer 
300 ansatte i Geodatastyrelsen:

- Vi er taget som gidsler. Alle er meget påvirkede. 
Der bliver brugt meget tid på at tale om det. Vores 
fremtid er jo totalt usikker. Hvad skal vi sige til 
vores børn, når de spørger, om det er rigtigt, at de 
skal flytte til Aalborg? Mange er mere end 50 år. 
De kan ikke se nogen fremtid i Nordjylland, når de 
har al familie her, ægtefæller, børn og måske bør-
nebørn. De føler, at familien bliver revet op med 
rode, erklærer han i Politiken.

jalu@kbhavis.dk

SKRALD Københavns Kom-
mune tilbyder nu at sætte 
400 gadeaskebægre op ved of-
fentlige institutioner og pri-
vate virksomheder, så længe 
lager haves - hvis modtagerne 
selv vil stå for at tømme 
dem. Askebægrene har kom-
munen overtaget fra DSB, 
som har fået dem til overs, 
efter at det blev forbudt at 
ryge på stationerne i 2014.

Siden det første rygefor-
bud i 2007 sendte rygerne 
udenfor, er andelen af ciga-

retskod, der lander på forto-
vet, steget støt. Skod udgør nu 
81 procent af det affald, som 
kommunen fejer og snapper 
op fra gaden, og er en af de 
helt store udfordringer i be-
stræbelserne på at holde Kø-
benhavn ren.

Synlige og strategisk pla-
cerede askebægre kan redu-
cere andelen af skod på ga-
den med op til 46 procent og 
mindske risikoen for passiv 
rygning, er tankegangen bag 
initiativet.

Ni millioner gange om da-
gen smider en ryger i Dan-
mark sit skod på gaden. Fe-
jemaskiner tager mange af 
skoddene, men lander skod-
det for eksempel mellem to 
brosten eller på græsset i en 
park, koster det ifølge Køben-
havns Kommune to kroner at 
samle op. Det skal nemlig gø-
res med en tang - med et men-
neske i den anden ende.

lp

MANGE TUSINDE KØBENHAVNERE
FRYGTER TVANGSFLYTNING

DEPORTATION
Planerne om at rykke ti statslige arbejdspladser til provinsen skaber uro i familierne og på rådhuset
TEKST JACOB LUDVIGSEN

DISSE KONTORER

KAN BLIVE 
FLYTTET
• Naturstyrelsen

• Energistyrelsen

• BaneDanmark 

• Meteorologisk Institut

• Søfartsstyrelsen

• Miljøstyrelsen

• Kulturstyrelsen

• Styrelsen for Videre- 
 gående Uddannelser

• VisitDenmark

• Vejdirektoratet

• Geodatastyrelsen
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DE FAD-TASTISKE FIRE

ØL Torsdag aften er københavnerbeværtningerne 
fyldt godt op. Det samme er maven og glasset. Med 
belgisk ale, danske frugtøl og bitre amerikanere. 
Uden at hengive mig til nationalromantik vil jeg 
mene, at Danmark er i samme ølliga som de nævnte 
lande. Med 120 bryggerier har vi flest bryggerier 
per indbygger i verden. Prognoserne tyder på, der 
kommer endnu flere i de kommende år. Med klasse-
bryggerier som Hornbeer, Svaneke, Mikkeller, Fur 
Bryghus, Midtfyns Bryghus er udkants- såvel som 
indkantsdanmark repræsenteret med kraftfuld, in-
telligent, smagfuld håndbryg. 

Det har potentiale for eksport og Danmarks 
brand som ølnation. I 2014 kom der 1108 nye øl i 
Danmark. Tre om dagen. Og dem kan man købe 
så rigeligt af i Indre By. Men Indre By byder des-
værre ikke altid på samme høje serviceniveau, som 
det man finder på for eksempel Øl i Elmegade på 
Nørrebro eller i Odenses Christians Firtal.

Her præsenterer vi fire af Indre Bys gode.

Taphouse - Den store med de 61 haner
Lavendelstræde 15
Åbningstider. Mandag 15:00 - 00:00 Tirsdag 15:00 - 02:00 
Onsdag 15:00 - 02:00 Torsdag 15:00 - 02:00 Fredag 12:00 - 
03:00 Lørdag 12:00 - 03:00 12:00 - 00:00

“61 haner! Er du sunshine mand, det er fedt,” siger 
en håndværker. Jeg betragter kunderne i baren. Ser 
på det store ølkort og de mange haner. Danske Mik-
keller, Hollandske Jopen, norske Nøgne Ø er tre af 
utallige bryggerier repræsenteret. 

De mange øl svarer til de mange kvadratmeter, 
og selv på en torsdag eftermiddag er der fyldt godt 
op. Det er her, større selskaber kan tage sig en fyr-
aftensbajer, og dog er stemningen lavmælt og be-
hersket. Her er ikke kultur for brøleaber og sjufter.

Jeg spørger den ene bartender om smagen af en 
øl fra Jopen. “Det skal du nok spørge overtjeneren 
om,” får jeg at vide, men han ved det heller ikke. 
Han smager øllet. 

“Det er i hvert fald en smagseksplosion. Som 
en kameleon.”

Tjenerne har måske ikke titel af ølsommellier, 
men de er søde.

Bedømmelse: Særligt imponerende er det me-
get luft og lys, og at man kan tale sammen i ro og 
mag, selvom det enorme lokale er fyldt.

Lord Nelson - Den lille mørke knejpe
Hyskenstræde 9
Åbningstider. Mandag 15:30 - 00:00 Tirsdag 15:30 - 02:00 
Onsdag 15:30 - 02:00 Torsdag 15:30 - 03:00 Fredag 15:00 - 
05:00 Lørdag 12:00 - 05:00 Søndag Lukket

Fra den åbne og lyse ølstue Taphouse går turen 
til den tætte, lille sømandsbule Lord Nelson. Et 
lille forlist skib, hvor passagerne synes sunket hen.
Bartenderen er en flink, ung knøs, øllene er stort 
set kun danske, og selvom bartenderen nok ved, at 
den her porter har smag af vanilje, skal jeg have 
hjælp fra stamgæsterne, når jeg spørger ind til øl-
lets egn og historie.

Min ledsager ender desværre med en lidt for 
bitter en af slagsen, så jeg må drikke for to, mens 
vi lytter til mændene.

“Jeg går sgu ikke i biografen. Hollywoood i dag,” 
siger en lettere kraftig mand i 40erne. “Det er ikke 
andet end remakes af superheltefilm.”

Omkring mig sidder et par post-yuppies og snak-
ker forretningsideer. Her er røg i lokalet, lyden er 
Led Zeppelin, Black Sabbath og andet 70’errock, og 
den løst henkastne værtshussnak kører med 100 
kilometer i timen derudaf.

Bedømmelse: Nok vidste bartenderen mindre 
end gæsterne, men det er imponerende med en 
knejpe, der serverer danske kvalitetsøl, frem for 
den typiske tuborg.

Brewpub - Ølhaven med mad for de 
mange, Vestergade 29

Åbningstider :Mandag -Torsdag: 12 - 24,  
Fredag - Lørdag: 12 - 02, Søndag : LUKKET

Det er indbydende. En kæmpe gårdhave og to 
lange kælderrum. Tilmed brygger de deres eget 
øl på et 800-liter stort anlæg. Indenfor er det ene 
lokale forbeholdt et stort middagsselskab, for her 
serveres også mange baner kød. I det første lokale er 
baren, og her er stemningen mere trafikal. Folk va-
der rundt, kommer og går til lyden af soul og disco.

Den unge bartender viser straks mere overblik 
end de foregående. Han anbefaler os fem små øl 
på stribe, så vi kan komme igennem hele smags-
paletten. Vi begynder med pilsnerne og de blonde 

ales, går over mod de kraftigere belgiske og slutter 
med de sorte portere. Han fortæller om noterne og 
nuancerne. Hans ølviden virker mere indstuderet 
end fri fra leveren, men hvad gør det, når det der 
siges, er korrekt.

Bedømmelse: Brewpub er gennemført, men næ-
sten også for pæn og korrekt, så det mangler lidt 
af værtshusets røg og charme. 

Charlie’s Bar - Den britiske pubstemning
Pilestræde 33

Åbningstider: Mandag 14.00-24.00, Tirsdag-onsdag 12.00-
01.00, Torsdag-lørdag 12.00-02.00, Søndag 14.00-23.00

Charlie’s ligner en britisk pub. Der er tingeltan-
gel overalt som for eksempel træstolper og loft til-
dækket med ølbrikker. Her mange briter og ud-
lændinge. 

“Do you write notes of the beers, you are drin-
king,” griner en mand på engelsk med tyk dansk 
accent. “Yes, yes,” svarer jeg i baren, mens jeg skri-
ver det ned. Han griner lidt af, at jeg ikke har en 
smartphone, så det skriver jeg også ned. 

En anden mand er utilfreds med sin øls stør-
relse på 25 cl.

“Ja, den var godt nok lille,” siger han bebrej-
dende og kigger på bartenderen.

På Charlie’s er stemningen fuld, og det kan man 
jo godt forstå med så lækkert et øludvalg. Det helt 
særlige ved Charlie’s er, at de serverer Cask Beers, 
det vil sige ufilterede og upasteuriseret øl. Kulsy-
ren er lavere, og det gør smagen i øllet mere frem-
trædende. Charlie’s har fået tildelt prisen Cask 
Marque, en af de højeste britiske ølpriser.

Desværre fatter de fleste ikke herlighederne, 
men folk vælger konsekvent den første hane, bar-
tenderen peger på. Bartenderen er heller ikke me-
get bedre. Han sidder med sin smartphone og fore-
slår konsekvent den samme hane til hver kunde. 
Sådan kan Øldanmark forblive småt.

Bedømmelse: Trods fulderikker er stemning 
og øl på Charlie’s noget nær toppen af det køben-
havnske ølmiljø, og enhver københavner bør have 
smagt en cask ale fra hanerne.

ahl@kbhavis.dk

Ølmaverne, de smarte unge, forretningsskorterne og de ualmindelige. Københavnerne 
drikker kvalitetsøl på buler, pubber og ølstuer. Gid tjenerne dog bare vidste lidt mere.

TEKST ANDERS HØJBERG KAMP
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MED MOR I BYEN Den nye Israels Plads skal angribes 
fra følgende vinkel: ankom uden at se mod Torve-
hallerne og uden at komme direkte fra parken. Op-
ført i grå beton opleves pladsen som et trøstesløst 
forstadsforsøg på at skabe byrum. Men sætter man 
sig med en flok børn på den store trappe på en af 
de få lune sommerdage med en bakke kirsebær, 
så er det hyggeligt. 

Der er lækre unger, der bysopper i det nyanlagte 
vandanlæg. Mens små fødder bliver kølet lurer min 
søster og jeg på de spændende voksne og halvstore 
drenge, der triller og chiller med cykler, rulleskøj-
ter og skateboards. Det klæder en storby at have 
en plads, hvor man må lege på hjul.

Forud for mødet med min søster og hendes 
børn er gået en togtur til Vesterport, som endte 
lige i fjæset på Rema 1000. Der vil praktiske mor 
ind. Min ældste datter nægter. ”Jeg går ikke med 
dig derind, du vil sikkert købe rugbrød og gule-
rødder.” Hun ender med at gå et par meter fra 
os. Med strålende øjne kommer hun og meddeler 
sine søskende, at der er vej selv-slik. Ferien gør, at 
jeg har flinkefjæset på, jeg lader dem betragte de 
giftige vingummier længere end jeg plejer. Min 
ældste datter kommer helt tæt på og siger en be-
mærkning, der er så plet, at jeg hiver telefonen 

frem og tager notater: ”Skammer du dig ikke over, 
at lade dine tre børn stå foran to meter slik uden 
en pose?”. Slet ikke. Men jeg har da lidt selvironi 
og lader dem fylde for ti kroner døde svin med 
jordbærsmag og facon som et ur eller en sports-
vogn i posen.

På Israels trappe sidder to fyldige ægtepar med 
knægte, der bærer på skateboards. De har en un-
derholdende jargon og morer sig. Det tiltrækker 
min opmærksomhed og jeg finder en undskyldning 
for at komme helt tæt på for at smuglytte. Det er 
særligt faren til drengen med Starwarslogo på bril-
lestangen, der er bramfri. Han får hele selskabet til 
at grine, så de oppustede maver gynger. 

”Hvor er knægten?” spørger konen med det 
auberginefarvede forpjuskede hår sin mand, der 
er klædt i en kjole af en t-shirt.

”Din horeunge var sulten. Han ville have pøl-
ser. Han har hele tiden særregler, din curlingop-
dragelse udhuler mit Dankort. Vi andre fik den 
besked at spise rugbrødsmadder før, vi gik ud af 
døren. Han gik efter pølser.”

I min bysnobbede afgrænsede og økologisk fil-
trerede verden går man over i Torvehallerne efter 
en god pølse med hjemmerørt sennep, der har en 
historie at fortælle. Den lille producents datter står 
i butikken og tjener lommepenge på at formidle 
familiens sennepseventyr fra det blev rørt i små 
portioner hjemme på køkkenbordet til at Irma lige 
har taget varen på hylderne.

Men hen over pladsen vralter en tiårig med vok-

senvest vraltende med røde pølser på det klassiske 
rød og hvidstribede pølsepap.

”Han kommer der” bemærker kammaraten.
”Hvad fanden, han har købt en flaske vand. For 

mine penge.” kammeraten giver den skuffede far 
en godmodig knytnæve i mavefedtet. 

”Vand, det er noget, man har i hanerne. Næste 
gang køber du en sodavand.” 

”Jeg købte også denne her til dig” forsvarer gut-
ten sig og rækker en halv liter Jolly Time til den 
tydeligt tørstige herre.

At Jolly Time stadig findes bliver en nyhed for 
mig. Sidst jeg så noget til den har været på bagsi-
den af Vi Unge tilbage i 1987. 

Drengen spiser to pølser på under fire minutter 
og vil skate med de andre. 

”Gider du holde min vand?” Manden, hvis figur 
har en svag lighed med robotten fra Big Hero 6, 
ryster grinende på hovedet.

”Nix. Har du ingen arme?”
”Jeg vil gerne skate. Og den er så kold i lommen.”
”Du må hellere selv holde den, for jeg pisser 

i den.”
Drengen kender ham og spørger mor.
Min søster ser efter børnene, og jeg går over på 

den anden side af betonpladsen og nyder Torve-
hallernes sanselige maleri af friske bær og frugter, 
dybe dufte af nybagt pizza, krydderier og kaffe. 
Folk er elegant afslappede, smilende. En enkelt 
tosse med en levende grå papegøje på skulderen 
er der også plads til. Samlet set er det smukt.

