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IRMAHØNEN FLYVER 
FRA REDEN

DEN GAMLE 
VÆRTSHUSGADE

LEDER 2 GENHUSNING PARKMUSEERNE MAGASIN MYLIUS ANMELDELSE

TEKST CAMILLE BLOMST
LUKNING  På Christianshavns Vold ved krydset Christianshavns Voldgade/Sankt Annæ 
Gade ligger den nu lukkede Lille Mølle. En anden del af møllen har fungeret som restau-
rant, ”Bastionen og Løven”, indtil forpagteren af restauranten gik konkurs. National-
museet traf herefter beslutning om at lukke møllen. Årsagerne til lukningen er ifølge 
Nationalmuseet et behov for istandsættelse til et tocifret millionbeløb, begrænset 
kulturhistorisk betydning samt et lavt besøgstal.                                                    S:06                          

MIN BY  Denne sommers helt store 
roman til rejsetasken er Katrine 
Engbergs velskrevne krimi “Blod-
måne”, der har København som 
kulisse.                                   S:10                              

HAVET 
ER VORES 

HAVE

 Vi serverer juleretter hver dag til både frokost og aften fra d. 23/11. Se de lækre juleretter- og menuer på vores hjemmeside.
Rosenborggade 15-17, 1130 København K, Tlf. +45 3841 1020, www.brdr-price.dk - lige ved Nørreport og Kongens Have

HAR DU BOOKET 
JERES JULEFROKOST?
Julen er hjerternes fest. Og det er tiden, hvor mad og traditioner er i fokus. 
Vi byder velkommen til traditionelle juleretter, julefrokoster og julemenuer 
til både frokost og aften alle ugens dage – uanset om I er to eller 120 gæster.

LILLE MØLLES LUKNING 
HARMER LOKALMILJØ
AFVIKLINGEN ER UUNDGÅELIG, MEN SPØRGSMÅLENE MANGE

TEKST JETTE R. ARENDRUP      FOTO TORBEN DRAGSBY
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Festivaloverblikket er gustent! Staden syder og bobler 
med lokkende tiltag. Men det er også en jungle af fore-
tagssomhed, hvor de store æder de små, og mange 
inciterende initiativer ender som blindgyder.

Det er fint, at en storby som København syder og bobler 
af festivaler og arrangementer. Det er mere trist, at vi 
ofte først som såvel beboere som turister opdager de 
lokkende arrangementer på en frønnet plakat uger 
efter, at de er overstået.

Lad os få et festivalcenter i København – ikke endnu et tu-
ristkontor, men et aktivitetssted, hvor kommende fe-
stivaler kan give forsmag på aktiviteter og hvor igang-
værende festivaler kan have både deres hovedkontor 
og en del af den pågældende festivals aktiviteter.

Er du kommet for sent til Festivalen for økologisk Opvask, 
kan du i stedet blive inspireret til den store Tomatsuppe-
festival 2017, og samtidig kan du se frem til  Køben-
havns Smørrebrødsuge, Ungarsk kortfilmuge, Snøre-
båndsfestivalen eller De danske Studenterbrødsdage.

Der er noget inderligt forfriskende over en storby med 
gang i. Men det ville være sjovere for alle, om der også 
fandtes  dette permanent Festivalkontor, hvor man 
som turist kunne vade direkte ind i forfriskende 
oplevelser og uventede events. Et stort spontanpub-
likum kunne på denne måde tænkes at slutte sig til 
de større og mindre initiativer.

Modeugen, Copenhagen Jazzfestival, Copenhagen Pride 
og Copenhagen Cooking skal nok klare sig. Men hvorfor 
ikke også give mere plads til de mindre – og ofte 
meget sjovere aktiviteter i en by, der koger af akti-
viteter og masser af forlystelsessyge turister.

Man kunne lægge et eventcenter på Københavns Rådhus 
– der må være masser af plads til overs. Ellers kan eg-
nede faciliteter ubesværet findes i København C – for 
selvfølgelig bør det være City, der huser et Festival- 
og Eventcenter. At finde stedet er kun et spørgsmål 
om opfindsomhed og vilje.

Københavneravisen

SOCIALØKONOMISK  

VIRKSOMHED
Ønsker du mere information om den 
‘Social Økonomiske Presseforening’, 
som er en socialøkonomisk virksomhed 
kontakt da:
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Att. Allan Nielsen
Skt. Gertruds Stræde 5
1129 København K  ·  Tlf.: 53 53 77 77
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RÅDHUSTÅRNET 
MIDLERTIDIGT FLYTTET
Ved den årlige Gay Pride Parade for-
søgte man sig med en midlertidig 
flytning af et af Byens vartegn, sel-
veste Rådhustårnet. Bøssernes Be-
frielsesfront havde ønsket, at tårnet 
kunne stille op foran Strøget, dels 
som et mægtigt fallossymbol, dels 
fordi Statsminister Lars Løkke Ras-
mussen ifølge et forlydende gerne vill 
holde festtalen fra balkonen under 
uret. Samtidig ville Bøsserne lancere 
et fest-slogan: ‘Et strøg på pølsen er 
bedre end ti pølser på Strøget’. 

I et dristigt forsøg fik man virke-
lig vrikket tårnet løs, men folkene 
på Metro-byggepladsen, turde ikke 
garantere for sikkerheden (så at sige 
sikker sex), og derfor satte man tår-
net på plads igen. På billedet man ser 
hvordan (kranen er begyndt at hælde 
lidt, mens de to stålwirer holder fint).

Stadsarkitekten og Overborgme-

steren kender intet til sagen, der 
skulle have været færdigudført i 
weekenden. ‘Det er altid sikrest at 
spørge om lov bagefter’, hedder det 
i en udtalelse fra en talsmand i ho-
mofile kredse. ‘Vi prøver igen til næ-
ste år’.

Center for små og store festivaler og events i København K efterlyses

FESTIVALER FOR 
FODTUDSER,
FRØÆDERE OG 
FRIMÆRKESLIKKERE
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Italiensk   
BESTSELLER
2012 DESMONTÀ NERO D’ARCOLE 
MERLOT DOC
VENETO, ITALIEN

FinansBureauet: ”Det var en særdeles 
charmerende norditaliener som løb med  
sejren i denne uges test hos FinansBureauet...  
Det er en ganske usædvanlig vin - Merlot 
domineret og fremstillet efter Amarone  
princippet med tørrede druer…”

12500
TILBUD

NORMALPRIS: 185,00 PR. FL.

SPAR 60,00

Testvinder

FINANSBUREAUET
F i n a n s i e l t  l i v s t i l s m a g a s i n

* * * * * *
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GAMING SKAL FOREGÅ 
I FÆLLESSKAB MED ANDRE

SPORT De unge - og andre interesserede - 
kan nu dyrke FIFA, Counter-Strike, League 
of Legends og andre populære spil i det nye 
eSportscenter sammen med andre fremfor at 
sidde isoleret derhjemme med pizza og cola 
ved hånden.

Gamingcomputere og konsoller er linet 
op på ræd og række, en ekstra pc er gjort 
klar og en tavle hængt op til instruktørerne i 
det store, lyse rum, som har vinduer ud mod 
squashbanerne og fitnesscentret La Fit. 

Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian 
Ebbesen (DF) har store forventninger til det 
nye eSportscenter.

- Med eSportscentret har vi skabt et trygt, 
fagligt og sundt miljø om eSporten. Her kan 
børn og unge komme ned og blive undervist 
af uddannede instruktører i gaming og blive 
klogere på, hvor vigtigt det er at være i god 
form og spise sundt for at kunne præstere 
foran skærmen. Samtidig får de unge mulig-
hed for at blive medlem af en forening og et 
forpligtende fællesskab, siger Carl Christian 
Ebbesen.

Et initiativ med en bagtanke
Placeringen af eSportscentret i et af kommu-
nens idrætsanlæg er helt bevidst. Formålet 

er udover at sidestille eSport med traditionel 
idræt at få flere inaktive unge ind i forenings-
livet.

- eSport er kommet for at blive. Det er en 
voksende sportsgren, som interesserer mange 
unge. Men i stedet for at sidde derhjemme 
alene på værelset og kommunikere i cyper-
space, vil vi gerne have de unge ned i idræts-
centret og dyrke deres sport i fællesskab med 
andre. Forhåbentlig får de også deres øjne op 
for bevægelsessporten, siger Carl Christian 
Ebbesen. 

Der er foreløbigt indgået aftale med Kø-
benhavns Kommunes Ungdomsskole, som til-
byder eSport som valgfag på Bellahøj Skole, 
Husum Skole, Brønshøj Skole og Tingbjerg 
Skole.

En nyetableret eSportsforening er desuden 
klar til at starte i de nye rammer. Herudover 
har flere lokale idrætsforeninger interesse i 
at kombinere deres bevægelsestilbud med 
gaming.

Privatpersoner og foreninger har ligeledes 
mulighed for at leje faciliteterne på samme 
måde som eksempelvis badmintonbanerne i 
hallerne.

lp@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN  

Hviids Vinstue
Founded 1723

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

Den hastigt voksende eSport blandt unge får nu Københavns Kom-
mune til at imødekomme de unges behov ved at byde foreninger, skoler 
og selvorganiserede, der vil prøve kræfter med den elektroniske sport, 
indenfor i Københavns nye eSportcenter i Grøndal Multicenter.

IRMAHØNEN FLYVER 

FRA REDEN
GENHUSNING I 81 år har Irma-
hønen lagt sine æg ved Sor-
tedams Dosseringen. Nu skal 
dens bolig renoveres, og der-
med har hønen, der nu skal 
genhuses, lagt sit sidste æg. 
I hvert tilfælde for en stund.    

Du kender den uden tvivl.  
Fra ture omkring Søerne ved 
skumringstid eller som et 
lysende pejlemærke, der al-
tid er der… i natten efter en 
sen bytur, i regn og slud, på 
helligdage, hvor alle andre 
holder fri eller en tidlig mor-
gen, før byen vågner. En flit-
tig høne bøjet i neon, der si-
den sin første dag på pinden 
har lagt millioner af æg til 
glæde for både store og små 
forbipasserende. Og som med 
årene er blevet et af Køben-
havns mest elskede vartegn.

Irmahønen – som den iko-
niske neonreklame kaldes i 
folkemunde – er lige så vig-
tig for Københavnerne, som 
Eiffeltårnet er for pariserne.

 
Irmahønen skal genhuses
Men nu skal bygningen un-
der Irma-hønen have lavet 
taglejligheder, og i den for-
bindelse har Irmahønen lagt 
sidst sidste æg. I hvert til-
fælde for en stund. 

Mandag d. 28. august sluk-
ker vi for strømmen og sender 
Irmahønen i midlertidig gen-
husning.  I den forbindelse 
har Irmahønen indrykket en 
annonce på boligportal.dk, 
hvor den søger ny, midlerti-
dig bolig.

Hønen kommer igen
Irmahønen har gennem ti-
den været øjenvidne til lidt 
af hvert. Som en af Køben-
havns ældste, nulevende be-

boere har den troligt siddet 
på sin pind på første parket 
ved Sortedams Dosseringen 
på Nørrebro siden 1936, hvor 
den har oplevet skelsættende, 
historiske begivenheder som 
Danmarks besættelse og be-
frielse, bilfrie søndage, optø-
jer og demonstrationer. Men 
også familieture, dovne fri-
dage på Dronning Louises 
Bro og tusindvis af nyforel-
skede på deres første prome-
nade hånd i hånd. 

Hvor længe Irmahønen 
vil være væk fra sin pind, er 
endnu uvist. Men ét er sik-
kert; den kommer tilbage 
igen, forsikrer Irmas direk-
tør Søren Steffensen.

”Vi har længe vidst, at Ir-
mahønens hønsehus skulle 
moderniseres. Derfor slukker 
vi nu for strømmen og leder 
efter en midlertidig hønse-
gård, som kan huse hønen, 
indtil den igen kan indtage 
sin pind med udsigt over Sø-
erne. Med 81 år på pinden har 
hønen fået en helt særlig sta-
tus hos mange Irma-kunder, 
københavnere og danskere 
i det hele taget. Den er gen-
nem årene blevet et vartegn, 
ikke kun for Nørrebro, men 
også for hele København. Og 
til alle dem, der kommer til at 
savne hønen, vil jeg forsikre, 
at den kommer tilbage. Vi ved, 
at mange har et blødt hjerte 
for Irmahønen, og vi får altid 
mange henvendelser, så snart 
der er det mindste med hø-
nen. Derfor ligger det os meget 
på sinde at finde den helt rig-
tige midlertidige hønsegård 
med vægt på økologi og dyre-
velfærd, der kan genhuse hø-
nen, ” siger Søren Steffensen. 

kbh

Den populære eSport blandt unge får nu Københavns Kommune til at oprette et eSportscenter i et af kom-
munens idrætsanlæg for at få flere inaktive unge ind i foreningslivet.
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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 ovicide 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, reversible 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 forekomme. 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 behandling 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 produktet kommer i kontakt med mund og øjne. Vask hænder 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 eller 6 pipetter: 0,5 ml, 0,67 ml, 1,34 ml, 2,68 ml og 4,02 ml. Udl. V. Januar 2017. Indehaver af markedsføringstilladelsen i Danmark: Merial Norden A/S. Pligtteksten er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen 
godkendte produktresumé. Dette kan vederlagsfrit rekvireres fra Merial Norden A/S, eller på www.produktresume.dk

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

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

Loppebehandling?
Lopper er et stigende problem for kæledyr og deres ejere. Få 
råd og vejledning på apoteket til at beskytte dit hjem, hund og 
kat mod lopper.

Ørepleje?
Ørevoks er en del af kroppens immunforsvar, men hvis det 
hober sig op, kan det føre til nedsat hørelse og ubehag. Du kan 
forebygge ørevokspropper.

Kom ind på vores apotek og få gode oplevelser med hjem. 
Vi giver os god tid til dig og dine spørgsmål, også når du skal 
blive klar til ferierejsen. Alle du møder på apoteket er uddannet 
til at give dig den bedste rådgivning.

Besøg vores apotek og få svar på dine spørgsmål.

Spørg 
bare os…

Spar 20% på nedenstående produkter

På apotekeren.dk kan du få 
ekspederet dine recepter, og få din 

medicin leveret direkte til døren.

Du fi nder også et stort udvalg 
af lækre hudplejeprodukter, 

vitaminer og håndkøbs-
lægemidler.