MED MOR I BYEN

TEKST CAMILLE BLOMST

ISRAELS PLUS
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TEKST LARS PETER LORENZEN

LÆSERBREVE

København - en 
by for borgerne 
eller turisterne?ISRAELS PLUS

SØLVGADE København står overfor det største muse-
umsbyggeri i årevis, når Zoologisk Museum, Geolo-
gisk Museum og Botanisk Museum fusionerer til Det 
Nye Naturhistoriske Museum. Planerne er store og 
imponerende for projektet, der bliver “en ny turist-
attraktion af internationale dimensioner”. Det støtter 
vi i princippet op om - men der er også en bagside 
af medaljen. Projektet går ud over et af de efterhån-
den få grønne områder i vores indre by, vores spi-
rende foreningsliv, og det musikalske kulturliv der 
har hjemme i bunkerne

Foran indgangen til det Polytekniske Fakultet 
ved Sølvgade vil du en sommerdag se unge musi-
kere, studerende, pensionister og hundeluftere nyde 
en af Københavns små oaser. Den grønne bakkede 
plet fungerer glimrende som et af få grønne offentlige 
byrum i indre by. Under overfladen lever musik- og 
foreningslivet i bedste velgående. Men både kultur-
livet i bunkerne og det grønne område står overfor 
en brat skæbne ved påbegyndelsen af det nye muse-
umsprojekt. Græsset erstattes med fliser, træerne må 
lade livet for springvand og bunkerne nedlægges for 
at gøre plads til et imponerende og pompøs sekun-
dær indgang.

Vi synes, det er på tide, at vi københavnere tager 
en debat om, hvilken by vi gerne vil bo i. Vi synes 
det er en skam, at København bliver en by, hvor man 
nedlægger det ene lokale foreningsliv efter det andet, 
den spirende ungdomskultur og de grønne områder. 
Hvor skal vi, der bor i København, være henne? Det 
er især en skam, når projektbeskrivelsen faktisk gi-
ver mulighed for, at det grønne område og bunkerne 
kan sameksistere med det sekundære indgangsparti. 
Så kan vi alle fortsat nyde byens tilbud og stolt byde 
turisterne velkommen til vores by.

Jonas Kjær Jensen, formand for musikforeningen 
BunkerBauer, på vegne af 50 musikere og kunstnere, 
der benytter bunkerfaciliteterne.

TIKKENDE BOMBE 
UNDER ARRIVAS 
DELEBILER
TRAFIK På målstregen for debu-
ten for Arrivas DriveNow-pro-
jekt har Transportministeriet 
smidt en bombe under det kø-
benhavnske elbilsprojekt. Ifølge 
Københavns Kommune har man 
nemlig fjernet kommunens mu-
lighed for at tildele en sandsyn-
ligvis millionstor parkerings-
rabat til elbilerne, som Arriva 
havde vundet gennem et udbud.

- Udbuddet har været betin-
get af, at den nye vejlov og be-
kendtgørelsen gav mulighed for 
at give rabat til elbilerne. Det var 
de forudsætninger, som vi havde 
sat op for at give rabatten, og de 
lader til at bortfalde, siger tek-
nik- og miljøborgmester Morten 
Kabell (EL).

Hos Arriva er man overrasket 
over, at det lovmæssige bag ud-
buddet bliver ændret i 11. time, 
men direktør for Arriva Dan-
mark, Nikolaj Wendelboe, un-
derstreger, at ændringen ikke 
får betydning for de kommende 
brugere af tjenesten.

Udbuddet, som Arriva vandt 
hos Københavns Kommune, 
gjorde, at Arriva kunne slippe 
med at betale 5000 kroner om 
året for en parkeringslicens 
i kommunen. Konkurrenten 
Car2Go betaler til sammenlig-
ning 54.000 kroner om året per 
bil. For 400 biler vil det i givet 
fald påføre Arriva en ekstraud-
gift i omegnen af 20 millioner 
kroner.

Lige konkurrencevilkår
Transportminister Hans Chri-
stian Schmidt (V) ønsker at sikre, 
at der er lige vilkår for de forskel-
lige delebilsordninger, så der 
ikke opstår en urimelig konkur-
renceforvridning på markedet.

Morten Kabell er særdeles 
utilfreds med den udvikling og 
siger i en pressemeddelelse:

- Staten har gennem Energi-
styrelsen og i samarbejde med 
Region Hovedstaden investeret 
knap 10 millioner kroner i det 
nye projekt med elbybiler. Det 

er helt ulogisk, at staten med 
den ene hånd investerer i pro-
jektet, der skal fremme elbiler, 
mens staten med den anden 
hånd fjerner muligheden for, 
at vi som kommune kan tilbyde 
rabat på parkering med elbiler. 
Jeg må på det kraftigste opfordre 
transportministeren til også på 
dette punkt at ændre bekendt-
gørelsen tilbage til det oprinde-
lige udgangspunkt, lyder det fra 
teknik- og miljøborgmesteren.

Inden meldingen fra Trans-
portministeriet kom, budgette-
rede Arriva med et underskud i 
det første driftsår på et tocifret 
millionbeløb og en forretning, 
der havde tjent sig selv hjem i 
løbet af tre-fire år.

- Det er klart, at hvis vi skal 
betale for dyrere parkering, så 
vil det have en effekt på økono-
mien. Men lad mig understrege, 
at det ikke er noget, der stopper 
os fra at gå ind i markedet, fast-
slår Nikolaj Wendelboe.

lp@kbhavis.dk

De 400 eldrevne BMW i3 delebiler bliver gjort tilgængelige gennem BMW’s eksisterende DriveNow-platform, som allerede 
fungerer i storbyer som Amsterdam, München, Berlin og London. Med en app kan man på sin smartphone se, hvor i byen, 
der holder en ledig DriveNow-bil og så bruge app’en til at reservere bilen. Til at låse bilen op og komme af sted bruges 
enten et medlemskort til tjenesten eller et almindeligt Rejsekort. Prisen er 3,95 kroner i minuttet.
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ØKONOMI Torvehallerne på Israels Plads*, der 
åbnede i 2011, er i dag en så veletableret insti-
tution, at man let kan betragte etablissemen-
tet som en selvfølgelighed. Det er det langt-
fra. Fødselen har været kompliceret. 

 Siden 1889 har der været grøntorv på 
hele den store brolagte plads, som strækker 
sig fra Ørstedsparken til Frederiksborggade. 
Her kom bønder og gartnere og falbød deres 
produkter, medens københavnerne pris prut-
tende tog fra. En sport, der burde genoptages. 
Op gennem 50’erne svandt handlen på torvet 
ind i takt med supermarkedernes fremmarch 
og fordi erhvervsdrivende indkøbere, som re-
stauranter og andre, flyttede deres indkøb til 
engrosgrønttorvet, der åbnede i Valby i 1958. 

I 1998 blev Københavns Torvelaug, med 
arkitekt Hans Peter Hagens som primus mo-
tor, grundlagt. Lauget havde etablering af tor-
vehallerne på Israels Plads som eneste formål. 
Københavns Kommune bakkede op omkring 
projektet, betinget af en privat finansiering. I 
2006 var der kun en enkelt række handlende 
tilbage ud mod Frederiksborggade. Selskabet 
Center Plan gik ind som investor og drifts-

herre for de kommende torvehaller. Åbnin-
gen blev fastlagt til maj 2008. Center Plan 
gik dog konkurs og projektets skæbne var 
igen uvis.  

I 2009 indgik de nuværende ejere, selska-
bet Jeudan A/S, aftale med Københavns Kom-
mune om overtagelse af koncessionen, og i 
2011 åbnede de nuværende, flotte Torvehaller. 
Jeudan A/S er et børsnoteret dansk ejendoms-
selskab grundlagt i 1898. Hvis man synes, at 
det er for dyrt at handle i Torvehallerne, kan 
man købe aktier i selskabet og få del i pro-
fitten. Jeudan A/S er Danmarks største ejen-
domsselskab målt på aktiver. 

Torvehallernes succes med at tilbyde et 
stort udvalg af fødevarer af høj kvalitet ma-
nifesterer sig også i form af omkring 600 cyk-
ler, der omkranser området. Mange af dem 
ser ud til at være efterladt permanent.  

jt@kbhavis.dk

* Pladsen blev omdøbt i 1968 til Israels Plads i an-
ledning af 25-året for jødeforfølgelsen i Danmark. 
Samme år blev Danmarks-pladsen i Jerusalem op-
ført. 

 TEKST  
 JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT. 

NATURLIG HUDPLEJE FRA BRÆNDESMARK URTEGAARD
SVANEKE BORNHOLM

NATURLIG HUDPLEJE MED ØKOLOGISKE
LÆGEPLANTER FRA BRÆNDESMARK URTEGAARD

KAN KØBES I HELE KØBENHAVN

BORNHOLMERBUTIKKEN
TORVEHALLERNE HAL 1

HELSAM CITY
VENDERSGADE 6

HELSEMIN
NØRRE VOLDGADE 19

PILESTRÆDE 6
STORE KONGENSGADE 45

INFO OG WEBSHOP: WWW.LOEVEGAL.DK

ELIZABETH 
LØVEGAL

"

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

270,-

Stolen Moments 
Jazz Trio

Reception
Fernisering

Små arr. 

Se mere på Facebook
Telefon 27216016

TORVEHALLERNES 
PRIS OG PRISER
- SÅDAN FÅR DU DEL I PROFITTEN! 

•anti-acne
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•
•

Klinisk 
bevist e ekt og

100%
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sto er

sukí skin care  •  Jane Iredale  •  John Masters Organics  •  Tata Harper  m. � .

anti-acne

beroliger

balancerer

Klinisk 
bevist e ekt og

100%
uden syntetiske

sto er

Butik: Grønnegade 36  •  København K  •  Tlf. 33 17 00 70
Webshop: pureshop.dk  •  Fragtfrit over 500 kr.  •  GRATIS GAVE

problemhud reduceres 87%
Acne, rosacea og uren hud
normaliseres og beroliges med 
den aktive og helt økologiske 
serum balancing facial oil fra 
sukí skin care

Besøg Danmarks største 
økologiske parfumeri i vores
butik i Grønnegade eller besøg 
vores webshop: pureshop.dk
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2008 ... 
... var året, da boligboblen bristede. Boligprisernes fremgang giver anled-
ning til bekymring for en gentagelse i København. Sådan lyder det fra 
regeringen i den seneste Økonomisk Redegørelse fra Finansministeriet.

1000 ...
... nye indbyggere får København hver eneste måned. Det trængte bo-
ligmarked får nu en hjælpende hånd fra pensionsselskabet Sampension, 
som vil omdanne tomme erhvervsherskabslejligheder til almene boliger 
- blandt andet tomme lejemål i Indre By.

103 ...
...juicebarer er det aktuelle antal juicebarer i en halv snes lande, som juic-
ebarkæden Joe & the Juice råder over. I november begynder kæden en 
ekspansion i Asien med åbning af yderligere 25 juicebarer i blandt andet 
Singapore, Hongkong og Macau.

101 ...
...millioner kroner kan Nordeas afgående topchef Christian Clausen tage 
med sig i lommen, når han forlader jobbet i november. Sidste år fik han 
en årsløn på 2,4 millioner euro inklusive bonusser, og han er dermed den 
højst betalte bankboss i Danmark.

 1,35 ...
... millioner om måneden tjener Danske Banks topchef Thomas F. Borgen, 
altså 16,2 mill. om måneden. Kim Fournais og Lars Seier Christensen hæver 
hver 14,4 mill. i Saxo Bank, mens Anders Dam i Jyske Bank må tage til takke 
med 6,2 mill. Det er dog stadig 16.986 kr. om dagen, weekenden inkluderet.

6.400 ...
... kroner koster det i gennemsnit at leje sig ind i en to-værelses foræl-
drekøbt ejerlejlighed i København, som er købt for 2,2 millioner kroner, 
mens en lejelejlighed koster 7.900 kroner om måneden. Det viser en ana-
lyse fra Mybanker.

56 ...
... millioner kroner er prisen, hvis man vil være ejer af Flakfortet. Den kun-
stigt anlagte ø er sat til salg af sin hidtidige ejer, Malmökranen AB, som 
har ejet Flakfortet siden 2001. Øen er i dag et populært udflugtsmål, der 
blandt andet huser en stor lystbådehavn, en restaurant med plads til over 
200 gæster, konferencefaciliteter og flere overnatningsmuligheder. For de 
56 millioner kroner får man 31.000 m2 ø inklusive et 4.000 m2 stort fort. 

2.727.691 ...
... passagerer passerede igennem Københavns Lufthavn i juli. Det er re-
kord for lufthavnen og 5,1 procent flere passagerer end i juli 2014. Over 
15 millioner rejsende har i år benyttet Københavns Lufthavn.

25 ...
... mill. koster det at renovere Panoptikonbygningen ved Københavns 
Hovedbanegård. Da bygningen, hvor Arbejdernes Landsbank har hoved-
sæde, blev opført i 1952, var den med sine svimlende 35 meter landets 
højeste. Firmaet Adserballe & Knudsen skal udføre fornyelsen. 

74 ...
... mill. er overskuddet i brillekoncernen Louis Nielsen, der i 2014 om-
satte 800 mio. Det glæder ejeren, den britiske milliardkoncern Specsavers. 
Hver butik giver i snit en fortjeneste på 1 mio. kr. Louis Nielsen hævder 
at sidde på en tredjedel af markedet, hvilket bestrides af Synoptik med 
en andel på 14 %.

15 ...
... % er omsætningen i Nyhavn Rejser steget. Aller-koncernen, der ejer fir-
maet, vil gerne se mere fortjeneste og har derfor fyret otte medarbejdere. 
Sammen med datterselskaberne Nilles Rejser og Kulturrejser omsætter 
bureauet over 500 mio kr. i år, antallet af rejsende er 50.000.

5,7 ...
... mio. for 112 kvm bolig i Kronprinsessegade 46A. Brændeovn og par-
keringsplads. Klosterstræde 24, 3. sal: 4,25 mio for 100 kvm fordelt over 
tre etager. Grønnegade 41C: 5,0 mio, 105 kvm. i ”den skønneste baggård” 
og med ”helt tør kælder”. Amaliegade 11 A anno 1753: skøn dupleks lej-
lighed (hvad det så end er), 247 kvm. for 7,75 mio. Observeret i august, 
kan være solgt.

1,75 ...
... mill. skal man betale i overtagelse, hvis man skule have lyst til at prøve 
kræfter med Galatheakroen i Kompagnistræde, ”særdeles centralt belig-
gende”. Huslejen er 25.803 kr. om måneden.