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

Ørevoks er en del af kroppens immunforsvar, men hvis det 
hober sig op, kan det føre til nedsat hørelse og ubehag. Du kan 
Ørevoks er en del af kroppens immunforsvar, men hvis det 
hober sig op, kan det føre til nedsat hørelse og ubehag. Du kan 

Nicorette® Cooldrops
Kom godt i gang med dit rygestop med 
sugetabletten fra Nicorette. Nicorette 
Cooldrops er diskret at bruge og fi ndes i 
en smart æske i lommestørrelse. Lindrer 
rygetrangen efter 5 minutter og har en frisk 
smag af mint. Perfekt til dig, der ryger under 
20 cigaretter om dagen. 20 stk.

Frontline Combo Vet 
Behandler og beskytter både 
din hund og kat mod lopper 
og fl åter. 1 stk.

Remo-wax® Olie Spray
Remo-wax Olie Spray mindsker kløe og 
irritation i øregangen forårsaget af tør 
hud. Olien forebygger også ørevoks-
propper, der kan opstå ved hyppig 
badning om sommeren. Anvendes efter 
behov og skal ikke skylles ud. 15 ml.

Tasectan®

Med Tasectan® er hele familien sikret 
en effektiv og skånsom behandling 
af diarré-symptomer. Påvirker ikke 
tarmens naturlige bevægelser, men 
fjerner de skadelige bakterier fra 
tarmen og genopretter dens normale 
funktion. Giver ikke forstoppelse. 
15 stk.

Hidrasec® 
Lægemiddel mod akut diarré. 
Virker hurtigt på diarré ved at 
mindske væskemængden i tarmen. 
Med Hidrasec slipper du for, at 
uønsket virus og bakterier forbliver 
i tarmsystemet og for efterfølgende 
at blive ramt af forstoppelse og 
oppustethed. 10 stk.

Venlig hilsen

Tine Wiboltt
Apoteker på København 
Vaisenhus Apotek

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

Gælder fra den 28. august til den 17. september 2017

*Priserne gælder fra 28. august – 17. september 2017, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

Avéne XeraCalm 
A.D Balm, 200 ml.

Avéne XeraCalm 
A.D Cream, 200 ml.

Linicin Plus 15 min 
Shampoo, 100 ml.

La Roche-Posay Lipikar 
håndcreme,  50 ml.

APOVIT 50+, 
200 stk.

La Roche-Posay Lipikar 
bodylotion, 400 ml.

Linicin Prevent,
100 ml.

APOVIT Multi 
voksen, 200 stk.
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LILLE MØLLES LUKNING 
HARMER LOKALMILJØ
LUKNING På Christianshavns Vold 
ved krydset Christianshavns Vold-
gade/Sankt Annæ Gade ligger den 
nu lukkede Lille Mølle. Den afløste 
i 1783 en stubmølle fra 1669, er op-
ført som hollandsk mølle, og funge-
rede som sådan frem til 1909. Først i 
1916 blev den købt af ingeniør Ejnar 
Flach-Bundgaard, som omdannede 
den til fabrik og bolig for ham selv 
og hans kone, Johanne. 

Da han døde i 1949 blev Johanne 
boende, men skænkede kort før sin 
død i 1974 møllen til Nationalmuseet. 
Boligen har således siden midten af 
1990’erne været åben for offentlighe-
den som museumshjem på bestemte 
tidspunkter i weekenden. Derudover 
har man kunnet bestille omvisninger 
efter aftale. En anden del af møllen 
har fungeret som restaurant, ”Basti-
onen og Løven”, indtil forpagteren af 
restauranten gik konkurs. National-
museet traf herefter beslutning om 
at lukke møllen. Årsagerne til luknin-
gen er ifølge Nationalmuseet et behov 
for istandsættelse til et tocifret mil-
lionbeløb, begrænset kulturhistorisk 
betydning samt et lavt besøgstal.

Lukning trods eksplosion af turister 
i området
Men området er i dag spækket med 
turister det meste af året, så hvor-
for, spørger man i bydelen,  har der 

intet været gjort fra Nationalmuse-
ets side for at gøre opmærksom på  
dette museumstilbud? Ikke et ene-
ste skilt i bydelen har peget på, at 
møllen lå der og var åben for be-
søg, så stedet fik reelt ikke chancen 
for at overleve, mener man. Hertil 
svarer vicedirektør for Nationalmu-
seet, Camilla Mordhorst, at muse-
ets samlinger generelt har behov 
for bedre markedsføring, og at det 
er et prioriteringsspørgsmål, hvilke 
samlinger der skal tilgodeses. Her 
har Lille Mølle ikke været højt pri-
oriteret. 

Lille Mølle var museumshjem li-
gesom ”Klunkelejligheden” og havde 
samme forhold, dog er klunkelejlig-
heden bedre besøgt, og interiøret har 
større kulturhistorisk værdi. Lille 
Mølles interiør har ikke stor kulturhi-
storisk værdi, og vil kun delvist blive 
bevaret og overgå til andre samlinger 
på Nationalmuseet, fortsætter vicedi-
rektøren.

Nationalmuseet vinder intet
Men hvorfor har Nationalmuseet 
ikke en særlig forpligtelse til at 
føre museet videre som tak for par-
ret Flach-Bundgaards flotte gave? 
Nationalmuseet kan da ikke bare 
sælge møllen og putte fortjene-
sten i lommen? Disse spørgsmål er 
genstand for undren og forargelse 

på Christianshavn, Men ifølge Ca-
milla Mordhorst, har  Nationalmu-
seet qua testamentet kun forplig-
tet sig ”så længe det giver mening”, 
og det gør det ud fra en økonomisk 
og kulturhistorisk vinkel ikke læn-
gere, siger hun. Museet vil desuden 
få udgifter ved afviklingen af Lille 
Mølle og vil intet tjene på salget, 
da møllen er blevet overdraget til 
staten via Statens Ejendomsselskab, 
Freja Ejendomme, fortæller Camilla 
Mordhorst afsluttende.  

Nu er møllen heldigvis fredet, så 
bygningerne vil blive bevaret, men 
lukningen af museumshjemmet  kom-

mer kort efter lukningen af Orlogsmu-
seet, og det virker kortsigtet således 
at fratage en historisk bydel og tu-
ristmagnet som Christianshavn sine 
attraktioner og vidensbanker. Man 
mindes også lukningen af Marinens 
Bibliotek fra 1765 på Holmen i 2010. 

Til gengæld kan man håbe på, 
at der efterfølgende kommer en ge-
valdig opbakning til planerne om et 
Kolonihistorisk Center på Papirøen. 
Christianshavn spillede en central 
rolle i kolonitidens Danmark, og det 
bør markeres i bydelen.

jra@kbhavis.dk

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

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

Spis så meget du kan  179.-
Helstegt oksefilet med bagt kartoffel 

og dagens sauce - Hertil stort salatbord

Separat selskabslokale op til 50 personer  
kan lejes med eller uden mad.

Åbent: man-lør kl. 11-24 · søn kl. 16-24
St. Kongensgade 38 · Tlf 33911148 · www.herefordsteak.dk

TEKST JETTE R. ARENDRUP      FOTO TORBEN DRAGSBY

AFVIKLINGEN ER UUNDGÅELIG, MEN SPØRGSMÅLENE MANGE
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Der er faldet dom i den første sag, der 
udspringer af demonstrationen 1. marts 
2017 til markeringen af 10-årsdagen for 
rydningen af Ungdomshuset, hvor poli-
tiet blev angrebet med enorme mængder 
kasteskyts.

En 23-årig mand skal ni måneder i 
fængsel for i to tilfælde at have kastet 
sten mod politiet. Den 23-årige var ma-
skeret under forløbet. Den 23-årige er-
kendte at have kastet to sten, men det 
var alene rettet mod politiets køretøjer 
og ikke betjente.

Dommen kommer efter en vedva-
rende og intens efterforskning, hvor det 
lykkedes politiet at finde frem til en del 
af de urostiftere, der i større eller mindre 
omfang deltog i angrebene på politiet, 

heriblandt den 23-årige der nu er dømt.
Et centralt spørgsmål under sagen var, 

hvordan respektpakken ville få indfly-
delse på straffen. Ifølge respektpakken 
kan der lægges en tredjedel oveni straf-
fen, hvis man overfalder betjente på ste-
der, hvor der i forvejen foregår grov for-
styrrelse af den offentlige ro og orden.

Den 23-årige har efter samråd med 
sin forsvarer udbedt sig betænkningtid 
i forhold til eventuel anke. Anklagemyn-
digheden vil også vurdere, om sagen skal 
ankes til landsretten med henblik på at 
straffen eventuelt kan blive skærpet.

Der er i øjeblikket rejst tiltale mod 
syv personer, men der forventes mange 
flere sager.

BEDRAG Grupper af falske po-
litibetjente har ad flere om-
gange narret penge ud af ki-
nesiske turister i Danmark. 
Det får nu Kinas ambassade i 
Danmark til at advare sine bor-
gere om fænomenet, der bedst 
kan beskrives som en form for 
tricktyveri.

Over tre uger fra juni til juli 
har der været fire konkrete til-
fælde, hvor kinesiske turister 
er blevet franarret penge fra 
falske politibetjente i Dan-
mark. Derudover kan der være 
flere tilfælde, som ambassaden 
ikke har hørt om. 

- Det er et fænomen, vi er be-
kendt med. Vi ved, at det i flere 
tilfælde er asiatiske turister, der 
er blevet udsat for det. Det er ty-
pisk østeuropæiske mænd, der 
står bag, fortæller Steen Han-
sen, der er pressemedarbejder 
ved Københavns Politi. 

De falske betjente optræder 
typisk i grupper, hvor de på ge-
brokkent engelsk anklager tu-
risterne for at have handlet 
med narkotika. Derefter bliver 
turisterne bedt om at vise do-
kumentation, og den situation 
udnytter tyveknægtene så til 
at franarre turisterne penge.

Ambassaden oplyser, at 
man har indrapporteret alle 
tyverierne til de danske myn-
digheder. Desuden opfordrer 
ambassaden sine borgere til 
altid at bede om fotoidentifi-
kation på danske betjente, hvis 
de kommer i kontakt med or-
densmagten.

Steen Hansen fortæller, at 
det er et stykke tid siden, at 
politiet sidst har fået anmel-
delser om falske betjente. Poli-
tiet har den seneste tid advaret 
turister mod fænomenet via en 
brochure, som bliver delt ud til 
turisterne. Her står der blandt 
andet:

- De falske politibetjente er 
ofte mænd fra Østeuropa, og 

de laver deres kriminalitet på 
tætbefolkede steder. De vil ofte 
spørge efter et bykort og spørge 
om vej. Derefter kommer der 
typisk flere personer til, og de 
udgiver sig for at være danske 
politibetjente. Derefter beder 
de om at se pas, punge, penge 
eller kreditkort. De kan også 
finde på at visitere ofrene og 
bede om koden til kreditkor-
tet.

- Man kan altid bede en 
politibetjent om at fremvise 
sit politiskilt, og man skal al-
drig fremvise rejsedokumen-
ter eller kreditkort, hvis man 
er i tvivl om, at betjenten er 
en rigtigt politibetjent, oplyser 
politiet. 

Kinesiske turister er ifølge 
VisitDenmark meget eftertrag-
tede for danske erhvervsdri-
vende. Og noget tyder også på, 
at kinesiske turister kan lide at 
besøge Danmark. I 2016 var der 
således 221.000 kinesiske over-
natninger i Danmark, hvilket 
var 23.000 flere overnatninger 
i forhold til 2015. Derudover 
forventer VisitDenmark, at ki-
nesiske turisters overnatnin-
ger i Danmark vil stige mellem 
8 og 12 procent i 2017. 

lp@kbhavis.dk

En 63-årig rumænsk kvinde er blevet 
udvist af Danmark med indrejseforbud 
i seks år for tiggeri. Kvinden blev 20. juli 
2017 sigtet for betleri begået ved Nørre-
bro Station og blev i Københavns Byret 
idømt 20 dages ubetinget fængsel, lige-
som hun blev udvist af Danmark.

Retten fandt, at en udvisning af kvin-
den, der tidligere er dømt to gange for 

betleri, ikke er i strid med EU-reglerne 
og fulgte dermed anklagemyndighedens 
påstand om udvisning.

Anklagemyndigheden er tilfreds med, 
at retten har været enig i, at der er grund-
lag for udvisning, når man overtræder 
betleribestemmelserne for tredje gang, 
siger senioranklager Marlene Beynon.

Anklagemyndigheden bør ikke kunne 
bruge oplysninger fra hollandske skat-
temyndigheder som bevis i fire sager 
mod tidligere Uber-chauffører, der risi-
kerer store bøder. Det sagde forsvarer Ed-
die Omar Rosenberg Khawaja i Køben-
havns Byret, som mener, at der er tale 
om ulovligt tilvejebragte beviser, da Skat 
blandt andet ikke specifikt har fået lov 
at bruge oplysningerne til at retsforfølge 
chaufførerne.

Retsformand Bodil Toftemann har af-
vist at tage stilling til beviserne forlods, 
men vil tage stilling til skyldsspørgsmål 
og forsvarerens protester samtidig.

Sagerne er såkaldte prøvesager og 
bygger på oplysninger, som Skat har 
fået fra skattemyndigheder i Holland, 
hvor Uber har hovedkvarter.

Ifølge anklageskriftet har fire mand-
lige chauffører tjent henholdsvis 497.735 
kroner, 112.659 kroner, 60.081 kroner og 
40.078 kroner på at køre for Uber i Dan-
mark i 2015.

Det mener anklageren skal koste 
bøder på henholdsvis 590.000, 130.000, 
70.000 og 45.000 kroner for brud på ta-
xiloven.               

             
lp

Respektpakken udløser hårdere 
straf til urostifter

Rumænsk tigger udvist

Protest mod skattebeviser i Uber-sag

TEKST LARS PETER LORENTZEN

LILLE MØLLES LUKNING 
HARMER LOKALMILJØ

FALSKE 
BETJENTE 
SNYDER 
KINESERE
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Østerbro Frimærkehandel
Kontant opkøb af frimærker og mønter.
Medvirker gerne ved realisering af store 
dødsbosamlinger. – Reel behandling.

man-fre 12-17 - lørdag 10-14, torsdag lukket.

www.oesterfrim.dk

St. Kongensgade 116 · 1264 Kbh K · Tlf.: 39 63 66 00 
Over for Nyboder

PROFESSIONAL AND CLASSIC CAMERAS

SKINDERGADE 41  ·  1159 KØBENHAVN K  ·  MAN-TORS  9.30-17.30  FRE  9.30-18.00  LØR  9.30-15.00
TLF.  +45 33  14  12  15  ·  WWW.PHOTOGRAFICA.COM  ·  MAIL@PHOTOGRAFICA.COM

Olympus 75/1,8
Nyhed 

Ny spændende portræt
optik til Olympus PEN 
og OM-D. MFT bajonet.
Læs mere om optikken
på vores hjemmeside.