3,6 ...
... mill. koster butikken Kompagnistræde 3. Startafkast 5,68 %, årlig 
huslejestigning 4%.
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Gothersgade 157
1123 København K
Tlf. 33 14 07 17

Åbningstider
Man-fre: 9.00-17.30
Lør-søn: 10.00-14.00

KØBENHAVNS CYKLEBØRS

www.cykelborsen.dkwww.cykelborsen.dk

BRUGTE
CYKLER
½ PRIS

BRUGTE
CYKLER
½ PRIS

KØBENHAVNS CYKLEBØRS

RENT A BIKE
RENT A BIKE
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JOB Københavneravisen er i vækst og har mulighed for at til-
byde lettere arbejde til førtidspensionister i samarbejde med 
Plan & Handling. Kontoropgaver, research, markedsføring og 
distribution er blandt de områder, hvor vi kan hjælpe hinan-
den. Vi samarbejder med Socialøkonomisk Presseforening, der 
udgiver Københavneravisen.

Kontakt os på telefon nummer: 53 56 02 42.

ER DU FØRTIDSPENSIONIST 
OG ØNSKER LIDT BESKÆFTIGELSE?

MAD I juni måned besøgte jeg, 
med få dages mellemrum to 
af Københavns bedre restau-
ranter. Krogs Fiskerestaurant 
ved Gammel Strand og Re-
staurationen i Møntergade. 
For et par årtier siden kom 
jeg af og til på Krogs med 
udenlandske forretnings-
forbindelser. Det var frem-
ragende, såvel maden som 
betjeningen. Prisen var der-
efter; men der var balance i 
forholdet mellem pris og kva-
litet. Udsigten til Torvaldsens 
Museeum og Christiansborg 
Slot på den anden side af Ka-
nalen var flot, der var lys. 

Meget har ændret sig. For 
tiden og frem til 2019 er der 
på grund af Metro-byggeriet 
et højt plankværk, som stjæ-
ler lys og udsigt. Det kan 
Krogs ikke hverken gøre for 
eller gøre meget ved. Men 
kunne så gøre sig større an-
strengelser på de områder de 
selv er herre over. Jeg bestilte 
en tre retters menu. Forret og 
hovedret fisk, som det  natur-
lige på en fiske restaurant. 
Bad dem servere en vinmenu, 
der passede til retterne. 

Maden og vinen fejlede 
bestemt ikke noget; men 
sikke en tid det tog. Der var 
kun få gæster i restauranten, 
så hverken køkken eller betje-
ningen var overbelastet. Alli-
gevel var det svært at få kon-
takt med personalet. Så det 
bliver ikke et snarligt gensyn. 

Når man træder ind i Re-
staurationen på hjørnet af 
Møntergade og Vognmager-
gade bliver man mødt af che-

fen Bo Jacobseneller hans hu-
stru Lisbet. De er altid og hele 
forløbet igennem opmærk-
somme og nærværende. Et 
lille vink og man har straks 
kontakt. 

Maden er fremragende. 
Også de udsøgte vine er helt 
på toppen. Prisen er derefter 
og sådan må det være, når alt 
fungerer. Det kan anbefales.   

   
jt@kbhavis.dk

SKUDSMÅL PÅ ET PAR 
AF BYENS TOPRESTAURANTER
TEKST JØRN THULSTRUP

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

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

BUS 999
til Malmö

Køb retur billet

100 kr.
og medtag GRATIS 1 ekstra

person mod at aflevere
denne kupon til chaufføren.

Gælder til 30. marts
Gælder ikke lørdage

www.graahundbus.dk

Restaurationen på hjørnet af Møntergade og Vognmagergade.

JUBILÆUM Artiket Flemming 
Lassen (1902 - 1984) designede 
i 1935 en stol til Snedkerlau-
gets Møbeludstilling. Han 
kaldte stolen for Den Trætte 
Mand, måske fordi man nær-
mest kunne smide sig ned i 
den polstrede stol. Dengang i 
1930erne larmede stolen ikke 
så meget, men et svagt host 
kan blive til det største brøl. 
I september sidste år blev et 
eksemplar solgt hos Bruun 

Rasmussen til 1,42 mio. kro-
ner på et af deres kunstaktio-
ner. Nu relancerer by Lassen 
så Den Trætte Mand i to ud-
gaver, en i uld 
og en i lam-
meskind. Sid 
godt!

DEN TRÆTTE MAND 
ER RUNDET 80



ATHENEUM 
... klassisk boghandel siden 1874 på hjørnet af 
Nørregade og Frue Plads, forsvinder. Lokalerne 
ventes udlejet til diskotek.

GLYPTOTEKET
... har stadig hovedpine efter det frække kunst-
tyveri, hvor banditter på 12 minutter stjal Augu-
ste Rodins bronzebuste ”Manden med den bræk-
kede næse” fra 1863, anslået værdi 2 mill. kr.. 
Kunstsamlingen har fornylig investeret 12 mill. 
kr. i ny belysning, men alarmsystemet virkede 
desværre ikke. Direktør Flemming Friborg vrider 
hænder og har foreløbig undgået at få kappet sit 
eget hoved af. Selv om de to ”turister” kan ses på 
videoovervågningsbilleder er politiet så vidt vides 
uden spor. Man må ikke håbe, at banditterne 
sælger kunstværket til omsmeltning.

DANSKE UNGE
...er i snit 21 år, når de flytter hjemmefra. Det sva-
rer til, at kun 43,3 % af unge mellem 16 og 24 år er 
hjemmeboende. Det sætter ekstra pres på det kø-
benhavnske boligmarked. Italienerne er derimod 
29,9 år, inden de forlader forældrenes hjem. EU-
gennemsnittet er 26,1 år. Kun de svenske unge er 
hurtigere ude af vagten, de er kun 19,6 år. 

DET FREDEDE HUS
...med restaurant Rabeshave i Langebrogade på 
Christianshavn er blevet købt at et medlem af 
Kirk (Lego) familien. De nuværende lejere fø-
ler sig presset. ”Foreningen Skoleskibet Georg 
Stages Venner” har allerede måttet pakke sam-
men. Planen er formentlig at tømme ejendom-
men og omdanne den til luksuslejligheder. Det 
kan bl.a. betyde, at Rabeshave, Christianshavns 
ældste værtshus, forsvinder. Mange husker sik-
kert den svensk/hollandske sanger Cornelis Vre-
eswijks ”Ode til Rabeshave”.

 FORRIGE WEEKEND
... gik vandaler til angreb på Pisserendens ens-
retningsskilte. Nogle blev væltet, andre fjernet. 
Kommunen har dog været hurtig til at få dem op 
igen, efter de blev kontaktet af beboerforeningen.

EJEREN AF ...
... ejendommen i Teglgårdsstræde, hvor restau-
ranten Oliver and the Black Cirkus bor, er af 
kommunen blevet pålagt at lovliggøre pladsen 
foran restauranten og fjerne de nyopførte, hæ-
vede og faste bænke og borde. Pladsen er i hen-
hold til lokalplanen udlagt som friareal.

EN MINDRE BRAND
... på det nyindrettede Hotel SP34 udløste tirs-
dag den 25 august en større udrykning til Sankt 
Peder Stræde. Alle gæsterne måtte en tur ned 
på gaden. 

RANSMÆND  
OG VANDALER
... brød natten til tirsdag den 25. august ind i 
Døgn Netto på Jarmers Plads. Hærværket med-
førte, at forretningen måtte holde lukket hele 
formiddagen til skaderne var udbedret.

TIP TIL BOLIG- 
SØGENDE I KBH:
... 23-årige Leonie Müller blev træt af udlejeren 
og høj husleje, så siden foråret har hun levet i tog 
på vej rundt i Tyskland. Et landsdækkende må-
nedskort er billigere end et lejemål, så nu slæber 
pigen rundt på tøj, computer, studiemateriale og 
en toilettaske. Hun vasker hår på togtoiletterne. 
Leonie nyder at være på farten og kunne besøge 
sine venner, og hun har oprettet en blog for at 
fortælle om sit omflakkende liv. Herhjemme ko-
ster et månedskort 4.810 kr., og sovevogne er for 
længst afskaffet, så spørgsmålet er, om det kan 
betale sig at flakke i en uendelighed. 

TIVOLIREVYEN  
TAM-TAM
... blev i år set af 24.000 mennesker mod 40.000 
i 2014. Underdirektør Nikolaj Koppel understre-
ger, at der fortsat skal være revy i Carstensens 
gamle have. Næste års forestilling bliver med 
Bodil Jørgensen, Niels Olsen, Henrik Koefoed, 
Mads Knarreborg og Sofie Stougaard.

MICHAEL THOUBER,
... tidligere kanalchef på DR2, er udnævnt til 
direktør for Kunsthal Charlottenborg pr. 1. sep-
tember. Kunsthallen har haft en lang række 
direktører, der ikke formåede at hævet foreta-
gendet over den snævre og elitære klike – og 
det trækker ikke publikum. Thouber vil have 
samtidskunstnere, der pirrer og stiller kritiske 
spørgsmål til den tid, vi lever i.

LA GLACE FYLDER 145
... år, og denne næsten runde fødselsdag bliver 
noget særligt, fordi konditoriet i Skoubogade ud-
vider med 300 kvm. og åbner den 8. oktober. 
Musikinstrumentforretningen Marno Sørensen 
lukkede ved årsskiftet, og lokalerne indrettes i 
den klassiske La Glace-stil. 

BETJENTE 
... fra Jylland, Fyn, Sjælland og Lolland-Falster 
bliver fortsat udkommanderet til at opretholde 
et højt terrorberedskab i København. Før som-
merferien havde der ophobet sig 370.794 over-
arbejdstimer. Ordningen skal løbe til 1. novem-
ber, og i mellemtiden må borgerne ude i landet 
forvente ringere betjening. Foreløbig 130 mill. 
kr. er afsat til formålet.

GRATIS KONCERT
AF FRANS BAK 
... Sæt dig tilbage i sædet, lad blikket vandre 
rundt i rummet, giv tankerne frit løb og lyt 
til strygernes klang samt lydlandskabernes 
fylde. Lørdag den 12. september kl. 16.00 
inviterer en af Danmarks mest succesfulde 
film-  og tv- komponist på opdagelse ind i 
filmmusikkens verden ved en gratis koncert i 
Det Kongelige Teater.

BRYGHUSPROJEKTET  
PÅ KALVEBOD BRYGGE,
... Realdanias markante byggeri, har fået navnet 
BLOX. Huset bygges op i blokke, der er forskudt 
fra hinanden.

EGMONT FYRER 13
... layoutmedarbejdere og flytter en del opga-
ver til Vietnam. Euromans chefredaktør Kasper 
Steenbach er så vred over beslutningen, at han 
har sagt op. Euromans Art Director Sune Eh-
lers er fyret.

LAGKAGEHUSET
... med 39 afdelinger ansætter en ny medarbej-
der med titlen ”head of karma”. Butikscheferne 
har udtrykt ønske om mere kærlighed og bedre 
karma internt i virksomheden.

EJEREN AF  
SABINES CAFETERIA
...  i Teglgårdsstræde har købt Copenhagen Mens 
Bar i samme gade.

LØRDAG DEN 19. 
... september er der stor gadefest i Skt. Peders Stræde.

EKSPERIMENTERENDE 
EKSPERIMENTARIUM
Jeg havde besøg af familie fra USA, moder og to 
børn på hhv 12 og 14 år og tænkte, at det var 
en god ide for dem at besøge Experimentarium 
City. Det var en skuffelse. Mange af de mange 
og i og for sig spændende aktiviteter fungerede 
ikke. En del af dem der tilsyneladende funge-
rede, leverede forkerte og urealistiske resultater. 
Det blev en vel dyr oplevelse, for det eksperimen-
terende etablissement anser et 12-årigt barn for 
voksen og kræver dermed kr. 160 i entré. Surt 
og dyrt show.  Jørn Thulstrup 
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Hvad er det ved København K, der 
gør, at du føler dig hjemme?

At jeg kan bede Klaus på Next Door 
Cafe i Larsbjørnsstræde om en havre-
grød med blåbær, banan, cacao, valnød-
der, puddersukker OG smørklat, uden at 
han rynker på næsen (hemmeligt men 
effektivt våben mod PMS-blues). At 
Christina Thiemer har forvandlet Poli-
tikens Boghal lige om hjørnet til himlen 
runt hörnet for læseheste og lommefilo-
soffer og at de har søndagsåbent. At jeg 
har udsigt til det gigantiske kastanjetræ 
foran Valkendorfs kollegium og får års-
tiderne på så tæt hold. At jeg kan gå forbi 
Skt Petri Kirke med min 9-årige søn og 
liste os ind til prøverne på en korkon-
cert så smuk, at jeg fik åndenød (selvom 
jeg måtte love ham en kanelsnegl for 
de ti minutters sidden-stille-uden-brok). 
At Nanna fra Dessertdragens Kageværk-
sted putter flødeskum på min 5-åriges 
hindbærsnitte. 

Hvad er det turisterne ikke ople-
ver af København, som du holder af?

Jeg elsker, elsker, elsker, at der al-
tid er mennesker 
på gaden herinde. 
Dem, der træk-
ker børn hjem fra 
børnehaverne i ga-
den, dem der drik-
ker kaffe, øl og no-
get nær finsprit. 
Dem der skændes 
og råber, dem der 
synger og gynger. 
Pigerne der tis-
ser på hug bag bi-
lerne (men ikke 
mændene der tis-
ser ind under vores 
hoveddør). Det lar-
mer herinde, men 
det modsatte ville 
være værre for så-
dan en som mig. 

At dømme ud fra vindueskarmen og 
tørresnoren er vores nærmeste nabo ud 
mod gården en ældre dame. På varme 
nætter har hun vinduerne åbne, med 
en monotomt knævrende radio. Lune 
nætter er fulde af magisk støj fra en 

tidslomme - omend det er umuligt at 
falde i søvn til. Så flytter vi dynerne 
og sover i et andet rum. 

Når børnene skal forkæles, hvor 
tager du dem så hen i byen?

De er så heldige at have bedstefor-
ældre på landet uden for Hillerød og 
et sæt til på landet uden for Vejle. Så 
1-2 gange om måneden får de cykel-
ture i skoven, træklatring, drivhusa-
gurker, fasanfodring og anden venlig 
omgang med naturen. Derfor holder 
vi os til byen, når vi skal ud med un-
gerne: Børneafdelingerne på Arbejder-
museet, Nationalmuseet og SMK. Og 
så har vi for en formue Wild Cards til 
Tivoli. Når man bor rundt om hjørnet, 
er det nemt at smutte derhen i en time 
og tage otte ture i den gamle rutsche-
bane. Dog har vi aftalt, at man ikke må 
tigge is, slik og balloner, for så kan vi 
ikke bruge det som hverdagslegeplads 
uden at blive ruinerede (og svært over-
vægtige). 

Regner du med at blive boende i 
byen til du bliver gammel?

Jeg har lige nu 
meget svært ved at 
forestille mig an-
det. I hvert fald så 
længe jeg og min 
familie er mentalt 
og fysisk sunde og 
raske. Jeg fantase-
rer om at blive en 
af de velklædte, 
farvekoordine-
rede gamle damer 
med boppet hår, 
der trisser gennem 
byen med kon-
ditorkageposen i 
den behandskede 
hånd, på vej hjem 
til en stor, højlof-
tet lejlighed, der 

dufter af solvarmt støv og parfume og 
en smule af portvin. Optimalt set jeg 
vil gerne, med udsigt til et kirkespir, 
drukne mig selv i poesi, musik og en 
håndfuld morfin, lige et par dage før, 
jeg alligevel dør af alderdom.  

TEKST CAMILLE BLOMST

METTE HOLBÆK MIT KØBENHAVN

HOLBÆKS HYLDEST 
TIL KØBENHAVN 

JEG ELSKER, ELSKER, ELSKER, 
AT DER ALTID ER MENNESKER 
PÅ GADEN HERINDE. DEM, 
DER TRÆKKER BØRN HJEM 
FRA BØRNEHAVERNE I GADEN, 
DEM DER DRIKKER KAFFE, 
ØL OG NOGET NÆR FINSPRIT. 
DEM DER SKÆNDES OG RÅ-
BER, DEM DER SYNGER OG 
GYNGER. PIGERNE DER TISSER 
PÅ HUG BAG BILERNE (MEN 
IKKE MÆNDENE DER TISSER 
IND UNDER VORES HOVED-
DØR). 

Gyldendals forlag har netop forfremmet Mette Holbæk til markedsdirektør. Forlaget tager et vigtigt skridt ind 
i formidlingsfremtiden med Mette på gaspedalen. Privat bor hun i Skt. Peders Stræde med mand og børn.
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TRAFIK Hovedstadens mest 
berømte høne bevægede sig 
rundt i byen på fire hjul, 
trukket af en hest. Men den 
var heller ikke en almindelig 
høne. For 100 år siden - 13. 
juni 1915 – blev hestespor-
vognen med kælenavnet 
”Hønen” pensioneret, hvor-
efter alle hovedstadens he-
stetrukne sporvogne var rul-
let over i trafikhistorien. 

Det kan være svært for 
nutidens trafikanter at for-
stå, hvorfor man fandt på 
at lade hestetrukne vogne 
køre på skinner i storbyens 
gader. Forklaringen er, at da-
tidens gader og stræder var 
i en forfærdelig forfatning 
sammenlignet med nutidens 
vejnet, som – for det meste - 
har overflader så glatte som 
et stuegulv. Kørslen på skin-
ner betød en langt mere jævn 
kørsel, som var til glæde for 
både passagerer og for he-
stene, der trak det tunge læs. 
Den jævne og komfortable 
kørsel på skinner er stadig et 
trumfkort for sporvogne eller 
letbaner sammenlignet med 
busser.

Men tilbage til hønen på 
hjul! Da ”Hønen” blev pensio-
neret, var den for længst ble-
vet umoderne. Den satiriske 
tegner Alfred Schmidt (1858-
1938) morede sig allerede i 
1906 over hovedstadens sid-
ste hestesporvogne og ud-
satte dem for kærligt drilleri 
med en tegning i ”Blæksprut-

ten”. På  tegningen er en ar-
bejdshest blevet skræmt fra 
vid og sans ved synet af ”Hø-
nen”. Teksten til tegningen ly-
der: ”Hvad der kan ske, når en 
hest, der for længst har væn-
net sig til moderne transport-
midler, forvilder sig ind i Nør-
regade.”

Før verden gik af lave
Heldigvis havde Københavns 
Sporveje i 1915 så megen sans 
for at bevare historisk ma-
teriale, at en enkelt ”høne” 
blev gemt for eftertiden. Den 
var i februar i år udstillet i 
to dage på Rådhuspladsen – 
bare få hundrede meter fra 
”Hønen”s gamle endestation 
på Gammel Torv - men el-
lers kan den lille sporvogn 
ses og opleves i trafik med 
ægte hestekræfter på Spor-
vejsmuseet Skjoldenæsholm 
på Midtsjælland. Anlednin-
gen til besøget på Rådhus-
pladsen var 50-års jubilæet 
for foreningen bag Sporvejs-

museet, Sporvejshistorisk 
Selskab.

I sommeren 1915 tog 
mange københavnere vemo-
digt afsked med de sidste he-
stesporvogne. Blandt de sid-
ste dages passagerer var en 
otteårig pige, som hele livet 
huskede, at hun fik lov at stå 
på perronen ved siden af ku-
sken og følge med i, at he-
sten ved endestationen blev 
hægtet af sporvognen i den 
ene ende, ført hen til vog-
nens modsatte ende, hægtet 
på dér, hvorefter man var 
klar til turen den modsatte 
vej. En rejse fra før verden 
gik helt af lave! Pigen – El-
len Margrethe Hansen – blev 
senere mor til forfatteren af 
nærværende artikel. Hun 
huskes stadig af mange 
modne eller ældre danskere 
med sit tilkøbte fornavn 
og tilgiftede efternavn: Su-
sanne Palsbo.

EN HØNE TRUKKET 
AF EN HEST

TEKST SØREN PALSBO

København fik sine første hestetrukne sporvogne i 1863. Det 
blev efterhånden til et vidt forgrenet net af hestesporvognslinjer, 
drevet af en række private selskaber. Elektrisk drift indførtes fra 
1897 og var i 1905 fuldt gennemført med undtagelse af den korte 
linje med nummeret 11 mellem Vendersgade og Gammel Torv via 
Nørregade. Nemlig ”Hønen”. Kælenavnet var faktisk overtaget 
fra et andet sporvejsselskab med brune og hvide vogne, og så 
refererede navnet uden tvivl også til kørselstempoet og de små 
vogne. Da Københavns Kommune i 1911 overtog sporvejsdrif-
ten – bortset fra det frederiksbergske selskabs linjer – fulgte 
”Hønen” med. Først i 1917 sagde sporvejene farvel til de sidste 
firbenede medarbejdere, som trak hesteomnibusserne på linje 12.

Den bevarede ”høne”, Kjøbenhavns Sporvei-Selskabs vogn 51, udstillet foran Københavns rådhus i februar 
2015. Hesten af plastic klarede sig fint i de to dage uden hverken vådt eller tørt.

CHR. IV’S BRO 
FÆRDIG FØR TID 
- INDERHAVNSBROEN 
FORSINKET IGEN IGEN
BROER Teknik- og Miljøfor-
valtning slår sig på bry-
stet over, at genopretningen 
af Chr. IV’s Bro er færdig 
før den oprindelige tids-
plan. Chr. IV’s Bro i Køben-
havn er et af de projekter, for-
valtningen har været særlig 
opmærksom på.

Broen var i så dårlig stand, 
at den trængte til en gennem-
gribende renovering på over- 
og undersiden. Renoveringen 
blev sat i gang 1. juni 2015, 
hvor broen blev spærret af 
for al biltrafik, og den skulle 
efter planen have været spær-
ret til 28. august, men åbnede 
17. august.

16.000 bilister kører dag-
ligt over broen, som er en 
central del af Ring 2. Derfor 
var renoveringen lagt i som-
merperioden, hvor arbejdet 
generer færre pendlere. Re-
noveringen er en del af det 
såkaldte genopretningspro-
gram, som blev sat i gang i 
2013 og strækker sig over ti 
år. Indtil nu er der bevilget 
godt 700 millioner kroner, 
men der er behov for yder-
ligere 1,9 milliarder kroner 
frem til og med år 2022, hvis 
København skal nå i mål med 
genopretningen.

- Det er rigtig mange 
penge, men det er den ene-
ste rigtige disposition. Ned-
slidte veje giver en dårligere 
fremkommelighed og ringere 
trafiksikkerhed, og hvis ikke 

man vedligeholder rettidigt, 
ender vi med nogle voldsomt 
meget dyrere og langt mere 
komplicerede renoveringsar-
bejder, siger teknik- og mil-
jøborgmester Morten Kabell 
(EL).
Flere problemer med Inder-
havnsbroen

Anderledes trægt går det 
med Inderhavnsbroen. Si-
den de to 250 tons tunge 
stålbrofag blev monteret på 
Inderhavnsbroen i starten 
af august, er der gennem-
ført en række funktionstest, 
som viser, at geometrien pas-
ser, og stålfagene mødes, som 
de skal. Funktionstestene vi-
ser imidlertid også, at der er 
problemer med wiresystemet 
som følge af en projekterings-
fejl.

Teknik- og Miljøforvalt-
ningen forventer på den bag-
grund, at Inderhavnsbroen 
sandsynligvis kan indvies 
midt i oktober, men vil endnu 
ikke fastsætte en præcis dato. 
2,5 år efter at broen skulle 
have stået færdig, venter kø-
benhavnerne stadig.

Der er cirka 10.000 gra-
vearbejder om året i Køben-
havn, og det bliver ikke bedre 
foreløbig, når vi lever i en by, 
hvor omkring to tredjedele af 
byens veje og cykelstier samt 
hver tredje vejbro er så ned-
slidte, at de kræver genopret-
ning.

lp
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POLITIK Den konservative politiker Rasmus Jarlov 
stopper i Borgerrepræsentationen på Københavns 
Rådhus, så han kan koncentrere sig om de mange 
ordførerskaber i Folketinget.

Da Rasmus Jarlov i juni blev valgt i Folketinget, 
fulgte en ordentlig bunke ordførerskaber med job-
bet - så mange, at den konservative politiker har 
valgt at trække sig fra sin post i Borgerrepræsen-
tationen i Københavns Kommune.

”Jeg har fået så mange ordførerskaber i Folke-
tinget, at jeg ikke kan sidde begge steder. Dermed 
siger jeg farvel til Borgerrepræsentationen efter 5,5 
år,” skriver Jarlov i en opdatering på Facebook.

Det Konservative Folkeparti gik fra otte til kun 
seks mandater på Christiansborg ved folketings-
valget 18. juni, og det betyder, at Jarlov skal sidde 
i en lang række udvalg og varetage endnu flere 
ordførerskaber.

Jarlov er således formand for Forsvarsudvalget, 
ligesom han har plads i yderligere fem af Folketin-
gets udvalg, herunder Beskæftigelses-, Transport- 
og Europaudvalget. Til det skal lægges 10 ordfører-
skaber inden for områder som fødevarer, forsvar, 
beskæftigelse og transport.

Vild med dans

Ved sin afgang gør Rasmus Jarlov status over den 
konservative indsats i Borgerrepræsentationen og 
kampen imod det kommunale ødsleri:

”Med vores begrænsede midler gør vi, hvad vi 
kan, og jeg synes, vi har fået sat nogle gode dags-
ordener med kampen mod kommunens enorme 
pengespild, retningsløse integrationspolitik og tra-
fikfjendtlige vejlukninger.”

Partifællen Jakob Næsager overtager det poli-
tiske formandskab for den tre medlemmer store 
konservative gruppe blandt Borgerrepræsentatio-
nens i alt 55 medlemmer.

Nishandan Ganesalingam indtræder i Borger-
repræsentationen som førstesuppleant for Jarlov.

Som bonusinfo kan oplyses, at Rasmus Jarlov få 
dage efter sin statusopdatering på Facebook kunne 
meddele, at han stiller op til årets Vild med dans 
på TV2, hvor han skal danne par med Mille Funk.

- Træningen foregår om aftenen, så det går fint 
op med kalenderen. Og en gang i mellem skal man 
jo bare have det sjovt. Så jeg sagde ja,” meddeler 
Rasmus Jarlov på Facebook.

lp@kbhavis.dk

MAD Danskernes spisevaner varierer alt efter, hvor 
i landet man befinder sig, og tendensen viser ty-
deligt, at københavnerne bruger flest penge på ta-
keaway og bestiller desuden mindre pizza og mere 
sushi.

Sådan lyder det fra takeaway-portalen Just Eat, 
der har sammenlignet data for tusindvis af danske 
madbestillinger landet over.

Takeaway bliver mere og mere populært blandt 
danskerne, men der er stor lokal forskel på dansker-
nes prioritering, når det kommer til takeaway. Kig-
ger man på københavnernes spisevaner, må maden 
gerne komme fra eksotiske eller sunde køkkener, og 
det gør heller ikke noget, hvis den koster lidt mere.

Københavnerne bestiller eksempelvis væsent-
ligt mere sushi end resten af Danmark gør, når 
der skal takeaway på bordet derhjemme. Næsten 
7,5 procent af al takeaway, der bestilles i hoved-
stadsområdet, er sushi, hvorimod antallet af sushi-
bestillinger på solskinsøen Bornholm er helt nede 
på 0,06 procent. I Sønderjylland er 1,36 procent af 
alle bestillinger sushi. Også bestillinger inden for 
det grønne sortiment er højere i København end i 
andre dele af landet.
 
Gastronomisk nysgerrige storbyboere
- Modsat hvad mange måske tror, er det ikke kun 
pizza og grillmad, der er på menuen, når københav-
nerne bestiller takeaway. Københavnerne priorite-

rer at bruge flere penge på mad, og måske derfor 
har antallet af for eksempel sushi-bestillinger væ-
ret stigende gennem de sidste par år, siger Carsten 
Boldt, der er direktør i Just Eat.

Ifølge Just Eat spenderer københavnerne 12 pro-
cent mere på takeaway-bestillinger end landsgen-
nemsnittet. Sammenligner man med provinsbyer 
som Randers og Viborg, bruger københavnerne 
henholdsvis 24 og 30 procent flere penge på ta-
keaway end deres jyske landsmænd.

- Det er et storbyfænomen, at man bruger flere 
penge på mad og udforsker nye køkkener. Gastro-
nomien blomstrer i København, og heldigvis har 
særligt københavnerne fået øjnene op for, at takea-
way er andet og mere end pizza og fritter, fortæller 
Just Eats direktør.