6.795,-
Pris er kun for optik

sankt annæ kiosken
St. Kongensgsde 40 · 1254 kbh K

Åbningstider: Hverdage 7.00 - 20.00 · Lørdage 8.30 - 20.00 · Søndag lukket

Københavns største
blad- og avisudvalg

Udenlandske aviser 

ugeblade · magasiner

Tips · Lotto · Oddset

Dan Toto

og

spilleautomater

URMAGEREN
Dronningens Tværgade

Dronningens Tværgade 14
1302 København K
Tlf.: 4341 6218
E-mail: urmageren@live.dk

Smørrebrødscafé 
Svend Larsen’s efterfølger

Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,

frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.

Ny adresse:
St. Kongensgade 92 kld, København K

www.sl-smbr.dk
tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 37

Nu også 
siddepladser 

 

fax: 33 12 06 37

CYkler I løbet af næste år bliver City forbun-
det direkte med Amager Strandpark, når en 
ny stibro bliver ført over Inderhavnen.

Selvfølgelig kan du allerede i dag tage 
jernhesten fra Kongens Nytorv og cykle til 
Amager Strandpark, men det kræver en tur 
rundt om Nationalbanken, over Børsbro og 
Knippelsbro, videre ad den befærdede Torve-
gade og igen videre ud mod Prags Boulevard 
og Amager Strandvej.

Går det som planlagt, vil den rute være 
noget af en omvej, når en ny stibro med gang- 
og cykelforbindelse henover Inderhavnen står 
klar i løbet af 2013. Samtidig anlægges en 

cykelsti over Holmen, langs Kløvermarken og 
videre til Amager Strand, hvilket gør cykeltu-
ren fra Kongens Nytorv til en langt smukkere 
og mere sikker oplevelse.

Amager Strandpark I/S har på et bestyrel-
sesmøde netop besluttet at gøre det lovligt for 
cyklister at cykle langs strandpromenaden. 
Med de nye tiltag bliver Amager Strandpark 
en integreret del af Københavns Kommunes 
ambition om at gøre hovedstaden til verdens 
bedste cykelby.

kbh

Tag CYklen
FRA kongens nYTorv 

TIL sTranden

MUSIK Østre Anlæg er en af Københavns per-
ler. Gemt væk og ikke særlig kendt blandt 
menigmand, men blandt ,elektroniske mu-
sikfans er stedet velkendt via festivalen 
Stella Polaris. Anlægget ligger skjult bag 
Statens Museum for Kunst – mellem Stock-
holmsgade og Øster Voldgade. I begyndel-
sen af denne måned blev Østre Anlæg 
endnu en gang genopdaget af mange unge 
mennesker, der deltog i den elektroniske 
havefest Stella Polaris. Det vurderes, at op 
imod 50.000 gæstede det smukke grønne 
areal, hvor det svært at finde græsstråene 
mellem de mange, mange numser.

Succesen kan imidlertid betyde et farvel 

til Østre Anlæg næste år. Ifølge Dagbladet 
Politiken overvejer arrangørerne af Stella 
Polaris at forlade København og rykke fe-
sten til Frederiksberg Have i nabokommu-
nen. Dj’erne Kalle B. og Nicka Kirsteijn er 
drivkræfterne bag festivalen. Det hele star-
tede med et par hundrede mennesker, men 
nu har arrangementet vokset sig større end 
en velbesøgt fodboldlandskamp i Parken.

Stella Polaris kom til byen i 2002, og 
de to første år blev arrangementet afviklet 
i netop Frederiksberg Have, inden man i 
2004 rykkede til de smukke omgivelser i 
Østre Anlæg.

Kbh

TRAFIK Alle ved, at det fører til ulykker, når 
man blander gående mennesker og kørende 
biler. Den sidste ende af Nyhavn – på den 
anden side af Nyhavnsbroen – er ikke udeluk-
kende til gående trafikanter, men bruges også 
af biler. Flere gange har en læser observeret 
farlige situationer, og han undrer sig over, 
at Københavns Kommune ikke allerede har 

lukket denne lille del af Nyhavn for kørende 
trafik.

Læseren mener, at biltrafikken uden større 
problemer kan føres hen til Sankt Annæ Plads 
og med mulighed for at komme videre ad 
Kvæsthusgade og Skuespilhuset.

Kbh

sTella polaris 
DRUKNER i suCCes

folk ER I fare 
MIDT pÅ gaden
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Rosenborggade 2
(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)

www.kultorvet.dk  ·  info@ostenvedkultorvet.dk

Anno 2008

MED MOR I BYEN En af alle 
de solfattige feriedage lok-
kede jeg de tre sommerskuf-
fede børn på Svanemøllen 
“strand”. Regnen havde gjort 
dem trætte af hjemmet, mu-
seer og fugtige legepladser. 
Mens de slog vejrmøller og 
soppede, stævnede Oslobå-
den ud. Min søn spurgte nys-
gerrigt, “Hvad man laver om-
bord sådan en kæmpe færge?”. 
“Jeg aner det ikke”, svarede jeg 
snobbet. Underforstået: Dette 
kulturfænomen er under lav-
punktet for en øko-fornem kø-
benhavner.

Tak til Fanden
Men så fór Fanden i mig. Jeg 
tjekkede Oslovejret for de to 
følgende dage, det viste sig 
at være konkurrencedygtigt: 
sol og 24 grader. Fra min IP-
hone gik jeg på DFDS super 
brugervenlige hjemmeside og 
bookede fire billetter med af-
gang næste dag. I vores ITtids-
alder er der vidunderligt kort 
fra tanke til handling. Under 
10 minutter fra ideen strej-
fede min hjernebark annon-
cerer jeg, at dén færge skulle 
vi prøve i morgen.

Se 2150 oppefra og udefra
Båden må være skabt på 
grundlag af en massiv bruge-
rundersøgelse. Der var tænkt 
på alt, hvad en familie kan øn-
ske sig. Min lille flok jublede 
ivrigt allerede, da de med nøg-
lekortet åbnede til den rene 
hvide kahyt, der var vores 
hjem de næste to nætter. De 
var næsten ikke til at lokke op 
på dækket til afgang. 
Med dieseldunst i næsen be-
væges vi over oplevelsen af 
båden, der majestætisk hæ-
vet over det nydelige nye byg-
ninger i 2150 Nordhavn, skub-
ber vores by i baggrunden og 
åbner for havets lovende uen-
delighed. 

Børnene lærte at spille hasard
Her efter blev børnene ud-
styret med bådens børneak-

tivitetsklippekort, der under 
sørejsen lærte dem at gå på 
natklub, drikke overdådige 
farvestrålende alkoholfrie 
drinks i diskoteket, danse 
til et røvballeband, spille på 
heste og bruge de 50 kroner, 
de vandt i den toldfrie butik. 
Normalt ville jeg have været 
forarget, men løjerne var ar-
rangeret i så trygge og men-
neskelige rammer, at jeg blev 
blævrende blød om det sten-
hårde økohjerte. 

Det anbefales at bestille 
bord i restauranterne hjem-
mefra, men det vidste ama-
tørmor ikke. Heldigvis havde 
overtjeneren med overskæg-
get glimt i øjet, og vi fik et 
bord med himmelsk havud-
sigt. Mens vi nød den veltilbe-
redte aftensmad, oplevede vi 
den luksus, at kulissen skif-
tede fra Hven til Kronborgs 
ikoniske silhuet.

Buffeten var æstetisk an-
rettet og duftede fristende af 
salte hummere og sød mar-
gens. Særligt dessertkokken 
og bådens bager kunne sit 
håndværk. Jeg var begejstret 
og børnene benovede. 

Frodig natur i timevis.
Næste morgen nød den mor-
genfriske datter og jeg ind-
sejlingen i Oslofjorden. Lyk-
kelige i støvregnen sugede vi 
synet af de bløde og bakkede 
bjerge med grangrønne toppe 
i os.

Oslo er ren og storladen 
sammenlignet med Køben-
havn. Den gamle del har et 
eksotisk drys af Paris over sig 
med stejle gader, hvor origi-
nale skinnebusser skærer sig 
og op mod bjerge og ned mod 
havet. 

Byrummet rummer rige-
ligt med rummelige blom-
sterkummer, træer og spring-
vand, lyset flimrer sydlandsk 
og fortorvscafelivet er i klas-
sisk bondefransk brasserie-
stil med markiser og spisende 
mennesker, maleriet går lige i 
mit frankofile hjertekammer.

Tak til Fanden for anden gang
Dagens eneste streg i regnin-
gen var (bogstavelig talt) da 

vi skrigende af sult spotter 
en pizzatruck med streetfood 
nær et Pariserhjul (så er andre 
advaret, hvis de skulle komme 
på de kønne kanter). Her be-
stiller vi tre pizza slices, værdi: 
320 norske kroner. Da den ita-
liensk klingende ret viser sig 
at være fremstillet af færdig 
butterdej og veje mindre end 
en skive Guldbagerfransk-
brød flammer fanden op i 
mig. Jeg får et selvretfærdigt 
kværulantisk anfald, hvor jeg 
fnyser “Undskyld børn” og 
flår paptallerkenen fra dem. 
Med stormskridt går direkte 
tilbage til svindleren med høj-
lydt krav om at få returneret 
mine penge.

Reddet af bøfrestauranten 
Kronerne fik jeg kontant, men 
vi blev aldrig mætte. Heldig-
vis reddede bådens Steak 
House mig. Børnene blev lige-
frem lykkelige, da der bliver 
serveret en prima burger med 
udsøgt bøf og perfekte pom-
mesfritter. De kaster kompli-
menter efter tjener, kok og ud-
sigten til Oslofjordens yndige 
øer og bjerge.

Den største oplevelse var 
at følge sommersolnedgan-
gens lyse lyserøde farver fra 
det åbne pooldæk nedsænket 
i jacuzzi med kølig aftenluft 
på skuldrene. 

Mætte af eventyr lagde 
vi os til at sove til klaverets 
toner fra barens pianomand, 
der spillede evergreens i ti-
mevis - ren romantisk aku-
stisk luksus. 

Højt til loftet
Oslobåden var ikke under 
lavpunktet. Der var højt til 
loftet. Det bedste billede på 
hjemligheden og rummelig-
heden var: Om morgenen un-
der indsejlingen til Nordhavn, 
hvor en tudsegammel japansk 
bedstemor sang en højlydt, 
klangfuld, rituel morgensang 
i Legolagunen uden afbrydel-
ser.

Hjemme i “Købenregn” gik 
mine tre børn på linje med hin-
anden i hånden, så vente min 
ældste datter sig og sagde de 
smukke ord øverst i artiklen. 

cb@kbhavis.dk

MED MOR I BYEN

TEKST CAMILLE BLOMST

»TAK FOR EN VENSKABS
- OG LANDSKABSFERIE, MOR«
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Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

270,-

Nyheder · Nærhed · Nytte

ROSENGÅRDEN  7   ·          32 15 76 48

Herreklip 250 kr. + vask 50 kr.
Dameklip 300 kr. + vask 50 kr.

TIDSBESTILLING  IKKE  NØDVENDIG

HAIRSTYLISTEN.DK

HAIRSTYLISTEN

...Smilede min teenagedatter Sne efter en lykkelig fami-
liesviptur til Københavns nabohovedstad Oslo.
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FOLKEMØDE 

TEKST JETTE R. ARENDRUP      FOTO TORBEN DRAGSBY

AKTION FREDSVAGT 
I PUSHERSTREET

VANDET Den 31. august 2016 blev to betjente 
og en civil person skudt på Christiania. Om-
trent på samme tidspunkt i år, vil christia-
nitter arrangere en fredsuge i Pusherstreet 
som en manifestation for afkriminalise-
ring/legalisering af hashsalg, for den gode 
Christiania-stil uden vold, hårde stoffer og 
våben og for et sted hvor man rydder op ef-
ter sig selv og passer på hinanden både chri-
stianitter, gæster og venner. Det er også me-
ningen, at fredsvagten skal søge at fremme 
en god tone ved evt. politibesøg og opfordre 
til en udelukkende fredelig modstand.
Godt at der kommer initiativer, for proble-
merne ved at huse hashkriminalitet er nær-
mest uendelige, og ”Gaden” er plaget af vold, 
også mod civile der udsættes for Gadens 
selvjustits. Man ringer ikke efter politiet, 

men tager sagen i egen hånd, hvilket ofte en-
der voldeligt. Christianias fællesmøde kan 
så dømme voldsmændene til karantæne 
fra Fristaden, men de domfældte respekte-
rer sjældent dommen og dukker op igen og 
igen i Gaden. Christiania har også proble-
mer med kokainsalg og våbenbesiddelse. 

Prisværdigt at en gruppe christianitter 
selv vil søge at mane til fred og overholdelse 
af Christianias vedtægter (som i hovedsagen 
er sammenfaldende med dansk lovgivning), 
for assistance fra politiet har man ikke den 
store tillid til. Det danske politikorps er da 
heller ikke fejlfrit, men risikoen for at disse 
tapre frivillige ender ganske nedslidte med 
uforrettet sag virker overhængende. 

jra@kbhavis.dk

Féta Kai Eliés

Slå vejen forbi vores stad i Torvehallerne

Vi kan tilbyde lækre salater, gode oliven og andre 
vegetariske og veganske delikatesser, 

udover en god oplevelse!

Féta Kai Eliés   -   Torvehallerne
Rømmersgade 18, H1, E6, 1360 KBH K, Tlf.: 20 84 45 76

Kan fredselskende hippier få hærdede kriminelle til fornuft?

Christianshavns Lokaludvalg inviterer lørdag den 9. 
september til Christianshavnerdag med cirkus, lege-
land, musik, sejlads, politisk debat og meget andet.

FEST Christianshavnerdagen 
er en årlig bydelsfest, hvor lo-
kale foreninger, kunsthånd-
værkere, musikere og et po-
litisk folkemøde i år danner 
rammen om dette års Chri-
stianshavnerdag. Der vil være 
mulighed for at opleve cirkus-
forestilling, deltage i en cir-
kusworkshop, prøve at sejle i 
en travalje, høre forskellig mu-
sik, give den gas i legelandet 
og deltage i en politisk debat 
med nogle af Københavns po-
litikere. Derudover vil Hav-
nens Pris også blive uddelt til 
en christianshavner, forening 
eller institution, der har gjort 
særligt meget for bydelen. 