Selvom de mere eksotiske køkkener vinder frem, 
topper pizza stadig popularitetsbarometeret.

lp@kbhavis.dk

RASMUS JARLOV STOPPER 
I BORGERREPRÆSENTATIONEN

KØBENHAVNERNE BESTILLER 
DYRERE TAKEAWAY

TEKST LARS PETER LORENZEN

TEKST LARS PETER LORENZEN

38-årige Rasmus Jarlov får fornøjelsen af at skulle danse 
med den 24-årige Mille Funk i Vild med dans. Hun begyndte 
på Det Kongelige Teaters Balletskole som 10-årig og har si-
den undervist i ballet. Mille Funk er også aktuel i årets Miss 
Danmark, hvor hun dyster om at blive Danmarks repræ-
sentant til den internationale konkurrence Miss World.
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Gården bag Det Københavnske Asylselskabs institution i Asylgade 11, fotograferet i 1904. I 1905 blev huset revet 
ned, og asylet med børnene flyttede til Adelgade 37. Men gadenavnet Asylgade overlevede. (Københavns Museum)

MAGASIN Mange gadenavne i det gamle Køben-
havn har rødder tilbage til karakteristiske per-
soner eller institutioner, der engang boede eller 
lå i gaden. De fleste har glemt den oprindelige 
betydning, og mange gadenavne er med tiden 
blevet stærkt forvansket.

Men Asylgade bærer stadig sit navn, skønt 
ophavet til navnet for længst er forsvundet. 
Oprindeligt hed gaden faktisk Nellikestræde, 
kendt fra starten af 1600-tallet. Men en Nelli-
kegade fandtes i Nyboder, indtil den blev en del 
af Fredericiagade i 1869.

Grunden til at gaden i Mayonnaise-kvarte-
ret skiftede navn, skyldtes en social institution 
på stedet. Enlige mødre havde det ikke nemt i 
1800-tallet. Manden kunne være død, stukket 
af eller bare ude af stand til at passe sine for-
pligtigelser. I pænere hjem ansattes ofte tjene-
stepiger med det hovedformål at betjene den 
unge herre seksuelt, så han ikke reddede sig 
veneriske sygdomme på byens bordeller. Gik det 
galt, betalte man sig fra det. Det resulterede i, 
at der var et stort antal enlige mødre i Køben-
havn. Det fortælles, at mange bandt deres små 
børn i hjemmet, så de kunne gå på arbejde og 
tjene til dagen og vejen.

I 1800-tallet opstod sociale hjælpeorganisa-
tioner på privat initiativ. Den 1. december 1835 
stiftes Københavns Asylselskab med det formål 
at etablere børneasyler, altså børnehaver. De er-
hverver samme år en ejendom i Nellikestræde, 
det senere nr. 11, som de indretter til asyl for 

børn. Her kunne enlige kvinder om morgenen 
indlevere deres børn. Der var ansat damer til 
at passe på børnene, der blev strengt tugtet af 
de ofte religiøst anlagte plejefrøkner.

I 1859 foreslår stadskonduktør Thorvald 
Krak, at der indføres fortløbende gadenumre i 
København. Samtidigt begynder han at rydde 
op i det virvar, som gadenavnene i byen var 
præget af. Herefter fik København nu officielt 
vedtagene gadenavne, og i 1874 oprettes Køben-
havns Vejnavnenævn, der stadig står for navn-
givning af gader og veje i den hastigt voksende 
by. Så allerede i 1859 skifter Nellikestræde navn 
til Asylgade efter børneasylet i gaden. 

Ved århundredeskiftet til 1900 voksede den 
danske bankvirksomhed voldsomt. Handels-
banken købte Erichsens Palæ, og Den Danske 
Bank Peschiers Palæ begge ved Holmens Kanal. 
Det betød, at bankerne udvidede ind på områ-
det bag dem. Halvdelen af karreen Laksegade 
og Asylgade blev i 1905 købt til nedrivning og 
opførelse af nye kontorbygninger i 1914-16.

Asylet i Asylgade flyttede til Adelgade 37. 
Den bygning faldt ved de store fladesanerin-
ger efter krigen. Men navnet Asylgade findes 
stadig på den lille gade i Mayonnaise-kvarteret 
mellem Vingårdsstræde og Laksegade.

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

 TEKST  
 ALLAN MYLIUS THOMSEN, BYHISTORIKER

MAGASIN MYLIUS

Børnehaven gav 
et gadenavn
En af Københavns første børnehaver er forklaringen på et sta-
digt eksisterende navn til en af de gamle gader i København.

NY FILM OM
SKOLESKIBET 
DANMARK

FILM Manden bag den nye film 
på DVD er Claus Jacobsen, der 
er vokset op i Dronningens 
Tværgade i 1950,erne, blev 
en af TV-Avisens første stu-
dieværter, som han var igen 
i 1989-1991, og ialt har været 
22 år i DR-TV. Han fortalte om 
den nye film i ”Aftenshowet” 
sammen med to tidligere ele-
ver fra skibet tirsdag 26. maj.

Filmen på DVD står han 
selv for. Den er en kombina-
tion af den første film om Sko-
leskibet Danmark, som han 
producerede udenfor DR for 
30 år siden samt nye opta-
gelser de sidste tre år. Aldrig 
har et filmhold været sam-
menlagt så længe ombord - 
mere end tre måneder. Det 
har givet et særligt indblik i 
søfartsuddannelsen og livet 
ombord blandt 80 unge og 
15 besætningsmedlemmer 
døgnet rundt, måned efter 
måned.
 
Hvorfor sejle?
Et af de spørgsmål, der stiles i 
filmen er: Hvad får unge i dag 
til at søge ombord i en gam-
mel fuldrigger fra 1932, sove i 
hængekøjer under dæk, skul-
der ved skulder, drenge og 
piger, modtage kommandoer 
døgnet rundt og ikke kan tage 
hjem, hvis de bliver kede af 
det eller savner. Det kom-
mer der interesante svar ud 
af. Som en af de unge udtryk-

ker det: Her er ikke nogen jeg-
mig kultur som på land. Vi er 
på en positiv måde afhængig 
af hinanden, for ellers kan 
skibet ikke sejle. Denne fø-
lelse af fællesskab kendte jeg 
ikke før, og jeg kan mærke, 
at jeg kan bruge den hele li-
vet. Her lærer jeg ikke kun de 
andre at kende. Jeg lærer også 
mig selv at kende. 

Filmens fotografer er Dan 
Holmberg og Ole Kromann, 
der har redigeret de nye op-
tagelser, mens Birger Møller 
Jensen, som også er filmklip-
per på Niels Malmros film 
har redigeret de gamle opta-
gelser, og Mads Vinding har 
lavet musikken.

Der er optagelser fra Dan-
mark, langs USA’s østkyst, 
Caribien, over Atlanten og i 
Nordsøen på skibet, fra fly 
og fra ledsagebåde den halve 
klode rundt.

Claus Jacobsen har be-
sluttet, at han ikke vil lade 
filmen vise i TV. Den skal 
alene kunne ses på denne 
DVD med indblik i en ma-
ritim og (med)- menneske-
lig (uddannelses)-verden, der 
både er historie, nutid og 
fremtid: En sejlende søfarts-
skole og en ambassadør for 
Danmark.

kbh
 
Filmen kan købes hos I.C. Welbach 
i Toldbodgade, pris 149 kr.                

”Skoleskibet Danmark”, København, står 
der agter på skibet, der er en af verdens 
ældste, stadig sejlende fuldriggere, søsat 
i 1932 i Nakskov og siden været på flere 
end 100 togter med omkring 10.000 unge 
mellem 16 0g 23 år. Togtet nu er nr. 102.



16 KBH K	 SEPTEMBER	2015	ÅRGANG	10

ET SIDSTE 
KLAP TIL 
KLIPPEKORTET

I dagbladet Politiken har en indsender, der 
selv er akademiker, fremsat den tanke, at 
der bag afskaffelsen af klippekortet til den 
københavnske nærtrafik står en slags DJØF-
sammensværgelse – en ondskabsfuld kon-
spirationsteori, der naturligvis blev myndigt 
tilbagevist af formanden for Danmarks Jurist- 
og Økonomforbund. Dets medlemmer træffer 
udelukkende velbegrundede og rationelle be-
slutninger til gavn for samfundet.

De passagerer, der ikke som turister i egen 
by benyttede de sidste klip på en fornøjelses-
tur med fx linje 5A inden udløbsdatoen 30. 
juni, kan få refunderet ubrugte kort, og denne 
fine og retfærdige ordning er lagt i hænderne 
på trafikselskabet Movia, på hvis hjemmeside 
man kan orientere sig 
om de nærmere vilkår.

Andre læserbrevs-
skribenter har beklaget 
sig over, at de ikke kan få 
pengene retur på salgs-
stederne, hverken i kio-
sker eller på Nørreport 
eller Hovedbanegården. 
Hvad har de tænkt sig?

Skema til refusion 
af zoneklippekort ud-
printes og udfyldes med 
angivelse af kortets art 
og antallet af ubrugte 
klip samt navn, adresse, 
postnummer, by, CPR-nummer, mailadresse 
og telefonnummer BRUG BLOKBOGSTAVER 
SKRIV TYDELIGT.

Hvis man er i det gavmilde hjørne, kan 
man frem til 15. november donere værdien til 
Børnehjælpsdagen og opnå skattefradrag for 
donationen, idet den velgørende organisation 
da vil indberette summen til SKAT.

Skemaet forsynes med dato og underskrift, 

det lægges i en kuvert sammen med kortene, 
og materialet adresseres til Movia og mær-
kes ØKO 1234. Det anbefales at sende bre-
vet anbefalet. Portoudgiften refunderes, og 
det samlede refusionsbeløb indsættes på ens 
Nem-konto i løbet af to til fire uger.

Anbefalede breve skal ekspederes på et 
posthus, og da de fleste er nedlagt, skal man 
finde en postekspedition og stille sig i kø. Når 
det bliver ens tur, kan man være så heldig, 
at ekspedienten er bekendt med begrebet an-
befalede breve, ellers vil der blive tilkaldt en 
mere kyndig person. 

Udover almindelig brevporto (10 kr., hvis 
der ikke er for mange kort) frankeres forsen-
delsen med 76 kr., man skal altså lægge 86 
kr. ud. Godtgørelse af anvendt spildtid kan 
ikke ydes.

Ordningen udløber i 2018. Movia forestil-
ler sig, at der udbetales et tocifret million-

beløb, men håber i det 
stille på, at folk giver op 
og smider kortene væk.

Denne for såvel Mo-
via som Post Danmark 
arbejdsfremmende pro-
cedure er et vidnesbyrd 
om, at jurister og økono-
mer i den offentlige tra-
fiksektor er i besiddelse 
af sagkundskab og flek-
sibilitet, nu har de vun-
det over de gammeldags 
klippekort og ”nudget” 
publikum til at skaffe 
sig et rejsekort, så ind-

tægterne fra dummebøderne kan opgraderes.
De gule stempelautomater hober sig sik-

kert op på et skyggefuldt depot, måske kan de 
sælges til mindre udviklede lande, hvor man 
gerne vil nøjes med papkort. Hele manøvren 
har kostet et milliardbeløb, men nu er sejren 
vundet. Tjek ind, tjek ud.

 Lurifax

Tårnfalken 

NÅR DET BLIVER ENS TUR, 
KAN MAN VÆRE SÅ HEL-
DIG, AT EKSPEDIENTEN ER 
BEKENDT MED BEGREBET 
ANBEFALEDE BREVE, EL-
LERS VIL DER BLIVE TIL-
KALDT EN MERE KYNDIG 
PERSON. 

12 KBH K AUGUST 2012 ÅRGANG 7

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
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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

12 KBH K AUGUST 2012 ÅRGANG 7

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 
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KOMMENTAR Stemningen er sommerlig med 
skomagerbas foran Tiger forretningen på Kul-
torvet. Menigmand bliver slået til millionær 
mellem de ubehandlede træbeholdere med 
brugbart skrammel. 

Min datter Nat har tabt en mælketand 
med rod, der kostede tårer og 
nattesøvn og dengang syntes 
så stor i et lille ansigt. I den 
anledning udløses en gave-
æske med en ønskeøsters i 
denatureret spritlage fra Sø-
strene Grenes storebror Tiger.

”Tandfeen er bare opfun-
det for, at forældrene kan 
få den lille tand og gemme 
den, for børn smider små ting 
væk.” har min praktisk orien-
terede pige afsløret for mig.

Da jeg var lille, fik vi en 
femmer og løb i datidens Tiger, der hed Janus 
og lå et gadehjørne væk. Alt lugtede af møl-
middel, for varerne var indskibet fra Kina, der 
dengang blev betragtet som en tilbagestående 
ubetydelig plet på kloden, hvor folk gik på 
hovedet og deres sprog lød som tale afspillet 
baglæns og for hurtigt på en spolebåndopta-
ger. Kun en tåbe tør omtale de 1,3 milliarder 
plasticslaver sådan i dag. 

Da børnene har brugt tre kvarter i lom-
mepengenes dagdrømmeland skrår vi gen-
nem blandede danskere til legepladsen på 
Hauserplads. Den har gennemgået en mo-
dernisering. En ”arkitektonisk genistreg”, er 
det ikke det, man siger, når området er stem-
ningsforladt? Byplanlæggere er tilfredse, når 
det ligner en hvilken som helst storby. 

Legepladsen er indsvøbt i et proportionalt 
set latterligt højt hylende hvidt metalgitter, 
ikke en gang tigrene i Zoologisk Have har så 
høje tremmer. 

Det første, der falder en garvet mor til 
tre ind, da flokken slippes fri i buret med de 
gummimåttebelagte bakker er: Her kommer 
vi ikke til at være længe. Synet er så sterilt at 
fantasien ikke en gang finder på en fangeleg. 

Forundret over en legeløs legeplads bevæ-
ger vi os i skyggerne fra fem-
etagershuse til træperlen i 
Ørstedsparken. Her ved jeg, at 
der er tusindvis af efterladte 
lege, man kan lege videre på.

Aftensmaden spiser vi ved 
sharwarmabarens slammede 
borde. Min datter Sne glor 
med væmmelse på en over-
tatoveret, men indtil videre 
smuk pige, der med plastic-
neglene trækker kødstrimler 
ud af sit pitabrød, mens hun 
med den anden klo fodrer 

sig med fedtkogte kartofler dyppet i tomat-
syltetøj. 

Dette udtryk for ketchup lærte jeg først i 
1980’erne hos en vegetarveninde. Hjemme hos 
hende spiste de spaghetti med solbærsyltetøj 
med det argument, at ketchup indholdsmæs-
sigt kunne kategoriseres som tomatsyltetøj.

Nat, der elsker mad, vender ryggen til det 
unge afklædte galleri. Det kan ikke undre, 
med den formue, tegningerne har kostet, at 
gåsehud og dellefedt ignoreres. ”Det bliver 
grimt, når hun bliver gammel og tyk” fnyser 
hun. Børn opfatter per definition voksne som 
tykke, fantasiforladte og rynkede.

Shawarmabaren var byens første og åb-
nede, da jeg var otte år. Det fortæller jeg 
ungerne, der stirrer vantro på mig og næsten 
ikke kan forestille sig, at deres mor engang 
var på deres egen alder. Hvis jeg også røber, 
at sushi var totalt ukendt, vil de tvivle på, at 
vi er fra samme planet.

MED MOR I BYEN

PÅ DEN LEGELØSE 
LEGEPLADS

TEKST CAMILLE BLOMST

LEGEPLADSEN ER IND-
SVØBT I ET PROPOR-
TIONALT SET LATTERLIGT 
HØJT HYLENDE HVIDT ME-
TALGITTER, IKKE EN GANG 
TIGRENE I ZOOLOGISK HAVE 
HAR SÅ HØJE TREMMER. 

Håndlavede chokolader

Håndlavede chokolader

Bredgade 14 - 1260 København K - Tlf. 33 15 13 63

Åbningstider: 
tirsdag-fredag kl. 11-17  ·  lørdag kl. 10-13  ·  Mandag lukket

BOLIG Indre by eller Valby? 
Prisforskellen har aldrig væ-
ret større. Nordea har foretaget 
en beregning. Hvis man tager 
de bedst beliggende lejlighe-
der og sammenligner dem 
med de knap så velbeliggende, 
skal man give dobbelt pris pr. 
kvadratmeter. København K, 
Vesterport, det centrale Fre-
deriksberg og Østerbro er for 
liebhavere, mens man får mere 
for pengene i Valby, Nordvest 
og dele af Amager.

En lejlighed på 80 kvadrat-
meter i København K koster 
typisk1,2 mill. kr. mere end 
i NV.

Prisforskellen forklares 
med, at det er attraktivt at 
bo i city med gadeliv, caféer, 
butikker og kultur. Mange vil 
gerne betale for disse glæder, 
og det udnytter sælgerne til 
at forlange høje priser for de-
res boliger.

kbh

HOTELLER Flere københavn-
ske hoteller har i det sidste 
halve år investeret tilsam-
men en milliard kroner i re-
novering og bidrager dermed 
til opgraderingen af byen 
som turistmål.

På hjørnet af Jarmers 
Plads og Sankt Peders stræde 
er det gamle Park Hotel, der 
senest hed Fox, omdøbt til 
SP34 med nyt interiør og nu i 
alt 118 værelser. Manøvren er 
løbet op i 60 millioner,

Hotel d’Angleterre kunne 
for en måned siden ånde let-
tet op og meddele, at hele 
ombygningen er fuldendt. 90 

eksklusive værelser og suiter 
til den kræsne og købedyg-
tige målgruppe, modernise-
ringen har strakt sig over tre 
år og kostet over 500 mil-
lioner.

I Borgergade har Arp-
Hansen Gruppen, der sidder 
på en femtedel af byens ho-
telkapacitet, åbnet WakeUp i 
Borgergade. WakeUp findes 
i forvejen ved Hovedbane-
gården og er et tostjernet 
koncept med økonomipriser. 
Regningen lyder på lige så 
mange millioner, som der er 
værelser: 500.

kbh

LEJLIGHEDER I KBH K
KOSTER DOBBELT

HOTELLER DER TÆLLER

OG HUSK: HVIS DU HAR 
EN GOD IDÉ TIL AVISEN, 
SÅ SEND OS EN MAIL.



FO
T

O
 S

T
E

E
N

 M
Ø

LL
E

R
 R

A
S

M
U

S
S

E
N

17

Hyltoft 
hyldes 
– og hades
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ANMELDELSER At Østasiatisk Kom-
pagnis femmastede skoleskib ”Kø-
benhavn” forsvandt sporløst i 1928 
er en ubestridelig og sørgelig kends-
gerning. Hele besætningen omkom, 
og det er en almindelig antagelse, at 
det stødte på et isbjerg i det sydlige At-
lanterhav. Vi møder den unge matros 
Svend Lundby på dækket, hvor han i 
kulde, skumsprøjt og tåge spejder ud 
over havet for at se, om der er fare 
forude. Her er lagt op til en sømands-
fortælling i klassisk stil.

Svend bemærker noget, der stikker 
op af havet, og det viser sig at være 
en undervandsbåd, og snart har dens 
torpedoer splintret sejlskibet og sendt 
60 mand i døden. Og dog – Svend over-
lever på mirakuløs vis, vender tilbage 
til Danmark og skifter identitet, da 
han er bange for, at han er i fare. Det 
er han også. Han skifter navn til Lars 
Moberg, og i 1994 skriver han et brev 
til sit oldebarn Maja, som hun skal 
have, når hun fylder 25. Året efter 
dør han, men han har også indtalt 
en besked på et videobånd, der ry-
ster Maja. Han beder hende opklare 
mysteriet omkring ”København” og 
efterlader den nyuddannede journa-
list 4 mill. kr.

Sammen med advokaten Jacob 
sætter hun sig for at finde sandheden 

om skoleskibet om de mørke kræfter, 
der var skyld i dets undergang. Hun 
er på sporet af ”Det Revolutionære 
Råd”, en yderst hemmelig gruppe af 
Moskvatro danskere på højt niveau, 
som ønsker at Danmark skal omdan-
nes til en del af Sovjetunionen. Maja 
har meget belejligt lært russisk og ta-
ger til Moskva for at finde papirer om 
de danske revolutionære. 

Men gruppen er ikke død. Nils Las-
sen og hans mor vogter dens hemme-
ligheder, og han er ud over at være 
pressechef i Arbejderpartiet også 
rundviser i rådets lokaler i et brolagt 
stræde i København. Maja finder en 
hemmelig skuffe i mødebordet, og fra 
nu af har hun en skånselsløs fjende 
i Nils og hans lejemordere i Moskva, 
der henretter to af hendes kontakter 
og kun venter på at slå hende og ad-
vokaten ihjel.

Hemmelig våbenlast
De to helte har fundet frem til en 
mærkelig person, der blev skudt den 
5. maj 1945, og det lykkes også at op-
spore de dokumenter, som han gemte 
i Stærekassen på Det kgl. Teater. En 
hæsblæsende og meget detaljeret 
menneskejagt udspiller sig, Nils og 
hans to elitesoldater er lige ved at få 
ram på Maja og Jacob. Alt ender dog 

godt, og Danmarkshistorien må skri-
ves om. Skoleskibet havde i Buenos 
Aries taget en våbenlast ombord, der 
var tiltænkt en modstandsgruppe i 
Sovjetunionen, og det kunne ”Det Re-
volutionære Råd” ikke tillade – der-
for sørgede de for, at ”København” gik 
ned med mand og mus.
Martin Winckler-Carlsen er en be-
hændig konspirationsteoretiker og 
en fortræffelig fortæller; her og der 
kunne sproget nok være stammet, 
men han formår at fastholde læse-

ren til sidste side og har stor indsigt 
i både danske og russiske forhold. 
Grundidéen er fremragende – mon 
han kan finde på noget lignende til 
den altid svære to’er?

Det gådefulde forlis bliver aldrig 
opklaret – ikke i virkeligheden

TEKST JACOB LUDVIGSEN

KØBENHAVNERFORFATTERE
OMSKRIVER HISTORIEN 
I NYE SPÆNDINGSROMANER

SKOLESKIBET ”KØBENHAVN” 
BLEV TORPEDERET AF EN RUSSISK UBÅD I 1928

Kontrafaktisk historieskrivning er en slags leg med kendsgerningerne. Hvordan ville det være 
gået, hvis Hitler havde vundet 2. verdenskrig? Hvilket USA ville vi have haft, hvis præsident 
Kennedy ikke var blevet myrdet? Og sådan kan man blive ved med at bruge fantasien. 

To københavnske forfattere, Thomas Clemen, og Martin Winckler-Carlsen har begge vovet 
pelsen ved at møblere om på kendsgerningerne for at bygge et fortælleunivers, der er deres 
helt eget. Det giver dem alle muligheder for at opfinde dramatiske hændelser, der ville kunne 
have forandret verden. Begge slipper ganske godt fra det og tilbyder læserne ægte spænding. 
”Denne roman tager sig visse historisk-politiske friheder”, understreger Winckler-Carlsen 
som indledning, og det tør man nok sige.
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ANMELDELSER På topmødet i Moskva 
i 1989, få måneder inden Berlinmu-
rens fald, udtalte den britiske jern-
lady Margaret Thatcher: ”Vi ønsker 
ikke et genforenet Tyskland… en 
sådan udvikling ville underminere 
stabiliteten i hele den internationale 
situation og kunne bringe vores sik-
kerhed i fare.”

Premierministerens fejlbedøm-
melse indleder Thomas Clemens 
”Berlin 404” som en slags bevis på, 
at begivenhederne kunne have ud-
viklet sig helt anderledes, og han viser 
hvor lidt der skulle til – et tilfældigt 
biluheld, der forhindrer partisekre-
tær Günther Schabowski i at optræde 
på det pressemøde, hvor han bliver 
spurgt om, hvornår de nye udrejse-
bestemmelser træder i kraft og svarer 
for egen regning, at det gør de sådan 
set nu. Den statsgrænse, som det om 
morgenen havde været livsfarligt at 
passere, blev samme aften åbnet for 
de frihedshungrende østberlinere. 

Storbymareridt 2020
I romanen går det lige modsat. Den 
Tyske Demokratiske Republik bliver 
totalt lukket land på højde med Nord-
korea eller endnu værre. Vestberlin 
ligger stadig som en enklave midt i 
det socialistiske paradis. Vi befinder 
os i en ikke nærmere defineret frem-
tid, hvor Vestberlin er tæt befolket – 
20 mill. indbyggere - haver og par-
ker er sløjfet til fordel for højhuse, og 

energipriserne er så høje, at biler og 
fly er afskaffet, så veje og lufthavne 
kan inddrages til bebyggelse. 

Alt samarbejde mellem øst og vest 
er suspenderet, kun tunnelbanen 
gennem de to byhalvdele er de nødt 
til at koordinere ved hjælp af compu-
terteknologi. Sådanne detaljer forkla-
res udførligt i kapitelindledninger, så 
vi har mulighed for at forstå den form 
for civilisation, måske er vi i 2020, 
og skønt Sovjetunionen er brudt sam-
men, nægter DDR at udlevere de ud-
stationerede atomvåben.

Eye-phone
Vores telefoner og tablets betragtes 
til den tid som antikviteter, nu bru-
ger man eye-Phone og kan via kon-
taktlinser styre skærmen med øjets 
bevægelser.

En dag kolliderer et tog fra den 
vesttyske undergrundsbane med et 
tog fra DDR i ingenmands landet un-
der Muren. Civilisationernes sam-
menstød! De to lande beskylder gen-
sidigt hinanden for bevidst at have 
forårsaget den voldsomme ulykke. 
Den handicappede it-ekspert Jacob 
Blau er ansat i den vesttyske U-bane-
administration. Han sendes mod sin 
vilje på en mission til det lukkede 
Østtyskland, hvor han skal finde 
svaret på, hvad der virkelig skete, og 
dermed forhindre en altødelæggende 
krig i at bryde ud. Med sig har han 
efterretningsofficeren Berendine Wa-

chner, og i hælene på dem er Jacobs 
uberegnelige brødre. Hvad Jacob og 
Berendine finder bag Jerntæppet er 
mere chokerende, end nogen kunne 
forestille sig. Et spil om verdens frem-
tid er i gang. 

404 – siden ikke fundet. Den mel-
ding har vi alle set på skærmen, og 
her får den en særlig betydning, da 
hovedpersonen står i et dilemma: 
skal han ved tryk på en knap destru-
ere hele finanskapitalens system til 
udbytning og fremstilling af fiktive 
penge? 404 er en terrorgruppe, der vil 
befri menneskeheden for kapitalens 
diktatur. At Thomas Clemen i det 
daglige er ansat i it-branchen fremgår 
tydeligt at de tekniske detaljer, der 
gør bogen sandsynlig på den surrea-
listiske måde midt i det rene opspind 
og digt. Han er også en indsigtsfuld 
psykolog og menneskekender, der fø-
rer os ind i en splittet og mærkelig 
familie og tegner et grotesk portræt 
af en stærkt beruset østtysk hersker 
på natrestaurant.

Spillet mellem en stivnet kommu-
nisme og et kynisk profitsamfund 
tilfører den rystende og sine steder 
ret indviklede handling en særlig di-
mension.

Underholdning? Ja, bestemt. Hi-
storieskrivning: Nej, naturligvis ikke. 
Science-fiction faktor: Høj. Romantik: 
Ret rå. 

Dette er Clemens anden bog. Vi 
venter den tredje.

Thomas Clemen

Berlin 404

398 sider, 299,95 kr.

Modtryk

Martin Winckler-Carlsen

Den Revolutionære Råd

411 sider, 149,95 kr.

Egolibris.com

BERLINMUREN BLEV IKKE
VÆLTET OG DDR ER ET
TOTALT LUKKET LAND
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TEKST JACOB LUDVIGSEN      FOTO SVEND SØRENSEN

ANMELDELSE Vandene deles, når talen 
falder på Ole Hyltoft, der blandt me-
get andet har skrevet romantrilogien 
Københavnerpigen. Få har som ham 
spillet så stor rolle for den socialde-
mokratiske kulturpolitik, hvor han 
som den første kulturminister Ju-
lius Bomholts højre hånd skrev taler 
og lagde strategier, senere blev han 
formand for Socialdemokraternes se-
nere nedlagte kulturudvalg. Han er 
– og det er også titlen på hans før-
ste bind erindringer – ”Barn af par-
tiet”. Hyltoft er født og opvokset i det, 
man engang kaldte bevægelsen, som 
var et sammenhængende netværk af 
partiet, fagbevægelsen, de koopera-
tive virksomheder (brødfabrikker, 
radioforretninger, bryggeri, frisørsa-
loner og byggevirksomheder), oplys-
ningsforbund samt presse; i 11 år var 
han kulturredaktør på det for længst 
lukkede dagblad Aktuelt. 

Efter 49 år i Socialdemokratiets 
tjeneste skiftede han til Dansk Folke-
parti, blandt andet af bekymring for 
indvandringen og utilfredshed med, 
af jurister og økonomer (DJØF) havde 
erobret det gamle arbejderparti, og 
et sådant forræderi begår man ikke 
ustraffet. Glemt er det heller ikke, at 
han indførte begrebet munkemarxi-
ster i den tid, hvor universiteterne var 
angrebet af fanatisme.