Folkemøde
Kommunalvalget lurer lige om 
hjørnet. På Christianshavns 
Torv vil der derfor være politisk 
folkemøde, hvor emner, som 
berører christianshavnerne vil 
blive debatteret. Det vil være 
emner, som social ulighed 
og fattigdom, støjforurening, 
hashhandel, trafik, havnekul-
tur og by- og boligudvikling. 
En lang række politikere fra 
Københavns Borgerrepræsen-
tation deltager i debatterne, 

og det vil være publikum, der 
stiller spørgsmålene og politi-
kerne, der svarer. Politisk kom-
mentator Lars Trier Mogensen 
vil styre debatterne.   

Tid og sted
Sæt allerede nu kryds i ka-
lenderen og deltag i Christi-
anshavnerdagen lørdag den 9. 
september. Kl. 11.00 – 16.00. 
Festlighederne foregår på Chri-
stianshavns Torv og i Dronnin-
gensgade. Det er gratis at del-
tage, og alle er velkomne.

PROGRAM
Kl. 11.00: Christianshavnerda-
gen åbner 
Kl. 11.05: Christianshavns Bør-
nekor
kl. 11.15: Politikerdebat: Social 
ulighed og fattigdom
Kl. 12.00: Politikerdebat: 
Støjforurening på Christianshavn
kl. 12.45: Politikerdebat: 
Hashhandlen på Christianshavn
kl. 13.30: Politikerdebat: Trafik
Kl. 14.15: Uddeling af Havnens 
Pris 
kl. 14.45: Politikerdebat: Hav-
nekultur 
Kl. 15.30: Politikerdebat: By- og 
boligudvikling
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Hvor i byen finder du inspiration? 
København er en havneby, som har 
en kærlighedsaffære med havet. Så 
jeg søger mod vandet. Jeg synes, at 
industrihavnemiljøer er dragende. 
Derfor cykler jeg tit ud til Frihav-
nen i Nordhavn. For i bunden bor 
der en enklave af folk i ombyggede 
fiskerskure. Der er en original for-
sumpethed i de underlige Mummi-
huse med hjemmebyggede altaner og 
smedejernsvejrhaner.  

De åndehuller, hvor der er plads 
til at eksistere uden for normalen, 
gør København særlig. Den rumme-
lighed skal vi bevare. Fristeder og de 
folk, der har lyst til og brug for at 
leve anderledes burde komme på fi-
nansloven.  

 
Kanalen og kasematterne.  
Min mand og jeg har lige købt en lille 
træjolle, for vi bor et sted uden gård 
eller have. Båden har gjort, at havet 
er blevet vores have. Det er berusende 
og har mangedoblet min kærlighed 
til København. 
At se byen fra 
vandsiden giver 
ny mening. 

Når man 
sejler gennem 
Christianshavns 
Kanal en som-
merdag, så kan 
man ikke blive 
mere forelsket i 
sin by.  

Vi sejler tit til 
Tre Kroner med 
en madpakke 
og får kaffe på 
cafeen. Her er 
kulturarv, der 
er bevaringsværdig. Men det bliver 
vedligeholdt på et minimum, og det 
er egentlig positivt. For det står så 
smukt i sit forfald. 

Kasematterne har underlige even-
tyrlige rum. Jeg har ikke en gang tur-
det efterforske dem alle sammen.   

 
Dengang Afrika var et “land”.  
Jeg er vokset op lige ved Botanisk 

Have. Den er så fuld af historier. 
Egentlig er en botanisk have, som 
park, et kontrolleret sted. Men den 
er digtet i en tid og af nogle men-
nesker, der skuede ud mod verden. 
Det gør den enestående at gå rundt 
i. Jeg får altid fantastiske tanker, når 
jeg går der.  

Det er både storslåethed, som det 
fantastiske parisiske palmehus, og 
små skumle kroge.  

Min søster og jeg er vokset op i 
Kartoffelrækkerne med vores mor, så 
Botanisk Have var vores have. Som 
barn løb jeg rundt derovre med mine 
veninder efter skole. Vi legede, at hø-
jene var forskellige fjerne lande. Det 
var den gang Afrika var et “land”.  

 
København værner om sin historie.  
I dag bor jeg 500 meter fra min mor 
og mit barndomshjem. Det giver mig 
glæde og lykkefølelse, at jeg give byen 
videre til min søn Cassius. Nu køber 
vi ind i den Irma og den boghandel, 
jeg er vokset op med, det rør mig.  

Jeg kan godt 
lide, at Køben-
havnerne er 
gode til at værne 
om vores histo-
rie. Vi ved, hvor 
meget værdi hi-
storie har og 
hvor meget fæ, 
det giver til en 
by. Hos os har 
det værdi, at en 
butik er mere 
end 40 år gam-
mel.  

Hvornår på 
døgnet elsker du 
allermest din by? 

Jeg har en forkærlighed for de tid-
lige morgener i København. 

Især i sommerhalvåret i gabet mel-
lem, at folk både er på vej på arbejde 
og på vej hjem fra byen. Jeg elsker 
det vidunderlige tidspunkt, hvor man 
står på hver sin side af natten. 

Det er fyldt med minder, alle de 
morgener, jeg er gået hjem fra byen 
langs søerne i morgenens duft af syre-

ner og sommerregn, hvor byens lyde 
er specielle og klare. 

København har en form for løfte 
om morgenen, et potentiale i luften, 
som bliver lidt knust i løbet af dagen, 
og når vi når til fyraftenstrafikken, 
er det slået i stykker. Øv, det blev al-
ligevel ikke. 

Vi har en poetisk by, men der er 
også melankoli. Det er den dråbe 
tristhed i det smukke, som jeg enormt 
godt kan lide.  

Hvad trænger København til at ar-
bejde med? 

Her må jeg komme med en sur 
bøvs. København er en storby i 
vækst. Men vi mangler grønne om-

råder langs vandet. Hver gang vi er 
ude at sejle i vores lille båd, er der 
altid proppet med folk på Papirøen. 
Hvis jeg var Københavns kommune, 
så ville jeg hive den helt store teg-
nebog op og købe det tilbage. Det er 
kriminelt, at man ikke bevarer det. 

Kalvebod Brygge står ikke til at 
redde. Man kan ikke færdes langs 
vandet, det er dødt, og den død må 
ikke brede sig til resten af byens vand.  

Samtidig er der gjort en kæmpe 
indsats for at rense vandet. Så nu må 
det handle om at etablere flere bade-
steder. For det gør noget godt for sjæ-
len at gå en tur langs vandet.  

cb@kbhavis.dk

TEKST CAMILLE BLOMST

KATRINE ENGBERG  MIT KØBENHAVN

HAVET ER 
VORES HAVE

MIN SØSTER OG JEG ER VOKSET 
OP I KARTOFFELRÆKKERNE 
MED VORES MOR, SÅ BOTANISK 
HAVE VAR VORES HAVE. SOM 
BARN LØB JEG RUNDT DER-
OVRE MED MINE VENINDER EF-
TER SKOLE. VI LEGEDE, AT HØ-
JENE VAR FORSKELLIGE FJERNE 
LANDE. DET VAR DEN GANG 
AFRIKA VAR ET “LAND”. 

Denne sommers helt store roman til rejsetasken er Katrine Engbergs vel-
skrevne krimi “Blodmåne”, der har København som kulisse. Hun bor selv med 
mand og søn på Østerbro. Og som læser mærker man, at hun kender og elsker 

byen, studerer dens mennesker og noterer den skiftende puls.  



PARKMUSEERNE
Nyt fra Københavns grønne museumskvarter – september 2017

parkmuseerne.dk #parkmuseerne

Danske Mona Lisa’er 
på Hirschsprungske
Vores opfattelse af følelser har ændret sig 
gennem tiden, viser en ny udstilling på Den 
Hirschsprungske Samling, der inviterer publi-
kum til at tolke guldalderportrætter. 

Af Anders Højberg Kamp 
og Louise Trier

Smiler hun? Eller er rønnebærrene 
sure? Det kan være svært at regne 
ud. Bare spørg beundrere af Mona Li-
sas portræt, som har været genstand 
for stor debat og fascination. 

Hun er ikke den eneste kvinde, 
som folk bruger mere end et minut 
på at tolke og forstå. På Den 
Hirschsprungske Samling hænger 
ansigter i rækker, vægge op og væg-
ge ned, og kigger koncentreret på de 
besøgende. De fleste portrætter er 
fra 1800-tallet malet med fotografisk 
præcision og med udtryk, som kan 
være svære at forstå efter 200 år.

Er Madam Schmidt, den sortklædte 

kvinde med strikkestrømpe på det 
meterhøje maleri, stolt, bedrøvet 
eller kan man ane et lille smil?

“Jeg tror ikke, at hun smiler. Men hun 
har et tvetydigt udtryk, så det er op 
til øjnene, der ser,“ siger museumsin-
spektør Anna Schram Vejlby, der har 
forsket i C.W. Eckersbergs portrætter.

Hun står bag udstillingen Fra den 
bedste side. Portræt og følsomhed i 
guldalderen, der åbner den 7. septem-
ber og omhandler modellerne bag 
1800-tallets fineste portrætter malet 
af kunstnere som C.W. Eckersberg, 
Christen Købke og Constantin Hansen. 

Hvad modellerne føler
Hvad tror vi, modellerne føler? spørg-
er udstillingen. Hvordan aflæser 

vi deres ansigtsudtryk i dag, i en 
anden tid, et andet samfund og en 
anden kultur? Her bliver publikum 
selv inviteret til at tage del i tan-
keeksperimentet. Tag portrættet af 
Madam Schmidt, som er malet i 1818 
af Eckersberg.

“Her 200 år efter har vi ikke adgang 
til hendes tanker, så det er svært at 
vide noget sikkert om, hvordan hun 
har det, og hvordan hun tænker og 
føler. Derfor bruger vi vores egne 
erfaringer til at forstå hende”, siger 
Anna Schram Vejlby, som har lavet 
en publikumsundersøgelse, hvor 
omkring hundrede gæster gav deres 
bud på Madam Schmidts humør og 
personlighed. 

“Svarene var utroligt forskellige”, 
fortæller Anna Schram Vejlby. 

Selv da folk fik at vide, at Madam 
Schmidt var en af Danmarks rigeste 
kvinder, gift med den stenrige køb-
mand Albrecht Ludwig Schmidt, var 
svarene vidt forskellige.

“Det bliver hun jo ikke gladere af”
Lad os prøve det af på publikum, som 
går forbi os. En ældre herre, pension-
ist Jørgen Jensen, står og kigger på 
Madam Schmidt.

“Hun udtrykker ikke så meget, og 
hun er nok ikke på toppen”, siger 

han. Da han får fortalt, at hun er en 
rig kvinde, ændrer det ikke meget.

“Det bliver hun jo ikke gladere af”, 
siger han tørt. 

At rigdom ikke gør en lykkelig, er en 
meget udbredt holdning i vores tid, 
hvor de fleste danskere har råd til at 
leve godt. For 200 år siden var fattig-
dom en større trussel, så måske så de 
anderledes på hendes ansigtsudtryk 
dengang. Alene det, at kvinden 
poserer på et stort lærred, kan have 
givet statelige, respektindgydende 
associationer.

Jo mere, vi ved
Selvom Jørgen Jensen ikke ændrede 
holdning om Madam Schmidt, er der 
en tendens til, at det, vi ved om en 
person, påvirker vores fortolkning, 
fortæller Anna Schram Vejlby og 
peger på den smukke, sydlandske 
skønhed, modellen Maddalena.

Først troede man, at hun var kunstner-
en Bertel Thorvaldsens kæreste, Anna 
Maria Uhden. Thorvaldsens kæreste 
blev omtalt som ekstremt tempera-
mentsfuld. En italiensk madamme, 
som konstant var efter sin mand: 
“Hvor har du været? Hvornår skriver 
du? Hvorfor kommer du ikke hjem?”

Den slags udtryk ulmede under 
ansigtets kølige overflade, mente 

Kunsthistoriker og museumsinspektør Anna Schram Vejlby står bag udstillingen ’Fra den bedste side. Portræt og følsomhed i guldalderen’. Foto: Ida Tietgen Høyrup.
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kunsthistorikerne. Men da man i 
1970’erne fandt ud af, at hun ikke var 
Anna Maria Uhden, men Eckersbergs 
kæreste, Maddalena, ændrede tolk-
ningerne af portrættet sig.

“Pludselig så man bare en sydlandsk 
skønhed. Man holdt op med at sige, 
hun var på en bestemt måde. Man 
havde ikke noget at have det i, fordi 
hendes ansigtsudtryk er så neutralt 
og dermed åbent for fortolkning”, 
siger Anna Schram Vejlby.

“Åh, hun har det dårligt”
Flere museumsgæster kommer forbi 
det lille rum med portrætterne. 
En hollandsk operasanger, Miriam 
Wentz, står og kigger på Maddalena.

“Hun er virkelig ulykkelig. Åh, min 
gud. Jeg vil slet ikke vide, hvad hun 
ser. Hun har det meget dårligt med 
sin situation og sit liv,” siger hun og 
griner. Da vi fortæller, at hun var en 
stor skønhed i sin egen tid, kigger 
operasangerinden forundret. 

Pensionist Jørgen Jensen er enig i, at 
hun ser ulykkelig ud.

“Men derfor kan hun godt have det 
fi nt alligevel. Det lå måske i tiden, at 
man så sådan ud.”

Eviggyldige udtryk
Tiden har meget at sige. For uanset 
hvad er det svært for os, der lever i 
dag, at tolke overdreven glæde ind 
i Madam Schmidts og Maddalenas 
sammenklemte munde. Selvom 
kærlighed og venskaber blev tillagt 
stor værdi i 1800-tallet, var det sam-
tidig vigtigt at holde på formerne. 
Passion, glæde og begær skulle 
tøjles. 

“Man havde en klar fornemmelse 
af, at der var noget, der hed det 
off entlige liv, og noget der hed det 
intime liv, og de liv var klart adskilt”, 
forklarer Anna Schram Vejlby.

En tydelig modsætning til nutidens 
digitale generationer, hvor selfi es, 
der viser jubel, kys og bar hud bliver 
off entliggjort uden tøven på sociale, 
billedbårne medier som Facebook og 
Instagram.

“Hvor mange billeder i dag viser fl ygtige 
følelser, brugte man dengang mange 
penge på et portrætmaleri, og derfor 
har det også været vigtigt, at ens 
udtryk var mere eviggyldigt og viste, 
hvordan man rent faktisk så ud. Ikke 
hvilken følelse man tilfældigvis havde 
her og nu,” siger Anna Schram Vejlby.

Hvis du vil se de danske Mona Lisa’er, 
er det bare om at besøge udstill-
ingen, der åbner om få dage.

Fra den bedste side. Portræt og 
følsomhed i guldalderen’. 7. sep-
tember 2017 – 7. januar 2018. Den 
Hirschsprungske Samling, Stock-
holmsgade 20, 2100 København Ø.
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#1 Ansigt til ansigt

Portrætter fra øst 
til vest
’Portrætter i islamisk kunst – Fik-
tion og virkelighed’ ved museums-
direktør Kjeld von Folsach, Davids 
Samling. ’Christian 2.’s billedpolitik’ 
ved museumsinspektør Hanne Kolind 
Poulsen, Statens Museum for Kunst.

5. september 2017, kl. 19, Geologisk 
Museum, Pris 95,- inkl. vin. Billet 
købes på Billetto.dk

#2 Ansigt til ansigt

Mennesket bag 
portrættet
’Portræt og følelse – Guldalder-
ens portrætter’ ved museumsin-
spektør Anna Schram Vejlby, Den 
Hirschsprungske Samling. ’Se din indre 
abe i øjnene – Historien bag viden-
skabelige evolutionsportrætter’ ved 
museumsdirektør Peter C. Kjærgaard, 
Statens Naturhistoriske Museum. 

3. oktober 2017, kl. 19, Geologisk Mu-
seum, Pris 95,- inkl. vin. Billet købes 
på Billetto.dk

#3 Ansigt til ansigt

Portrættets magt
’Verden er en scene – Christian 
4.’s roller og en nøgle til at afkode 
dem’ ved Hendes Majestæt Dron-
ningens Håndbibliotikar Mikael Bøgh 
Rasmussen, Kongernes Samling. 
’Kongen på fi lmmediets nåde – Fra 
’Kongefi lmen’ til ’En Kongelig Af-
fære’ og ’1864’’ ved forskningsleder 
Lars-Martin Sørensen, Det danske 
fi lminstitut.

14. november 2017, kl. 19, Geologisk 
Museum, Pris 95,- inkl. vin. Billet 
købes på Billetto.dk

Få en portrætguide til udstillinger og fi lm
Udover foredragsaftenerne byder Ansigt til ansigt på udstillinger og fi lmvisninger. Få en portrætguide og lad dig 
guide rundt til de mest interessante portrætter. Læs mere på www.parkmuseerne.dk

ANSIGT
TIL ANSIGT

parkmuseerne.dk

ALLE TIDERS PORTRÆTTER
3 FOREDRAGSAFTENER – 20 FILM – 5 UDSTILLINGER

15. JUNI – 22. DECEMBER 2017

PM ATA Cinemateket A5 annonce v01.indd   1 05/04/2017   10.27

Lyt med over et glas vin, når Parkmuseerne inviterer til tre 
foredragsaftener om portrætter i kunst, fi lm og naturvidenskab.

ALLE TIDERS PORTRÆTTER
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Elvis Presley
Kongen af rock’n’roll har fl ere ansig-
ter, end du formentlig er klar over. 
Du kan opleve ham som fi lmstjerne, 
falleret medieperson, fastfood-junkie 
og som musiker med et overraskende 
varieret bagkatalog.

Mød ham til Cinematekets særarran-
gement ”The King – temadage om Elvis 
Presley”, 17.-24. september 2017

Mød seks 
markante 
personligheder

Christian 2.
Hjernen bag det stockholmske 
blodbad i 1520 var den første danske 
konge, der brugte billedkunst og 
portrætter som propaganda for at 
fremme sine politiske mål.

Mød ham i udstillingen ”Magt og 
afmagt. Christian II’s billedpolitik” på 
SMK – Statens Museum for Kunst, 
15. juni – 10. september 2017.

Christian 4.
Danmarks mest berømte konge var 
et Shakespeare-drama værdig, når 
han udfoldede sig i forskellige roller 
fra romersk kejser til ydmyg martyr 
af guds nåde.

Mød ham på Rosenborg i tre forskellige 
portrætter i skrivestuen og stengangen 
i slottes stueetage. 

Prins Dara Shukoh
Den indiske kronprins blev hyldet 
for sit tolerante væsen længe efter 
sin død. Han endte sine dage i en 
magtkamp med sin mere ortodokse 
bror, der halshuggede ham for selv at 
komme på tronen.

Mød ham med hans elskede hustru Na-
dira Banu Begum i den islamiske afdeling 
på Davids Samling.

Ole Worm
Christian 4.’s livlæge og grundlæg-
geren af Danmarks første museum 
afl ivede en stribe myter. For ek-
sempel at lemminger falder ned fra 
himlen, at paradisfugle ikke har ben 
og at der fi ndes enhjørninger.

Mød ham i udstillingen ”De særeste ting” 
på Geologisk Museum, Statens 
Naturhistoriske Museum.
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Sophie Ørsted
Hun var muse for mere end én digter 
i guldalderens København, søster 
til digterkoryfæet Adam Oehlen-
schläger og gift med H.C. Ørsteds 
bror Anders Sandøe Ørsted. 

Mød hende i Den Hirschsprungske 
Samlings udstilling ”Fra den bedste side. 
Portræt og følsomhed i guldalderen,” 7. 
september 2017 -7. januar 2018



14 KBH K	 SEPTEMBER	2017	ÅRGANG	12

FATTIGDOM Betleri (tiggeri) har i en 
menneskealder været forbudt, men i 
1990’erne blomstrede gadetiggeri plud-
selig op, og man gav sociale nedskærin-
ger skylden. Fattigdomsdebatten flore-
rede, og man syntes, det var synd for 
de dengang mest danske tiggere iblan-
det enkelte polakker. Straffelovens pa-
ragraf 197 om betleri og skadelig er-
hvervsvirksomhed blev sjældent taget 
i brug, og siden er antallet af tiggere 
steget støt.

I dag står vi med de åbne grænser 
i en noget anderledes situation. Hvor 
danske tiggere fortrinsvis manglede 
penge til at finansiere deres mis-
brug, står vi nu overfor fattigdoms-
flygtninge, der på mange måder er 
anderledes end vores danske hjem-
løse, bl.a. fordi de som hovedregel 
hverken har diagnoser eller misbrug 
at kæmpe med. Mange er forargede 
over disse grupper, som slår sig ned 
i lejre, ikke rydder op efter sig osv. 
Men er det ikke i orden at rejse til det 

rige land, Danmark, og tigge, når man 
kommer fra et meget fattigt land? Vi 
har spurgt tidligere forstander for Ko-
foeds Skole, Jens Aage Bjørkøe, om 
hans mening. 

”Selvdestruktion skal man ikke bistå 
folk med”
Jens Aage Bjørkøe har mange års er-
faring med udsatte både fra Mariatje-
nesten og Kofoeds Skole, og han me-
ner faktisk slet ikke, at det i et land 
som Danmark kan være nødvendigt 
at tigge. Der er så mange hjælpeforan-
staltninger i vores samfund, siger han, 
- også for udlændinge. Kofoeds Skole og 
utallige andre steder står parat. Der er 
forskelle på danske og udenlandske tig-
gere, (f.eks. tigger mange udlændinge 
ikke kun for at få til dagen og vejen, 
men mere som et erhverv til at forsørge 
familien i hjemlandet med, red.). Men 
for begge grupper gælder det, at tiggeri 
er en iscenesat selvydmygelse, og noget 
af det værste man kan gøre ved sig selv. 

Det er ødelæggende for en person 
på linje med prostitution, og der er 
andre måder at overleve på end ved at 
stakle sig selv. Elendighed og ydmy-
gelse er meget destruktiv. Der er altså 
ingen grund til selvbebrejdelser, hvis 
man som forbipasserende undlader 
at give penge - tværtimod. Hvis man 
gerne vil hjælpe, kan man give mad 
eller en samtale, men selvdestruktion 
skal man ikke bistå folk med. Egent-
lig kan tiggeri i København kun for-
svares i en decideret katastrofesitua-
tion, mener den tidligere forstander.

Tiggeri i København er tilsyne-
ladende et givtigt erhverv, siden en 
stor gruppe østeuropæere rejser her-
til hvert eneste år med det ene formål 
for øje. Men hvis Jens Aage Bjørkøe 
har ret er omkostningerne for deres 
liv så enorme, at vi bør tænke os om, 
inden vi bidrager til at stakle dem 
med vores pengeregn og fastholde 
dem i deres selvdestruktive levevej.

jra@kbhavis.dk

TEKST JETTE R. ARENDRUP      FOTO TORBEN DRAGSBY

DANSESKOLEN ELITESKOLEN PERFORMANCEUDDANNELSEN
For alle 3 år og op

Dans og kor
8-16 år dans, sang, skuespil

Skriv mail for mere info
16-26 år dans, sang, skuespil

Skriv mail for mere info

         Strandgade 98, 1. Sal, 1401 Kbh K
 info@saveryacademy.dk - tlf. 21708530 - www.saveryacademy.dk

Tiggeri – den ultimative selvfornedrelse

OM TIGGERI SOM LEVEVEJ BILLED-
LOTTERI 
MED CHRISTIANSHAVNER-

MOTIVER
SPIL Christianshavns Lokalhistoriske 
Forening har udgivet et billedlotteri 
med christianshavnermotiver. 

Billedlotteriet har 60 forskellige 
motiver med beskrivelser af histori-
ske og nutidige steder.

Motiverne dækker hele Christians-
havn inklusiv Holmen, Refshaleøen 
og Trekroner. Her er motiver med 
bygninger, gårde og pladser, broer, 
statuer, malerier, skibe, vindmøller, 
bænke og fuglekasser.  

Meningen er at skabe viden og in-
teresse for Christianshavns forskel-
lige kvarterer på en legende måde. 
Og måske får man lyst til at opsøge 
de steder man ikke kendte så godt.  

Spillet er for såvel børn som voksne
Spillet er støttet af Christianshavns 
Lokaludvalg og Københavns Arkiv-
udvalg og derfor er prisen på 25 kr.  

Kan købes i Vagthuset, Torvegade 
75. Hver lørdag mellem kl. 13 og 15.
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68.000.000 ... 
…kroner er prisen på Danmarks dyreste udbudte bolig på markedet lige 
nu. Ejendommen Christianelyst på Nybrovej 395 i Kongens Lyngby er 
netop blevet sat til salg til denne svimlende pris. Christianelyst er dermed 
13 millioner kroner dyrere end den hidtil dyreste udbudte villa på Ved-
bæk Strandvej 344. Palæet blev fredet i 1960, restaureret i slutningen af 
1980’erne og har en kvadratmeterpris på 153.846 kroner. Der er kun fire 
adresser, der er blevet udbudt til en højere pris de sidste 10 år. 

2.400 ...
... kroner tjener København i gennemsnit, når en turist starter sit krydstog-
teventyr i København, mens der kun bliver til 400 kroner, når byen kun 
bliver brugt som et pitstop. Hos Cruise Copenhagen lobbyer man derfor 
i hele verden for at få stadig flere krydstogtturister til at stige ombord i 
København. I Københavns Lufthavn lovpriser de også det stigende antal 
krydstogtturister, der starter eller slutter deres rejse i København, fordi 
det bringer flere gæster til lufthavnen. Krydstogtturisterne har været med-
virkende til, at København har fået flere flyruter til blandt andet USA. 
Det er især tyskere, englændere og amerikanere der lægger vejen forbi 
Danmark i et krydstogtskib. Sidste år bidrog krydstogtturismen med 1,2 
milliarder kroner til København, oplyser Cruise Copenhagen.

30.152 ...
... anmeldelser om cykeltyverier i hovedstadsområdet modtog politiet i 
2016. På landsplan lå tallet på 52.514. Der er dermed sket en markant 
nedgang i antallet af cykeltyverier, som toppede i 1994 med hele 125.371 
cykeltyveri på landsplan.

9,7 ...
... millioner kroner brugte erhvervsskolen TEC - Technical Education 
Copenhagen - sidste år på diverse reklamer på Facebook, Google og til 
diverse andre arrangementer. Skolen kalder den slags for nødvendig. 

104 ...
... boliger blev i maj 2017 solgt som projektsalg i København, hvilket er 
det højeste salg på en måned i tre år. Selv om det kan være lidt af et sats 
at købe en lejlighed, man kun har set en model af er salget af projektbo-
liger i København steget støt de senere i år, så det nu er mere end hver 
tyvende solgte bolig, der er et projektsalg. Det viser tal fra Boligsiden.
dk. Ganske ofte oplever købere af projektboliger, at deres nye lejlighed 
ikke står færdig til tiden, eller at der er mangler ved overtagelsen. Også 
fra politisk side ser man med skepsis på det stigende antal projektboli-
ger i København. Projektboliger sælges nemlig uden bopælspligt, og det 
bryder Københavns teknik- og miljøborgmester, Morten Kabell (EL), sig 
ikke om, fordi man risikerer, at boligerne købes som investeringsobjek-
ter, men i virkeligheden står de ubeboede hen. Der skal en lovændring 
til, hvis kommunerne skal indføre bopælspligt på projektboliger. Det var 
der i foråret flertal for på Christiansborg, og Morten Kabell er utålmodig 
efter, at loven bliver vedtaget.

1.500 ...
... nye brugere får delebilsfirmaet DriveNow, der er ejet af Arriva, hver 
måned. Også konkurrenten Let's Go oplever en øget interesse for deres 
delebiler. Let's Go har det seneste år fået 20 procent flere delebilskunder. 
Delebilerne fungerer ved, at man tegner et abonnement, og så har man 
fri adgang til en række biler, der holder parkeret rundt omkring. Særligt 
i København er delebilerne blevet populære. 80 procent af begge firmaers 
brugere bor i hovedstaden.

104.609 ...
... passagerer gik igennem terminalerne i Københavns Lufthavn man-
dag 10. juli. Det blev dermed en historisk dag, idet det blev den travleste 
dag i lufthavnens historie. For juli måned som helhed nåede tre millioner 
rejsende igennem terminalerne. Den danske sommer taget i betragtning 
forstår man udmærket, at rigtigt mange har valgt at rejse langt væk i år. 
Det er især USA og Asien, som har tiltrukket de rejsende i år.

602 ...
... kroner er gennemsnitsprisen i Danmark for en overnatning, hvis man 
vælger at booke igennem udlejningsportalen Airbnb. Dermed er Danmark 
det sjettedyreste land i Europa, hvis man vil benytte Airbnb. Island topper 
listen med en gennemsnitspris på 923 kroner per overnatning, med Sverige 
på andenpladsen med en pris på 675 kroner. På tredjepladsen kommer And-
orra med 651 kroner tæt forfulgt af nordmændene med en gennemsnitspris 
på 635 kroner per overnatning. På femtepladsen lige foran Danmark finder 
vi Storbritannien med en pris på 618 kroner. I den anden ende af skalaen 
hitter Makedonien med en pris på kun 214 kroner per overnatning. I Al-
banien fås en overnatning for 223 kroner, mens Moldova er tredje billigst 
med 231 kroner. En tommelfingerregel er, at jo længere østpå man kommer, 
jo billigere bliver en Airbnb-bolig som regel. Populære rejsedestinationer 
som Portugal og Tyskland holder sig overraskende nok også i den billige 
ende med en pris på 371 kroner for begge lande.