Hyltoft vidste, at afhopningen 
ville vække afsky og harme, men 
han var rede til at tage angrebene fra 
den dannede elite med oprejst pande 
og svarede med bogen ”Tør du være 
dansk?”. I en globaliseret tid, hvor et 
begreb som fædrelandskærlighed be-
tragtes som skummelt og skadeligt, 
skriver Ole Hyltoft ufortrødent om 
årstiderne, naturen og kulturskat-
tene, der definerer det danske.

I forbindelse med Hyltoft 80 års 
fødselsdag i sidste måned har forla-
get Hovedland udgivet to bøger. Den 
ene har han selv skrevet under titlen 
”Livet ved havet”; fra sit udsigtspunkt 
i Tisvilde maler han smukke og sted-
vis morsomme ordbilleder af vand, 
sand, strand og skov. Københavnske 
badegæster kender kun den sjælland-
ske nordkyst fra de varme måneder, 
Hyltoft fortæller om efterår, vinter 
og forår. Mennesker er forgængelige, 
landskaberne lever videre og har for-

met hundredevis af generationer. Her 
taler en mand med livserfaring, ly-
stighed og lysfornemmelse, der gav-
mildt deler ud af citater fra danske 
digtere og sin historiske bevidsthed, 
krydret med anekdoter om personlig-
heder med tilknytning til Tisvilde. 
En varm bog af en slags, som ikke er 
modernistisk, men tidløs.

Rundt om kulturmennesket
Ole Hyltofts rolle som kunstner, 
samfundsdebattør og journalist 
belyses fra flere vinkler i den por-
trætbog, som Hovedland har søsat i 
forbindelse med den runde fødsels-

dag.  Otte fremtrædende skribenter 
belyser hans rolle i kultur og politik 
med vekslende grader af beundring 
og også et passende mål af ironi; 
fhv. udenrigsminister Per Stig Møl-
ler inddeler hans løbebane i to pe-
rioder. I den første hed han Ole Hyl-
toft Petersen, i den anden kun Ole 
Hyltoft. Han påviser en glidning i 
holdninger: ”I sine artikler begynder 
Ole Hyltoft nu at citere gamle danske 
sange, som direkte indlægges i ”Tør 
du være dansk?”. Hvor Ole Hyltoft 
Petersen i ”Tør du være fri?” (1968) 
gjorde nar ad de konservatives Gud, 
konge og fædreland, står Ole Hyltoft 

ved dem som en del af vores historie 
og vores fælles traditioner”.

Professor Sven Hakon Rossel un-
derkaster Hyltoft en nøje analyse på 
højt akademisk niveau, uden at han 
dermed dølger sin begejstring for 
ham. Her får man et nyttigt nærbil-
lede og en konklusion: ”Men der er 
håb forude. Drømmen om kærlighed 
og solidaritet kan gå i opfyldelse. 
Dette er ikke mindst Ole Hyltofts på 
én gang nationale og universelle soli-
dariske budskab, denne humanisme 
i renkultur, der skaber sammenhæn-
gen i hans forfatterskab og placerer 
ham i selskab med de andre vigtige 
navne i dansk litteratur”.

Prins Henrik i fjernsynet
Ekstra Bladets sidste rigtige chefre-
daktør, Sven Ove Gade, belyser Hyl-
tofts rolle som tv-anmelder med en 
stor buket citater. Som for eksempel 
dette:

”Gallamiddage på Fredensborg 
har sin egen storslåede form for slat-
tenhed. Prins Henrik så frisk ud, da 
han kom i cowboybukser fra løbetur 
med gravhunden. Men under talerne 
afslørede hans fortabte ansigt hans 
længsel efter at sidde alene foran ka-
minen med en god bog af Camus. I 
stedet for at høre på, at præsident 
Athisaari fortalte om, hvilken uud-
slettelige indflydelse Holberg har 
haft på den kendte finske dramati-
ker Kalivalisovsi. Man så, at det lang-
somt gik op for Hans Højhed Prinsen, 
at han var tvunget til at tilbringe af-
tenen med Jann Sjursen (daværende 
minister, red.). Og med et bedrø-
vet udtryk dinglede prinsens hoved 
slattent ned på reversens medaljer”. 
Skarp sovs.

Københavnerforfatteren
Johs. H. Christensen, filmanmelder 
og pastor emeritus, sætter fokus på 
Ole Hyltofts indlevede skildringer af 
Københavns mennesker og steder i 
romanerne ”De Besejrede”, ”De Be-
friede”, ”Københavnerpigen og Kon-
gemaleren”, ”Københavnerpigen 
under besættelsen”, ”Københavner-
pigen og Journalisten” og de satiriske 
”Byggekongen” og ”Kulturpaven”. 
Storbyens kvarterer og deres helte og 
skurke beskrives med detaljerigdom 

Hyltoft hyldes 
– og hades

Forkætret forfatter, der tør kritisere kulturens parnas og selv leverer 
strømme af prosa, lyrik og meninger, fylder 80. Ny bog fortæller om 

københavnerforfatteren, der både vil være fri og dansk.

Ole Hyltoft, 80 år – københavnerforfatter med særlig kærlighed til Tisvilde. 
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Spørg 
bare os!

Få gode vaner på apoteket

Lidt for meget liv i håret?
Det er ikke alle, der får kløe af lus. Derfor kan der gå lang tid, før du opdager 
dem hos dit barn. Du bør tjekke dit barn for lus med kæmning hver uge, så du 
opdager de små kræ, før de når at formere sig og smitte mange andre. På apo-
teket tilbyder vi produkter og rådgivning til hurtig og effektiv behandling af lus.
Besøg os og få gode vaner med hjem.

Venlig hilsen 
Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på 
Kongelig Hof Apotek

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

Lidt for meget liv i håret?
Susanne Trøck-Nielsen

Kongelig Hof Apotek

og stor viden om forholdene i det 
20. århundrede. Et fyldigt forfatter-
skab, som fortjener større opmærk-
somhed. Nævnes bør det, at Hyltoft 
opfandt kunstmuseet Arken og af-
slørede direktøren Anna Castberg 
som svindler, og at han er medlem 
af Danmarks Radios bestyrelse, hvor 
han stritter imod poppificeringen  af 
DR’s kanaler.

Idiosynkrasi kan beskrives som 
modvilje i forhold til en person, et 
begreb eller en ting. Man er på den 
sikre side ved det pæne middags-
selskab, hvis man lufter sin idio-
synkrasi med hensyn til en person-
lighed som Ole Hyltoft, fordi man 
forlods har dannet sig et bestemt 
hadefuldt billede af manden og 
hans holdninger. Denne accepterede 
form for fordomsfuldhed er fordum-
mende og et uvæsen i den offent-
lige debat. Hvis man ikke vil lade sig 
fjernstyre af den elite, som Hyltoft 
har et godt øje til og som derfor for-
agter ham, kan man starte med stre-
gerne til et portræt – og løbe risikoen 
for at opnå forståelse eller i bedste 
fald sympati for en intellektuel, der 
tør går mod strømmen.

jalu@kbhavis.dk

Ulrich Ollendorf og Sven Hakon Rossel

Ole Hyltoft – streger til et portræt

227 sider, 275 kr., Gennemillustreret

Hovedland

Ole Hyltoft

Livet ved havet

139 sider, 199 kr.

Hovedland



22 	 JUNI	2015	ÅRGANG	10NYHEDER		|		OMTALE 	|		PRESSEBYENS BØGER

OMTALE ’Surface’ er et opslagsværk er 
fyldt med store og smukt iscenesatte 
portrætter af 122 af de mest betyd-
ningsfulde kunstnere på den interna-
tionale street art scene.

Søren Solkær har igennem to år-
tier portrætteret flere af verdens føre-
nde musikere, skuespillere og kunst-
nere: David Lynch, Jack White, Björk, 
Paul McCartney, Led Zeppelin, Patti 
Smith, U2, Christopher Walken, Phar-
rell Williams, Amy Winehouse m. fl.

Siden 2012 har han rejst verden 
rundt for at fange fremtrædende 
kunstnere på den internationale 
street art scene – en af de største 
kunstbevægelser i nyere tid; et in-
novativt udtryk, der samler enorme 
fanskarer på gader, gallerier og so-
ciale medier.

Søren Solkær har opsøgt genrens 
pionerer og nye, fremtrædende stem-
mer i storbyens rum – fra Berlin, Lon-
don, Paris, Athen, Stavanger og Kø-
benhavn til New York, Los Angeles, 
Miami, Las Vegas, Sydney og Mel-
bourne.

Kunstnerne er fotograferet i en 
iscenesættelse af dem og deres vær-
ker, understøttet af filmisk lyssæt-

ning, rekvisitter og masker. Por-
trætterne dykker ned i forbindelsen 
mellem kunstneren selv, skabelsen 
af værket og det urbane rum. Foto-
serien er gennemført i den personlige 
stil, som Søren Solkær har oparbejdet 
igennem to årtier, hvor han har ud-
forsket og udfordret portrætgenren. 
En stil og et udtryk, der lægger sig i 
et spændingsfelt mellem det dystre, 
nordiske og melankolske udtryk og 
de mere grandiose, farverige cinema-
tiske tableauer.

OMTALE I foråret 2013 forsvarede Mik-
kel Thelle sin ph.d.-afhandling ved 
Københavns Universitet. Den var et 
stykke kulturhistorie om, hvordan 
Rådhuspladsen fra 1880 til 1914 blev 
til et offentligt rum. 

Den viden kommer nu os andre til 
gode i en ny fascinerende bog. Bogen 
handler om, hvordan Rådhuspladsen 
ikke blot blev Københavns nye cen-
trum, men også symbolet på den nye 
europæiske metropol med moderne 
storbyliv. Den driver os frem i tre 
store kapiter. Et om intentionerne 
bag Rådhuspladsen, et om teknolo-
gien, og til sidst et om det offentlige 
rum, eller skulle vi sige det levede liv. 

Første del af bogen læser vi om den 
politiske optakt. Om hvordan den Kø-
benhavns befæstning var forældet 
som følge af de engelske bombarde-
menter, om hvordan hygiejenen med 
Hornemann kom på dagsordenen 
særligt efter koleraepidemien 1853, 
hvordan værksteder og industri ryk-
kede til Islands Brygge og Valby og 
folk til brokvarterne, så citydannel-
sen med butikker og forlystelse lang-
somt fandt sted. Allerede i 1880erne 
var området omkring pladsen et for-
lystelseskvarter med Dagmar, Cirkus-
bygning og National.

Anden del handler om de tekno-
logiske fremskridt. Sporvognene, te-
lefonerne, lygtepælene, vandværket. 
Tredjedel om folkehoben, uroen, 
omstrejfere, fattigrøve, familiefædre, 
bøller. Altså det lidt mere saftige og 
farverige kapitel om livsvilkår fyldt 
med anekdoter.

Det hele er læseværdigt, fordi bo-
gen opridser vigtig københavnerhi-
storie. De vigtige værdidebatter, leve-
vilkårerne, de politiske kræfter. Det 
er indholdet og ens indre nysgerrig-
hed for historien, der bladrer siderne.

Bagsiden af bogen er den akade-
miske tilgang, der er gængs for histo-

rieskrivningen, selvom den såkaldte 
“sproglige vending” for længst har 
vundet indpas i faget.

Udover at det akademiske sprog 
er meget faktafyldt og bruger kapi-
teloverskrifter som “Det praktiserede 
rum” er det typisk skrevet meget for-
sigtigt. I et kulørt kapitel om bøsser 
møder en mand sin partner i parken 
efter et værtshusbesøg på Dannebrog 
i Vestergade, og forfatteren konklu-
derer: 

“Man kan tage det som en indika-
tion på, at der er en relation mellem 
værtshusene øst for Rådhuspladsen 
og de natlige møder i Ørstedspark.” 

Det er alt for formelt og knap så le-
vende skrevet til min smag. Jeg savner 
den sprogdrevne fortolkning, som at 
“manden næppe var den eneste, der 
gik fra de listige værtshuse til buske-
nes ly i parken”.

Et nyere forsøg på at gøre histo-
rieskrivningen dramatisk og under-
holdende er Hundemordet i Vimmel-
skaftet om 1700-tallet København, 
som jeg - i øvrigt ligesom nærværende 
bog - vil anbefale de københavnerin-
teresserede at have stående på bog-
reolen.

FOTOKUNSTNEREN 
SØREN SOLKÆR

Søren Solkær

SURFACE

240 sider

399,- kr.

Gingko Press

Mikkel Thelle

Rådhuspladsen 1900 

- Det moderne Københavns Brændpunkt 

288 sider

Gyldendal, 249,- kr.

TEKST ANDERS HØJBERG KAMP

TEKST ROBERT HAREN

DA RÅDHUSPLADSEN 
FIK LIV OG CHARME
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OMTALE Arkitekt Hans Peter 
Hagens er manden, vi kan 
takke for, at København ef-
ter 14 års urimelige forsinkel-
ser fik Torvehallerne i 2011. 
Nu har han samlet al sin vi-
den om alverdens markeder i 
en pragtfuldt illustreret bog, 
der samtidig er en detaljeret 
redegørelse for opførelsen af 
de to store bygninger på Isra-
els Plads ved Nørreport, der 
hver uge har over 100.000 be-
søgende.

Hagens går grundigt til 
værks, både historisk og ge-
ografisk. Levende fortæller 
han om alt fra antikkens ro-
merske macellae til fiskerko-
nerne på Gammel Strand og 
Grønttorvet, der indtil 1958 
lå på det sted, hvor Torvehal-
lerne nu tilbyder kulinariske 
oplevelser til at tage med 
hjem eller nyde på stedet.

Det startede med en vi-

sion om at give København 
sit torvehandelsliv tilbage, og 
endte med tilblivelsen af ho-
vedstadens kulinariske knu-
depunkt.  

En øde benzintank, nogle 
få grønthandlere med deres 
boder, parkeringspladser og 
natlig kriminalitet – det var 
hvad Israels Plads havde at 
byde på i 1997, da Hagens for 
første gang formulerede sin 
vision om Københavns Torve-
haller i en artikel Politiken. 

14 år og mange forhindrin-
ger senere kunne københav-
nerne endelig indtage byens 
nye madpalads. Undervejs 
havde det ukuelige Køben-
havns Torvelaug af 1998 med 
Hans Peter Hagens i spidsen 
måtte kæmpe for Torvehals-
projektet og mod forhin-
dringer, der talte alt lige fra 
kommunale planer om en 
busterminal, et bibliotek, for-

vrøvlede og kostbare konsu-
lentrapporter, der forudså en 
økonomisk fiasko - og bygge-
matadoren Carsten Leveaus 
tvivlsomme Centerplan, der 
gik konkurs, da finanskrisen 
ramte. Først da ejendomssel-
skabet Jeudan tog fat, skete 
der noget, og for dem er det 
blevet en sund forretning at 
bygge og administrere hal-
lerne.