26 ...
...gange dyrere er det at tage en taxatur på tre kilometer i København end 
i Kairo. I Kairo er prisen 3,75 kroner mod Københavns 91 kroner. Det vi-
ser et stort pristjek, som det britiske analysefirma Carspring har foretaget 
af priser på taxature i 80 forskellige byer. København placerer sig i den 
dyre ende med en fjerdeplads kun overgået af Tokyo, Genève og Zürich 
på en suveræn førsteplads med den eksorbitante pris af 168 kroner. Det 
samme forskelle gør sig gældende, når det drejer sig om at lade taxaen 
vente i en time. Det koster 6 kroner i Bangalore i Indien, mens Zürich 
også her topper listen med en pris på 550 kroner. 

38.156 ...
... kroner koster en kvadratmeter ejerlejlighed i København lige nu, viser 
Boligsidens markedsindeks for juli. Priserne har aldrig været højere i en 
enkelt måned og er nu mere end 6000 kroer højere end før finanskrisen. 
Da boligpriserne var på sit højeste før finanskrisen, kostede en kvadrat-
meter ejerlejlighed 31.849 kroner i Københavns Kommune. I løbet af de 
godt 10 år, der er gået siden, har priserne været nede og vende omkring 
20.000 kroner og steget så meget igen, at de nu med hastige skridt nærmer 
sig en kvadratmeterpris på det dobbelte. Den gennemsnitlige kvadratme-
terpris på ejerlejligheder i hele Danmark er 25.508 kroner.

32 ...
... procent er priserne på ejerlejligheder på Frederiksberg steget i løbet af 
de sidste tre år og en stigning på 7 procent siden nytår. Kvadratmeterpri-
sen på en ejerlejlighed er nu på 43.320 kroner. - Priserne på Frederiksberg 
har været igennem en vild udvikling. For tre år siden kunne prisen lige 
snige over 32.000 kroner, og nu er den 10.000 kroner højere. Og ser vi på 
priserne på de lejligheder, der er solgt i bydelen de sidste tre måneder, så 
koster de i gennemsnit tæt på fire millioner kroner, fortæller Birgit Daetz, 
der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk. 

119.211 ...
... var antallet af tilflyttere til København i årene fra 2006 til 2017. Det drejer 
sig om fødselsoverskud, tilflytning fra udlandet og tilflytning fra andre danske 
kommuner. Siden 2011 har nettotilflytningen fra andre kommuner dog været 
faldende, og i både 2015 og 2016 har der været flere fraflyttere end tilflyttere.
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ALTERNATIVET SKABER SPÆNDING 
OM OVERBORGMESTERPOSTEN

POLITIK Hvis Alternativet peger på en anden spids-
kandidat, kan socialdemokraterne ikke føle sig 
sikre i sadlen. Ifølge en ny meningsmåling i Ber-
lingske er Socialdemokratiet nemlig ikke længere 
så sikre på at få posten, fordi Alternativet er ny spil-
ler på Københavns Rådhus og står til 10,2 procent 
af stemmerne ved det kommende kommunalvalg, 
som vil være partiets første.

Foreløbig vil Alternativet ikke melde ud, hvem 
de vil pege på som overborgmester, og det skaber 
usikkerhed blandt partierne i Borgerrepræsentati-
onen. Ifølge Berlingskes meningsmåling er Social-
demokratiet og Enhedslisten lige store.

Tungen på vægtskålen
Socialdemokratiet er således gået fem procentpoint 
tilbage, så partiet nu står til 22,9 procent af stem-
merne, mens Enhedslisten, der har meldt ud, at 
de klar til at overtage overborgmesterposten ved 
det kommende valg, nu står til 22 procent af stem-
merne.

Alternativet kan derfor blive tungen på vægt-
skålen, der afgør, om Frank Jensen skal fortsætte 
som overborgmester, eller om Enhedslisten skal 
afløse ham.  

- Vi vil gerne pege på politik og indhold, før vi 

peger på en enkelt person, og vi vil gerne pege på 
den overborgmester, der er mest ambitiøs på de 
tre bundlinjer: miljøet, det sociale og det økono-
miske. Og så vil vi vælge den, der giver os mest 
politik for pengene. Det indebærer en vilje til at 
gå meget ambitiøst til værks på den bæredygtige 
dagsorden, har Alternativets spidskandidat Niko 
Grünfeld sagt til TV2 Lorry.  

Amager Fælled er et stridspunkt
Spidskandidaten fremhæver blandt andet partiets 
grønne mærkesag om bevaringen af Amager Fæl-
led, som er gået hen og blevet et stridspunkt mel-
lem Socialdemokratiet og Alternativet.

Frank Jensen og hans parti støtter projektet om 
at bebygge dele af Amager Fælled, men det vil Al-
ternativet ikke bakke op om. 

- Vi vil gå meget langt for at bevare Amagerfæl-
led og dens unikke nartur og biodiversitet, siger 
Niko Grünfeld.

Men selv om Amager Fælled kan få betydning, 
så holder Frank Jensen fast i sine planer.

- Det eneste, som Alternativet får skabt med de-
res udmelding, er usikkerhed om, hvem der skal 
stå i spidsen for københavnerne, siger han.

Samme udmelding lyder fra Enhedslisten.

- Jeg synes, det er rigtig bekymrende, at Alter-
nativet ikke siger, at de er klar til at pege på en 
rød linje sammen med en grøn linje, siger Ninna 
Hedeager Olsen, spidskandidat fra Enhedslisten.

Bange for De Radikale
Også SF’s spidskandidat Sisse Marie Welling fin-
der det bekymrende, at Alternativet endnu ikke 
vil pege på, hvem der skal stå i spidsen for køben-
havnerne som overborgmester. 

- Jeg kan være bange for, at når der er partier, 
som stiller op til Borgerrepræsentationen, som ikke 
vil sige, hvem de peger på, at de så i stedet for 
Frank Jensen vil pege på De Radikale i en uhellig 
alliance med de blå partier, siger hun.

Men det får ikke Alternativets Niko Grünfeld 
til at melde noget klart svar ud. 

- Bare fordi man har siddet med overborgmester-
posten i 100 år, så er det jo ikke ensbetydende med, 
at man skal fortsætte med den post som parti. Der 
må man jo kigge på, hvilke behov der er, og hvad 
man lover københavnerne, siger Niko Grünfeld.

lp@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN

Alternativets Niko Grünfeld har skabt tvivl om overborgmesterposten, fordi partiet ikke vil melde klart ud med, hvem partiet peger på som overborgmester, og det skaber usikkerhed 
blandt partierne i Borgerrepræsentationen.

Det kommende kommunalvalg 21. november tegner til at blive en større gyser end i mange årtier. De sidste 
100 år har Socialdemokratiet besat den magtfulde overborgmesterpost, men i år har Alternativet, der stiller 
op til Borgerrepræsentationen for første gang, skabt tvivl om den tradition.
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Når man, som jeg, bor cen-
tralt i København, i gaden 
Åbenrå, har man adgang til 
flere gode spisesteder: Re-
staurationen, på hjørnet  af 
Møntergade og Vognmager-
gade, er i den absolut dyre 
ende, men indehaverne ægte-
parret Lisbeth og Bo Jacobsen 
leverer kvalitet for pengene.

Restaurant Sult, Vogn-
magergade 8B, er i den helt 
anden ende, hvad priserne 
angår, men kvaliteten fej-
ler ikke noget. En tre retters 
menu for kr. 250 – hvis man 
er to personer. Hovedretter 
for under kr. 200. Tirsdag til 
fredag serveres der smørre-
brød til frokost. Sult ligger 
i samme bygning som Cine-
mateket, så man kan kombi-
nere en film med et måltid. 
Skal man i Cinemateket, kan 
man også lige smutte forbi 
baren hos Sult og få f.eks. en 
whisky.

I Åbenrå, som er fortsæt-
telsen af Vognmagergade op 
mod Gothersgade, ligger A 
Hereford Beefstouw, der 
har sin oprindelse i Herning, 
hvor ejerfamilien Aage Dam-
gaard åbnede den første He-
reford restaurant. På Herefor-
den griller man bøffer i alle 
størrelser og gør meget ud af 
en salatbar. Der er et pænt ud-

valg af vine og udsøgt origi-
nal kunst på væggene.

I Rosenborggade, for enden 
af Åbenrå og overfor Den Re-
formerte Kirke, ligger Brdr. 
Price, med Cafe, Restaurant 
og Bar. Der er flere lokaler 
på gadeniveau. Her kan man 
sidde i, hvad de kalder Spise-
køkkenet og følge med i kok-
kenes arbejde, eller man kan 
gå ned i den store spisestue, 
der engang var gymnastik-
sal, da bygningen rummede 
KFUK, Kristlig forening for 
unge kvinder. Spisestuen er 
et af byens flotteste restaura-
tionslokaler, med store pris-
melysekroner i loftet.

Da stedet er tæt ved mit 
gamle hus i Åbenrå 29, går 
jeg ofte til Brdr. Price, når 
jeg vil gøre det nemt for mig 
selv. Der er en række ”lette 
retter” til den meget over-
kommelige pris af kr. 100 
pr. styk. Sidst jeg spiste der, 
fik jeg først en rørt tatar og 
så en poussin. Dertil et glas 
Barolo og en glimrende hvid-
vin. Samlet pris kr. 400 inkl. 
drikkepenge. Det havde lidt 
karakter af en gavebod til en 
stamkunde.

På væggene i Spisekøkke-
net hænger fotografier af de 
mange, der gennem årene har 
holdt foredrag hos brødrene.

EJERSKIFTE Ostekælderen i 
Gothersgade bliver den 1. 
september 2017 overtaget af 
fotografen og tjeneren Søren 
Kirkegaard, som gennem de 
senere år har været ansat i 
flere gourmet restauranter 
senest hos Rudolf Mathis i 
Kerteminde. Den nye ejer vil 
drive forretningen videre i 
samme ånd som de tidligere 
ejere med særligt fokus på 
kvalitetsoste fra de små tilba-
geblevne mejerier i Danmark 
kombineret med nye gour-
met specialiteter fra ind og 
udland. 

Ostekælderen startede til-
bage i 1888 og er i dag den 
ældste aktive osteforretning i 
København. Gennem næsten 
50 år er forretningen blevet 
drevet af ostehandler Herluf 
Krause og hans uundværlige 
ægtefælle Vivi Krause. Sam-
men har de skabt en helt 
usædvanlig atmosfære i kæl-
derbutikken i Gothersgade 
med savsmuld på gulvet og 
med gamle osteredskaber og 
staldlygter hængene ned fra 
loftet. 

Det er en forretning, som 
har overlevet ved ikke at skabe 
store forandringer, mens 
mange andre små ostebutik-
ker i den indre by er døde 
og borte. Gennem alle årene 
har de fastholdt et grundsor-
timent af kvalitetsoste fra de 
små danske mejerier. Smagen 
har været ledetråden kombi-
neret med personlig kunde-
betjening og rådgivning om 
alt fra opbevaring til den op-
timale smagsoplevelse og ny-
delse af både unge og meget 
gamle oste. 

Selv er de også nået en 
moden alder på henholdsvis 
79 år for Herluf Krause og 74 
for Vivi Krause, men det har 
knebet med tid til nydelse af 
alderdommen. Det får de nu 
tid til. Nøglen til forretningen 
overdrages den 1. september 
til Søren Kirkegaard med løfte 
fra den gamle ostehandler om 
at hjælpe til med at holde styr 
på ostene lidt endnu.  

49 år med ost
Da Herluf Krause overtog 
Ostekælderen i 1968 havde 
forretningen allerede eksiste-
ret i 70 år og mange familier 
i den indre by var faste kun-
der. Deres børn og børnebørn 
kommer stadig i butikken, 
hvor tonen og den personlige 
kontakt er som en tidslomme, 
hvor man både taler sammen 
om familien og om den foran-
drede by, mens man smager 
på osten.  

De faste skæreoste er sta-
digvæk hovedsortimentet. 
Selv om flere hundred osteme-
jerier for længst er borte, har 
Herluf Krause opretholdt kon-
takten til de få tilbageblevne 
ostemejerier, som stadig fin-
des rundt om i landet. Alle 
de faste skæreoste kommer 
fra disse små mejerier, hvor 
særpræg i kvalitet og smag er 
i tråd med kravene fra oste-
handleren. Industriostene er 
blevet en sjælden gæst i Oste-
kælderen. 

Det er de økologiske oste til 
gengæld ikke. Herluf Krause 
var blandt de første ostehand-
lere, som tog økologien til sig i 
begyndelsen af 90erne. Siden 

er sortimentet blevet udvidet 
og især de økologiske blå- og 
hvidskimmeloste er meget ef-
terspurgte. 

En dansk specialitet
Et særkende for Ostekælderen 
er de gamle lagrede faste oste. 
De er særligt udvalgte hos de 
små mejerier og bliver ofte 
færdiglagret under de hvæl-
vede buer i Ostekælderen. 
Jul og påske er højsæson for 
de rigtige gamle oste, hvor 
sveden kommer frem på pan-
den, når man indtager denne 
danske specialitet. Og spørger 
man efter dem, kan man fak-
tisk få dem hele året. 

De små specialbutikker
Atmosfæren, miljøet og duf-
ten i Ostekælderen er lige-
frem blevet en seværdighed 
i København. Butikken blev 
udvalgt til at få besøg af Justin 
Timberlake, da han gæstede 
hovedstaden med et stort TV 
show for nogle år siden. 

De små fødevarebutikker 
er da også blevet en sjælden-
hed i den indre by, hvor både 
trafikreguleringer og konkur-
rencen fra supermarkeder er 
blandt de væsentligste grunde 
til at de forsvinder fra bybil-
ledet.

Fornyelse skal der også til 
og Søren Kirkegaard er alle-
rede i gang med at forberede 
hjemmelavet friskbagt brød 
som supplement til sortimen-
tet sammen med nye gourmet 
specialiteter især fra Frank-
rigs store rigdom af oste.

Foto: Søren Kirkegaard

KØBENHAVNS ÆLDSTE 
OSTEFORRETNING FÅR NY EJER

OM AT SPISE 
HOS BDR. PRICE 
OG ANDRE

Den 1. september får Ostekælderen ny ejer. Det er fotografen og tjeneren Søren Kirkegaard (th) som overta-
ger forretningen efter Vivi og Herluf Krause, som har haft forretningen i 49 år. 

 TEKST  
 JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT.  
 INSTITUTE FOR BUSINESS CYCLE ANALYSIS 
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MAGASIN Lille Kongensgade optræ-
der første gang i kilderne i 1496, 
og navnet Kongens Stræde ses før-
ste gang i 1545. Navnet opstod fordi 
Kong Hans kongsgård Østergård lå 
på Magasins grund. Det nuværende 
navn ses fra 1700. Det var et smalt 
stræde ud til byens daværende be-
fæstning. Hjørnegrunden Kongens 
Nytorv 19/21 og Lille Kongensgade 
4 udgør en af byens gamle grunde, 
og beskrives første gang i historiske 
kilder i 1496 som "Hans Bogbinders 
ødehave på byens jord ved muren 
(dengang en bymur) og Hans Bro-
læggers humlehave". Da Kongens 
Nytorv anlægges i 1670’erne, bliver 
grunden central. I hjørneforretnin-
gen optræder allerede 1704 en vin-
handel, som den gang også havde 
skænkestue, via en klage over ejerne, 
franskmændene Paul Bion og Pierre 
Boué. Da vinhandlen organiseres 
i vinhandlerlauget i 1723, bliver 
den officielt accepteret. På hjørne-
grunden opfører grovsmed Michael 
Nitze i 1767 en fire etagers ejendom, 
hvor vinkælderen igen flytter ind 
på hjørnet med indgang til begge 
gader. I den nye bygning fortsatte de 
restauranter og vinstuer, der havde 
boet i forgængeren. Den store byg-
ning deles op i, og udskilles i tre, i 
1843, med forskellige ombygninger. 
I 1882 overtager vinhandler Ernst 
Hviid kælderforretningen. Der var 
detailhandel på hjørnet, og skæn-
kestue langs Kgs. Nytorv. Da vi fik 
bevillingsloven i 1910, blev det for-
budt både at sælge i detail- og drive 
skænkestue i samme forretning. Da 
valgte Hviids at fortsætte som skæn-
kestue, og supplere med fadøl. Det 
gamle lager blev indrettet til, hvad 
i dag er rygeafdelingen ”Smøgen”. 
På grund af det bagvedliggende pro-
stitutionskvarter, havde kvinder in-
gen adgang. Frem til 1947 drev fami-
lien Hviid skænkestuen, men da var 
deres navn så indarbejdet, at man 
fortsatte med at bruge det. De store 
ændringer kom i 1960. For det første 
fik kvinder adgang, for det andet 

overtog man den ene kælderforret-
ning i nr. 4, hvor der havde været 
en ABIS gummiforretning, der bl.a. 
handlede med kondomer. Denne af-
deling, med egen indgang, kaldes af 
stamgæster ”Gummicellen”. Mel-
lemlokalet blev døbt ”Lille Stue”. 
Bygningen blev fredet i 1964.

SKINDBUKSEN
Lille Kongensgade nr. 4 var oprin-
deligt en del af hjørneejendommen 
Bygningerne og deles op i 1843, så 
Lille Kongensgade 4 bliver en selv-
stændig bygning. Den bærer stadig 
præg af den gamle bygning med sit 
fremspringende midterparti, en så-
kaldt risalit. I den lave klæder til 
venstre lå restauranten Nummer 4, 
der var etableret i 1728. Den havde 
navn efter gadenummeret og var 
oprindeligt skænkestue for den 
ovenpå liggende fine Grand Café. 
Her samledes droskekuskene, der 
havde vendeplads på Kongens Ny-
torv, og skyllede vejstøvet af halsen. 
Derfor kaldte Københavnerne den 
”Droskekælderen”. Fra 1903 fik vi 
motoriserede taxaer i København 
og så var det taxachaufførerne, der 
samledes i kælderen. Nu blev den 
kaldt ”Chaufførkælderen”. Men den-
gang sad både kuske og chauffører 
ude i det fri, og var derfor iført en 

skindovertræksbuks. Når de fyldte 
Nummer 4, kaldte københavnerne 
derfor restauranten ”Skindbuksen”. 
Det navn tog restauranten officielt i 
1930. Her samledes bohemer, ucen-
surerede kunstnere, pæne borgere 
og spiste jævn dansk mad, og drak 
en lille en. Legendariske Viggo Tøns-
berg sad ved klaveret, og kunst-
nerne Svend Møller Andersen og 
Troels Lybecker dekorerede loka-
let både i loftet og på væggene. Da 
Skindbuksen i 1978 holdt 250 års 
jubelfest, afsløredes kunstneren 
Lothar Oppermann ”Nadverbil-
lede” på hovedvæggen. Her ses et 

udsnit af stamgæsterne, bl.a. den 
lyse digter Jens August Schade og 
livskunstneren Svend Aage Taus-
cher. Oppermann har i stoleryggen 
på den anden side af bordet antydet 
sine egen ansigtskonturer.

KONGENS BAR
Lille Kongensgade nr. 6 er opført 
i 1720 for klejnsmed Ulric Grab i 
tre etager. De to første etager var 
i grundmur, den tredje i bindings-
værk. Huset blev ca. 1770 forhøjet til 
fire etager, og samtidig blev facaden 
grundmuret. Så der er et næsten 300 
år gammelt hus Kongens Bar bor i, 
et stykke af Københavns historie. 
Kongens Bar blev i 1960-erne indret-
tet som ”ventebar” for Skindbuksen, 
hvor gæsterne kunne sidde og vente, 
til et bord blev ledigt. Nu er det to 
selvstændige forretninger. Kongens 
Bar er et af de hyggeligste intime, 
små mødesteder i Indre By. Disse tre 
historiske mødesteder, er nu truet 
af en ejendomsselskab, der er i gang 
med at opkøbe ejendommene. I nr. 
16 lå Parnas fra 1940, i en bygning 
opført fra 1877-74. Den var etape-
leret af ansatte fra Vingården, der 
her ville samle Minefeltets ”skønån-
der”. Hvor samledes de i det gamle 
Grækenland – hos de olympiske gu-
der på Parnasset, derfor fik den det 
navn. Parnas er i dag lukket, og skal 
indrettes som modeforretning.

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

MAGASIN MYLIUS

DEN GAMLE 
VÆRTSHUSGADE

Lille Kongensgade er en af Københavns ældste gader, der også rummer byens 
ældste, nu truede, restauranter og beværtninger.

TEKST  
Allan Mylius Thomsen   
Byhistoriker

Lille Kongensgade set fra Kongens Nytorv ca. 1900. Da lå den fashionable Grand Café 
stadig på første sal. Foto Københavns Museum.

En gammel vinstue tegnet af P. Klæstrup i 1877. Det var også vinhandel. Derfor er en hus-
assistent ved at købe en flaske vin til sit herskab. Ellers er vinstuen forbeholdt mandlige 
gæster.
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ORDSPROG ‘Den, der forelsker sig i en hunds 
røv, synes, at den dufter som en rose’. Dette 
gamle, franske ordsprog, som er lavkomisk og 
vulgært, men ubetalelig morsomt, står at læse 
i Marcel Proust ‘På sporet af den svundne 
tid’. Bondepigen Francoise bliver husholder-
ske hos den rige familie Proust og følger den 
lille, sarte og uhyre observante Marcel hele 
livet, han blev kun 51 år (1871-1922) på grund 
af sin astma og lungebetændelser. Han er en 
hund efter (undskyld) hendes kloge, landlige 
maksimer. Her er en til: 'En sulten mave har 
ingen ører’. Hva’bar! Proust’ roman, som er 
på små 4.000 sider, skrev han på om natten 
til sin dødsdag, den blev udgivet i tiden 1913-
27 og ændrede verdenslitteraturen for altid. 
Vær’sgo’: Find nålen i høstakken. Hov, der var 
den igen: 'at finde en nål i en høstak’. Æld-
gammelt udtryk fra samme skuffe. 

Gid man kunne finde på den slags ord-
sprog, aforismer elle maksimer, men det kan 
man ikke (jeg har forlængst opgivet, men el-
sker at finde dem). Sognepræsterne Peder Låle 
og et par hundrede år senere Peder Syv sam-
lede begge en hel antologi, som er af uvurder-
lig betydning i dansk litteraturhistorie, Lud-
vig Holberg havde konstant fingrene nede i 
marmeladekrukken. Vi bliver lidt ved hun-
dene, vores firbenede venner. Arabien: ‘den 
hund, der har penge, tiltaler man Hr. Hund’. 
Nok et arabisk: ‘Hunden gør, men karavanen 
drager videre’.  

Folkelig visdom, som dette, er komprime-
ret livsklogskab tilsat lidt grotesk humor. En 
verbal orangeade, der tåler fortynding, men 
ikke for meget, udvandning er farlig. I Indien 
siger man om patienter: ‘Når man er syg, synes 
man, at lægen skal have et lam, men når man 
er blevet rask, synes man, at en kylling er nok!’

Er det ikke betagende, at disse guldkorn 
for det meste kommer fra fattigfolk og bøn-
der, eller i hvert fald lever bedst der. Præcis 
lige som sildemaden bestemt ikke er rundet 
af Kongens bord, men fra den fattige fisker-
hytte. Spegepølsen er fremstillet af de usleste 
stykker af grisen, og mens vi jævne, almin-
delige mennesker nyder en pølsemad, kunne 
Kongen spise en mørbrad, som smager af præ-
cis ingenting, om den så er pakket ind i guld-
blade. Københavnerne hentede i øvrigt for det 
meste deres sild fra svenske både, der lagde til 
cirka der, hvor Skuespilhuset ligger nu. Byg-
gerod var de masser af, dengang som nu, og 
på grund af de store grusbunker på Kongens 
Nytorv, kaldte man torvet for Hallandsåsen. 
Spegepølsen har bønderne æren af…. og 'hvad 
ved bønder i øvrigt om grøn salat?’ Der var 
den igen. Nogle vil sige: ‘Den må du længere 
ud på landet med’. Hov-hov, så er vi ovre i 
mobning. Og det er en helt anden historie. 
(Hvorfor går de nordfrisiske bønder med træ-
sko: ‘For ikke at bide sig i tæerne, når de græs-
ser’. Tysk vits.)

chr. lunn

GASTRONOMI Sukker De efter 
sukker, har De en sød tand? 
Går De sukkerkold hver ef-
termiddag? Kan De huske, 
da der var sukkerratione-
ring, og vi allesamen slæbte 
os svajryggede for at stable 
sukkerposer i hjørnet af køk-
kenet?

Pølsevognen
Københavneravisens Gastro-
nomiske Panel, kredsen om-
kring Harrys Place, pølsevog-
nen på det ydre Nørrebro, 
hvor selv statsministre stil-
ler den 'lille sult’, inden de 
skal hjem til mors linsesuppe 
med klidboller. (Det var en 
af vores tre Rasmussen’er - i 
nogle dele af verden tror De 
virkelig, at vi har et stats-
minister-dynasti, ligesom i 
Nordkorea. Tre Rasmussener 
i træk - det kan da ikke være 
et tilfælde!). Dette gustne 
kvarter, hvor selv gadenav-
nene varsler uhygge. Store 
rovfugle lægger navn til Glen-
tevej, Mågevej, Musvågevej, 
Tranevej og Tornskadestien 
omkransende (Ådsels)Gribs-
kovbanen, der i mellemtiden 
er død af sult.

Det Gastronomiske panel
Det Gastronomiske Panel, 
her repræsenteret ved Fru G. 
Pytte Panthmann, som har 
taget turen ind fra Holte og 
dårligt kunne finde et sted at 
parkere sin Tesla de Luxe GT, 
spørger Børge, som bestyrer 
Place’n: ‘Finder De, Hr. Børge, 
at der bruges for meget suk-
ker i vores fødevarer?’ Børge 
peger rundt med sin pøls-
etang og siger:’Nej, for hel-
vede, hvis der ikke er sukker i 
remoulade, ketchup, sennep, 
pølsebrød og selv skinkesøm-
mene, er der ingen, der gider 
æde det! Bager De brune ka-
ger uden sukker, der hvor 
De kommer fra? Lille Frue’. 
‘Nej, Gudbevares, vi har en 
opskrift fra en gammel her-
regård på Fyn’. Men tror De, 
Hr. Børge, at man kan påvirke 
folk til at bruge mindre suk-
ker, det skulle være så sundt?’ 

Børge tager en slurk af sin 
citronvand: ‘De eneste, der 
er påvirkede her, er fulde-
rikkerne og junkierne, men 
de skal jo også fodres af'. 
Der lyder et hæst latterbrøl 
fra stamkunderne, og Fru G. 

Pytte Panthmann afslutter 
interviewet, hun skal hjem 
for at skrive sin klumme 
‘Ædespalten’ i Københavne-
ravisen.

Apropos pølsevogne hu-
sker jeg en af dansk presse 
største kioskbaskere, som 
dog af en pietetsløs redakti-
onssekretær var placeret på 
side 2 i Villabyerne, Dan-
marks svar på Washington 
Post. ‘EKSPLOSION I PØLSE-
VOGN’ tordnede den trespal-
tede overskrift ud i det slum-
rende villakvarter. To flasker 
chokolademælk var sprunget 
i luften pga overophedning i 
det vandbad, som var sidste 
nye teknologiske landevin-
ding i pølsevognsbranchen. 
Pølsemanden var heldigvis 
uskadt, han var lige ude for at 
ryge en smøg. Rygterne svir-
rede: måske skulle regerin-
gen nedsætte en kommision, 
hvis arbejde kunne præcisere 
reglerne for pølsemænds om-
gang med eksplosive materi-
aler? Sagen døde ud, og der 
har ikke været lignende til-
fælde siden.  

Fru G. Pytte Panthmann 
vil snart barsle med et længe 
ventet essay: ‘Sukker og suk-
ker er flere ting’ er arbejds-
titlen foreløbig. Københavne-
ravisens læsere skal være de 
første til at nyde denne belæ-
ring, hedder det i en udtalelse 
fra Chefredaktionen.

PS. Jeg mindes de glade 
dage som klaverbokser på di-
verse værtshuse. En af Dan-
marks ihærdigste hashsmug-
lere, Luffe, med øgenavnet 
‘Lille ærlige’, sad pæonrød 
i hovedet og lyttede begej-
stret (sic!) og sendte en lille 
klump hash i sølvpapir op ’til 
musikken’, jeg ville dog hel-
lere have haft en bajer. Han 
døsede snart hen, uvist hvor-
for, hvorefter den søde kvin-
delige tjener vækkede ham 
blidt og sagde: ‘Tror du ikke, 
at du skal have noget stærk 
kaffe til at vågne på og lidt 
sødt til hjernen!’ Jeg istemte 
'Mor er den bedste i verden’ 
fra filmen ‘Fingrene væk fra 
Mor’. Sukker er i den grad for-
bundet til det smukke køn: 
Søde Mor. Den søde kløe. Sød-
laden. Sågar sødmælk, vores 
ernæringsmæssige indgang 
til denne sultne verden.