Bogen inviterer med ind 
i arkitekturens værksted og 
viser de mangfoldige inspi-
rationskilder fra Venedig, 
over Havanna, til Beijing og 
Bergen.  

Ideen opstod i en tid, hvor 
madkultur kom i fokus, og i 
dag har Torvehallerne etable-
ret sig som københavnernes 
foretrukne madmarked med 
fem millioner besøgende år-
ligt, stadeholdere står på ven-
teliste for at komme ind. De 

kritiske røster er forstum-
met og forhindringerne fra 
kortsynede embedsmænd og 
fladpandede politikere ble-
vet overvundet. Torvehal-
lerne i København kan nu 
indskrive sig i historien om 
torvehaller verden over - som 
samlingssted for mennesker 
og med madkulturen i cen-
trum. Torvehallerne – i Kø-
benhavn og verden rundt er 
en bog for både mad-, kul-
tur- og arkitekturinteresse-
rede læsere, men også for alle 
dem, der har fulgt kampen 
om Torvehallernes tilblivelse 
og som nu vil med bag kulis-
serne og have Hans Peter Ha-
gens’ version. I sin epilog re-
flekterer forfatteren over, om 
udviklingen i Danmark med 
de tiltagende funktionsløse 
landdistrikter kan vendes via 
genrejsning af torvehandlen i 
provinsbyerne.

Flot bog, lige til kaffebor-
det og som gave. Hans Peter 
Hagens fortjener en guldme-
dalje for sin energiske kamp, 
der har gjort København til 
et centrum for folkeliv, fore-
tagsomhed og fine fødevarer.

Hans Peter Hagens 

Torvehallerne – i København 

og verden rundt

208 sider, 349,95 kr.

Strandberg Publishing

TORVEHALLERNE – I KØBENHAVN
OG RESTEN AF DEN VIDE VERDEN

TEKST JACOB LUDVIGSEN    FOTO NILS VEST

Hans Peter Hagens (tv) præsenterede og signerede sin nye bog ved en udendørs reception på Cava Bar mellem de to torvehaller.
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Venlig hilsen 
Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på 
Kongelig Hof Apotek

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

På vores apotek får du 
faglig rådgivning om 
sundhed og velvære. 

Velkommen 
indenfor.

Frontline Combo Vet. er et middel til brug på huden mod lopper og fl åter. Opløsningen indeholder en kombination af et aktivt stof med adulticide egenskaber, fi pronil, og et aktivt stof med ovici-
de og larvicide egenskaber (S)-methopren. Indikationer: Behandling mod angreb af lopper, fl åter og bidende lus hos hund og kat samt angreb af lopper og fl åter hos ilder. Beskytter mod nye 
angreb af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 4 uger hos kat og ilder. Forebygger loppernes formering ved at hæmme udviklingen af æg (ovicid effekt) samt larver og pupper (larvicid effekt) 
fra æg lagt af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 6 uger hos kat. Effekten over for fl åter varer i op til 4 uger hos hund og ilder og 2 uger hos kat. Kan indgå i behandling af allergisk eksem 
forårsaget af loppeangreb. Mindste behandlingsinterval er 4 uger. Kan anvendes til drægtige og diegivende dyr. Kontraindikationer: Må ikke anvendes til hunde under 8 uger og/eller 2 kilo, 
katte under 8 uger og/eller 1 kilo samt ildere yngre end 6 måneder. Bør ikke anvendes til syge eller afkræftede dyr. Må ikke anvendes til kaniner. Præparatet til hund bør ikke anvendes til kat/ilder, da dette kan medføre overdosering. 
Da der ikke foreligger data herom, anbefales det ikke at anvende præparatet til andre dyr end målarterne. Administrationsmåde: Til udvortes brug. Dosering: Til hund: 1 pipette à 0,67 ml fra 2-10 kg; 1 pipette à 1,34 ml fra 10-20 
kg; 1 pipette à 2,68 ml fra 20-40 kg; 1 pipette à 4,02 ml til hunde over 40 kg legemsvægt. Til kat og ilder: 1 pipette à 0,5 ml.  OBS. Der er forskel i styrkerne på produktet til hund og til kat/ilder. Man bør ikke overdosere. Bivirkninger: 
Blandt de meget sjældne bivirkninger, der er iagttaget efter brug, er: Forbigående hudreaktioner på applikationsstedet (hudmisfarvning, lokalt hårtab, kløe, rødmen) samt  generel kløe og hårtab. Ligeledes er udtalt savlen, reversi-
ble nervøse symptomer (forstærket berøringssans, depression, andre nervøse symptomer) samt opkastning og symptomer fra luftvejene observeret. Hvis dyret kommer til at slikke på applikationsstedet, kan voldsom savlen fore-
komme. Der kan ses forbigående ændringer af pelsens udseende på applikationsstedet (sammenfi ltret/fedtet pels). Forsigtighedsregler: Badning med vand inden for 2 dage samt hyppigere end en gang om ugen efter behand-
ling bør undgås. Ved gentagne shampoobade nedsættes virkningsvarigheden. Der foreligger ingen data vedr. mulighed for toksicitet af præparatet hos killinger yngre end 8 uger, der er i kontakt med behandlede moderdyr. Undgå 
at dyr slikker på behandlingsstedet, og at dyr slikker hinanden efter behandling. Man bør omgå behandlede dyr med forsigtighed, indtil behandlingsstedet er tørt. Tilhæftning af enkelte fl åter kan forekomme. Undgå at få produktet 
i kontakt med mund og øjne. Vask hænderne efter brug. Præparatet kan forårsage irritation af slimhinder, hud og øjne. Dyr eller mennesker  med kendt overfølsomhed over for insekticider eller alkohol bør undgå kontakt med produktet. 
Se endvidere brugsanvisning på pakningen. Pakninger: Æske med 3 pipetter: 0,5 ml, 0,67 ml, 1,34 ml, 2,68 ml og 4,02 ml. Æske 6 pipetter: 0,5 ml. Udl. V. Januar 2013. Indehaver af markedsføringstilladelsen i 
Danmark: Merial Norden A/S. Glucosamin Sandoz® 400 mg, fi lmovertrukne tabletter Anvendelse: Lindring af symptomer ved let til moderat slidgigt.  Glucosamin Sandoz® kan forbedre bevægeligheden og lindre smerter 
fra leddene. Glucosamin Sandoz® er ikke egnet til behandling af akutte smerter. Kontakt lægen, hvis symptomerne bliver værre, eller hvis de ikke bliver bedre i løbet af 2-3 måneder. Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse 
eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. Dosering og indgivelsemåde: Voksne: 1 tablet 3 gange dagligt (svarende til 1200 mg glucosamin). Alternativt 
kan den daglige dosis tages på en gang. Den mindste effektive dosis bør anvendes. Tabletterne tages med et glas vand. Glucosamin Sandoz® kan tages i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendig. Ved nedsat nyre- og/
eller leverfunktion: følg lægens anvisning. Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Kontraindikationer: Tag ikke Glucosamin Sandoz® hvis du er allergisk overfor glucosamin eller et af de øvrige hjælpestoffer hvis du er al-
lergisk overfor skaldyr, da glucosamin er udvundet af skaldyr. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Ledsygdomme, hvor en evt. anden behandling kan komme i betragtning, bør udelukkes. Forsig-
tighed tilrådes. Hvis du er i risikogruppen for at få en hjertekarsygdom, da det kan ske, at dine kolesteroltal i blodet bliver forhøjet under en behandling med glucosamin. Hvis du har diabetes, da blodglukoseværdierne og insulinbe-
hovet kan ændre sig. Hvis du har astma, da der kan ske en forværring af astmasymptomerne i starten af behandlingen med glucosamin. Hvis du er i behandling med anden medicin. Spørg lægen eller apoteket til råds. Oplys altid 
ved blodprøvekontrol, at du er i behandling med Glucosamin Sandoz®, da det kan påvirke prøveresultaterne. Glucosamin Sandoz® indeholder 2,2 mmol (87 mg) kalium pr. tablet. Dette bør tages i betragtning ved nedsat nyrefunk-
tion og/ eller hos patienter på kaliumfattig diæt. Graviditet og amning: Glucosamnin Sandoz® bør ikke anvendes ved graviditet og amning. Spørg lægen eller apoteket til råds hvis du er gravid eller ammer før du tager Glucosamin 
Sandoz®. Bivirkninger: Ikke alvorlige, almindelige bivirkninger: hovedpine, døsighed, mavesmerter, forstoppelse, kvalme, sure opstød, smerter opadtil i maven, diaré.  Udlevering: Kan købes i håndkøb på apoteket. Pakninger: 
Glucosamin Sandoz® 400 mg, fi lmovertrukne tabletter 270 stk. Spørg efter de dagsaktuelle priser på apoteket. Læs vejledningen i pakningen grundigt inden brug. Fuldt produktresumé kan rekvireres hos indehaveren 
af markedsføringstilladelsen: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, tlf.: 63 95 10 00 www.sandoz.dk. Nicotinell tyggegummi Nicotinell indeholder nikotin. Virkning: Lindrer symptomer i forbindel-
se med tobaksafvænning eller rygereduktion. Dosering: Nicotinell tyggegummi frigiver nikotin ved tygning, hvor korrekt tyggeteknik er vigtig. Rygeophør: Ved et cigaretforbrug under 20 dagligt anvendes 2 mg tyggegummi. Ved et 
forbrug på mindst 20 cigaretter dagligt anvendes 4 mg tyggegummi. 1 tyggegummi ved rygetrang, hver 1-2 timer, dog maksimalt 25 tyggegummier af 2 mg og maksimalt 15 tyggegummier af 4 mg per dag. Efter 3 måneder ned-
sættes forbruget. Brug ud over 1 år anbefales ikke. Rygereduktion: Nicotinell tyggegummi 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 behandlings-
start. Hvis et forsøg på ophør ikke kan opnås inden for 9 måneder efter behandlingsstart, bør der søges professionel rådgivning. 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 Maltitol (kun Nicotinell Classic) 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: Nicotinell tyggegummi: Almindelige: Hovedpine, svimmelhed, hikke, 
mave-tarmgener, ondt i kæben. Ikke-almindelige: Hjertebanken, hudrødmen, nældefeber. Sjældne: Overfølsomhedsreaktioner, 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 5. august 
2013: Nicotinell tyggegummi: 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. Classic: 2 mg: 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: Tyggegummi 02/2014. 

Vi er klar med 
faglig rådgivning

Spørg 
bare os!

Vi er klar med 
faglig rådgivningfaglig rådgivningfaglig rådgivningfaglig rådgivningfaglig rådgivningfaglig rådgivning

*Priserne gælder fra 24. august - 13. september 2015, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

SPAR 20%
Fra den 24. august til 13. september har apoteket 

20% rabat på SB12 Mild og SB12 Original, 250 ml.

Se disse og andre gode tilbud på apoteket.

SB12 
Sikrer god ånde

i 12 timer.

Nicotinell® Spearmint 
tyggegummi 2 mg
Du for dobler din chance 
for at blive røgfri i forhold til 
forsøg på rygestop uden 
brug af et nikotinprodukt. 
204 stk.

Remo-wax® 
Olie Ørespray
Plejende olie, der 
forebygger ørevoksprop-
per og mindsker kløe i 
øregangen forårsaget af 
tør hud. 15 ml. 

Scholl® fodfi l
Den lette vej til 
silke bløde fødder. 
Silkebløde fødder ved 
et enkelt tryk på en 
knap. Nem og effektiv 
fjernelse af hård hud 
derhjemme. 1 stk.

Glucosamin Sandoz
Anvendes ved let til moderat slidgigt  - lindrer smerter 
i leddene, forbedrer bevægligheden og hæmmer 
nedbrydningen af brusk i leddene. 270 stk. 

Frontline Combo® Vet.
Produkt til katte. Forebygger fl åter, lus 
og lopper samt forhindrer opformeringen 
af nye lopper i hjemmet. 3 x 0,5 ml.

På vores apotek får du På vores apotek får du På vores apotek får du 

RAPPORT En 23-årig mand har tilstået at stå 
bag syv brande i Indre By. Den 23-årige meldte 
sig selv på Station City i København og forkla-
rede, at han stod bag syv brande i byen fra 2. 
juni til 6. juli. Den 23-årige fortalte politiet, 
at han hørte stemmer, som bad ham om at 
sætte ild til husene. Han forklarede, at han 
havde sat ild til klude med sprit.

Den 23-årige er bosat i København og er 
ikke i forvejen kendt af politiet. Han tager 
medicin, men politiet kender ikke den nær-
mere betegnelse for hans lidelse. Den 23-årige 
har tilstået brande i Kronprinsessegade, Store 
Kongensgade og i det tidligere Musikvidenska-
beligt Institut i Klerkegade, som var den vold-
somste af brandene. Store dele af bygningen 
fra 1860’erne, som tidligere har huset Frimu-
rerlogen, stod ikke til at redde.

RAPPORT Københavns Politis Task Force Pu-
sherstreet har anholdt fire mænd i alderen 42-
48 år, der netop havde fået overdraget 28 kilo 
hash fra en leverandør. Hashen var primært 
tiltænkt markedet i Pusherstreet.

Ved en efterfølgende ransagning på en af 
de anholdtes bopæl, lykkedes det en af poli-
tiets narkohunde at opsnuse et gemmested, 
hvor politiet gjorde et større fund. I alt var 
der gemt knap én million kroner, som skøn-
nedes at stamme fra hashhandel. Grunden til, 
at det netop var en narkohund, der opsnusede 
gemmestedet, var, at pengene lugtede kraftigt 
af hash.

RAPPORT Københavns Byret har idømt en 15-
årig norsk dreng en straf på 30 dages fæng-
sel, fordi han i august skræmte personalet i 
Københavns Lufthavn, da han ville lave en 
drengestreg. Derudover er han blevet udvist af 
Danmark og må ikke vende tilbage i seks år.
Drengen henvendte sig til en medarbejder ved 
check-in-skranken og fremviste en taske, hvor-
fra der kom bip-lyde. Han udtalte ”Sorry I have 
to do this”, hvorefter han løb fra stedet, hvilket 
fik personalet til at frygte, at der var tale om 
en bombe, og politiet blev tilkaldt.
En kammerat filmede episoden på en mobilte-
lefon, og ideen var, at optrinnet skulle lægges 
ud på YouTube.

lp@kbhavis.dk

23-årig tilstår syv 
brande i Indre By

Pengene lugtede 
af hash

Bombetrussel i 
Kbhs Lufthavn