Christian Lunn

FOLKELIG VISDOM

SUKKER 
DE?
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KLUMME Mageløst. Har De set det? 
Kvinder i trafiklysene. Københavne-
ravisens Departement for Trafikfor-
nyelser iler med ‘BREAKING NEWS’, 
og det er hverken fake news eller 
aprilsnar, men solid foto-dokumenta-
tion fra boulevarderne omkring selv 
byens rådhus.

Tidligere tiders kønsløse pikto-
gramer, som skulle vejlede os i, hvor-
når vi skulle stå stille, resp. gå (ikke 
løbe, i kære Små!), er omsider blevet 
opdateret. Stadsdirektoratet for By 
og Park har indset, at det ikke læn-
gere kan skjules, at yndige feminine 
skabninger ses i gadebilledet, og at 
de naturligvis, eller måske især, skal 
vejledes, når de drister sig ud mellem 
rasende, dyttende bilister, som blæ-
ser på hastigheder og noget så gam-
meldags som galant hensyntagen til 
det smukke køn. Undertegnede, som 
tilhører den mandlige halvdel af Klo-
dens befolkning, skammer mig på 
mit køns vegne over dette smertelige 
kulturtab.

I krydset Hammerichsgade/ Gyl-
denløvsgade (Jarmers Plads) ses et 

trafiklys med tre billeder, øverst en 
stillestående mand, dernæst en ge-
nert kvinde med et forsigtigt lille 
strutskørt, nederst en typisk mand-
chauvinist, der ser ud, som skulle han 
skridte fronten af i Hjemmeværnets 
Kampgruppe.

I det andet sensationelle trafiklys 
i krydset, hvor Jernbanegade mun-
der ud i Rådhuspladsen er kvinden i 
midten langt mere stilsikker i en ne-
derdel med skøn vidde og moderigtig 
længde til lidt over knæet. De har san-
delig fingeren på pulsen i By og Park. 
‘Dog holder vi os fra mere outerede 
modepåhit som løsthængende pjal-
tebukser med slangeskindsmønster’, 
hedder det i en udtalelse fra Souschef 
Fritjof Zimsen, ‘vi kan jo ikke skifte 
lysene ud i tide og utide’. Københav-
nersvisen har fra pålidelig kilde hørt, 
at Souschef Zimsen har konsulteret 
sin søde Fru Else i dette anliggende, 
uden udgift for byens skatteborger. 
Fru Else fik en stor vaffelis, betalt af 
Souschefens egen lomme.

Christian Lunn

GYS! 
KVINDELIGE 
FODGÆNGERE

KARSTEN HANSEN STRIBER
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TEKST CAMILLE BLOMST

SPAR OVER 250,- KR.!
HOBBIT I HABBIT
408 SIDERS
MEDRIVENDE 
ERINDRINGER FRA
KØBENHAVNERAVISENS 
SENIOREDITOR

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

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

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

Køb den på 
www.cdklassisk.dk 

eller bestil på 
info@cdklassisk.dk

"

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

270,-

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

Epost: kbh@kbhavis.dk

ANBEFALING Katrine Engbergs anden 
krimi Blodmåne har igen kriminalas-
sistent Jeppe Kørner og hans makker 
Anette Werner samt et par af deres kolle-
ger fra Københavns Politigård i hovedrol-
lerne, som de også var det i Engbergs me-
get vellykkede debut Krokodillevogteren. 
Det hele begynder med, at modekongen 
Alpha Bartholdy, der er kreativ direktør 
i konsulentfirmaet Fashion Forum, bliver 
fundet myrdet efter en branchefest på 
Geologisk Museum. Han er blevet myr-
det på en meget bestialsk måde, og han 
bliver fundet i Ørstedsparken, hvor poli-
tiet først tror, at der er tale om en hjemløs.

Obduktionen viser, at foruden at 
være smittet med hepatitis C, som han 
åbenbart har levet med i flere år, så har 
han indtaget et ætsende stof, der har re-
sulteret i blodige opkastninger. Da poli-
tiet afhører deltagerne i branchefesten, 
får de at vide, at den myrdede Alpha ved 
festen havde haft et større skænderi med 

skuespilleren Johannes Ledmark, der er 
én af Jeppe Kørners gode venner, men nu 
er Johannes sporløst forsvundet. Et par 
dage efter branchefesten er der et mode-
show på Nimb, og her bliver en indfor-
skrevet sangerinde Christel Toft dårlig 
og kørt på hospitalet, og det viser sig, 
at hun også har drukket noget ætsende, 
muligvis en form for afløbsrens. 

Sandsynligvis er der en sammen-
hæng imellem de to forgiftninger, og 
det er, hvad politiet forsøger at opklare. 
Da det viser sig, at begge de forgiftede 
har været med i et panel i radioudsen-
delsen Mads og Monopolet, er det må-
ske her motivet skal findes, da panelet 
rådgiver i ofte meget kontroversielle 
spørgsmål. Imens er Jeppe også lidt på 
glat is, da han til trods for, at han netop 
har fået en ny ung kæreste, indleder et 
forhold til en smuk kvindelig kollega. 
Der er mange brikker i spil, er motivet 
til forbrydelserne hævn, jalousi blandt 

bøsser, der ikke er hoppet ud af skabet, 
eller efterveer fra et mislykket forret-
ningseventyr, der endte i det rene fup 
og svindel? 

Det lykkes fint for Katrine Engberg at 
fastholde plottet gennem hele bogen, og 
hun er et oplagt krimitalent, man gerne 
vil høre mere fra. 

cb@kbhavis.dk

Katrine Engberg

Blodmåne

367 sider

People’sPress

VELLYKKET TOER 
FRA KATRINE ENGBERG



23SEPTEMBER 2017 ÅRGANG 12 KBH K

TEKST JANNIK LUNN

Colson Whitehead

Den underjordiske jernbane

Oversat af Vibeke Houstrup Christensen

299 sider. Politikens Forlag

DEN UNDERJORDISKE JERNBANE 
– ET AMERIKANSK MESTERVÆRK

ANMELDELSE Jeg troede, at jeg havde haft den ulti-
mative litterære oplevelse omkring amerikanske 
negerslaver, da jeg i sin tid læste Alex Haleys ro-
man Rødder, men nu har jeg netop læst en roman, 
der næsten overgår denne oplevelse. Der er tale 
om romanen Den underjordiske jernbane, som er 
skrevet af forfatteren med det næsten i denne sam-
menhæng groteske navn Colson Whitehead. Ro-
manen handler om den sekstenårige Cora, som er 
markslave på en bomuldsplantage i Georgia. Hun 
løber bort sammen med en anden slave Caesar, der 
har kontakt med stationsforstanderen Lumbly, der 
samtidig er lokomotivfører og hjælper dem videre 
på den underjordiske jernbane, der fører dem vi-
dere til South Carolina. Cora har tidligere mistet 
kontakten til sin mor Mabel, som også løb bort fra 
Randall-plantagen, og hendes skæbne får man først 
indblik i hen mod slutningen af romanen. Inden 
man igen møder Cora i North Carolina, hvor hun 
har fået midlertidigt husly oppe på loftet hos den 
progressive Martin Wells og hans lidt modvillige 
hustru Ethel, hører læseren om den uhyggelige 
slavejæger Arnold Ridgeway, der sammen med sit 
slæng af hjælpere, forsøger at indfange de bort-
løbne for at hæve den dusør, som er blevet udlovet. 

En af Ridgeways hjælpere er den uhyggelige Bo-
seman, han optræder med en kæde om halsen af 
udtørrede ører, som han havde vundet i en bry-
dekamp med en indianer ved navn Strong. Det er 

ikke altid, at de bortløbne slaver møder hjælp og 
sympati hos de negre, der er blevet frikøbt, og fx 
er der på et tidspunkt en kvinde, der opfatter sla-
veri som et nødvendigt onde i betragtning af den 
afrikanske races åbenlyse forstandsmæssige mang-
ler. Et problem for de hvide og i særdeleshed slave-
fangere som Ridgeway, er, at de skal sørge for, at 
niggerne ikke bliver for godt uddannet, og at de 
fx lærer at læse. Som han siger: ”De svage i jeres 
stamme bliver luget ud, de dør på slaveskibene, dør 
af vores europæiske kopper, og på markerne, hvor 
de dyrker vores bomuld og indigo. Man skal være 
stærk for at overleve det hårde slid og gøre os større.

Vi feder svin op, ikke fordi vi har lyst til det, 
men fordi vi har brug for svin til at overleve. Men 
vi vil ikke have, I bliver for kloge. Vi kan ikke have, 
I bliver så dygtige, at I løber os over ende.” Efter 
at være blevet opsporet af Ridgeway og Boseman, 
hvor Cora er i fare for at blive sendt tilbage til Ran-
dall-plantagen, bliver slavejægerne overfaldet af en 
gruppe bevæbnede. I en længere periode lever Cora 
lykkeligt på Valentins farm, indtil en stikker for-
tæller politiet, at farmen huser flygtninge, hvoref-
ter det kommer til en større kamp, og hvordan det 
hele slutter skal ikke røbes her. Imellem de mange 
kapitler er der anbragt små annoncer, der viser, 
hvordan plantageejerne efterlyser deres bortløbne 
slaver, og som læser hører man om, hvordan både 
bortløbne og de hvide, der huser de flygtede, bliver 

torteret og hængt til skræk og advarsel. Det er en 
helt igennem gribende beretning om en af de mest 
sorte (undskyld udtrykket) perioder i Amerikas hi-
storie. Det er en uforglemmelig roman, der har for-
tjent alle de mange litterære priser, den har fået. 

Tænk, at man inden for samme måned på dansk 
har fået to så store og væsentlige romaner om USA's 
historie som Paul Austers 4321 og Colson White-
heads Den underjordiske jernbane.
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Paul Auster

4.3.2.1.

Oversat af Rasmus Hastrup

968 sider. Lindhardt og Ringhof

Lars Techen Nielsen

Kærlig hilsen København

415 sider. Skriveforlaget

AMERIKANSK 
HOVEDVÆRK

AKTUEL OG EFFEKTIV 
SPÆNDINGSROMAN

TEKST JANNIK LUNNTEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Paul Austers til dato væ-
sentligste roman 4321 er historien 
om Archibald Isaac Ferguson, der bli-
ver født i marts 1947, og hvis liv bli-
ver skildret i fire forskellige versioner, 
og hvor det samtidig bliver historien 
om USA i tiden fra tresserne og frem 
med samfundsmæssig uro, politiske 
mord, modstand mod krig og kam-
pen om borgerrettigheder. Men det 
handler også om Fergusons udvik-
ling som forfatter og om periodens 
musik, film, litteratur og ikke mindst 
sport, baseball og basketball. Og så 
er det en udviklingsroman, hvor Fer-
gusons kærlighedsaffærer og sexop-
levelser med både kvinder og mænd 
spiller en stor rolle. Der er i løbet af 
de næsten 1000 sider eksempler på 
Fergusons litterære udvikling fra 
han som helt ung skriver sit eventyr 
Sålevenner, der efter min mening er 
på højde med nogle af H.C. Andersens 
eventyr, og frem til de romaner, som 
han først får udgivet hos små ekspe-
rimenterende forlag, indtil han får sit 
større gennembrud. 

Til allersidst i Austers roman får 
man forklaringen på, hvorfor hoved-
personens familie kom til at hedde 
Ferguson. Det var hans russisk-jø-
diske indvandrer-bedstefar, der fik 
spørgsmålet om, hvad han hed ved 
ankomsten til Ellis Island. Han var 
blevet rådet til at glemme alt om 
det oprindelige navn Reznikoff, og 
i stedet opgive et amerikansk navn 
fx Rockefeller, men da spørgsmålet 
blev stillet, havde han glemt, hvad 
han skulle svare, og derfor sagde han: 
Ikh hob fargessen (Det har jeg glemt), 
hvilket fik funktionæren til at ind-
føre i protokollen: Ichabod Ferguson. 
Og sådan kom hovedpersonen altså 

til at hedde Ferguson, hvad han også 
bliver kaldt gennem hele romanen, 
når ikke han blot kaldes Archie. På 
mange måder er det en uhyre lærd 
roman, Auster har skrevet, hvor man 
ustandselig hører om store forfattere, 
og Fergusons fascination af dem, 
men man møder også Fergusons be-
gejstring for Gøg og Gokke-film og 
om, hvordan Ferguson skriver et helt 
essay om komikerparret. 

Det vil føre for langt at gå ned i 
de andre hundreder af detaljer, som 
4321 indeholder. Tilbage er kun at 
sige, at romanen er et uforglemmeligt 
mesterværk, som man lever i, mens 
man pløjer sig igennem den. Ikke si-
den Don DeLillos ”Underverden” har 
jeg haft en lignende læseoplevelse. 
4321 er en roman, der burde resultere 
i, at Paul Auster langt om længe får 
Nobelprisen. Tilbage er kun at sige: 
Læs den og nyd den!

jl@kbhavis.dk

ANMELDELSE Lars Techen Nielsens 
Kærlig hilsen København begynder 
dramatisk med, at den tidligere for-
svarsminister Sofie Iversen er blevet 
myrdet i en villa på Rosenvængets 
Allé på Østerbro. Villaen er ejet af 
den danske mangemillionær Gunnar 
V. Thorsen, der bor det meste af året 
i Sydfrankrig. Politikommissær Liz 
Lærke og politiassistent Benedikte 
Antonsen bliver sendt til Østerbro, 
hvor en taxachauffør fandt den skud-
dræbte kvinde. Men hvorfor hun be-
fandt sig i Thorsens villa er en gåde, 
og da politiet frygter, at det er en ter-
rorhandling, bliver PET også hurtigt 
inddraget i sagen. På helt samme tid 
er den tidligere politimand Mikkel 
A. Jakobsen i gang med at lede ef-
ter en gammel ven, journalisten Erik 
Rasmussen, som var i gang med at 
skrive en biografi om Gunnar V. Thor-
sen, men som forsvandt sporløst ef-
ter en koncert med Rolling Stones i 
Roskilde. 

Det samme gjorde Jytte Holm, 
der var informationschef i Thorsens 
firma, GVT, og som sidste gang blev 
set ombord på en Østersøfærge. Hvor-
dan de to sager bliver kædet sammen, 
må læseren selv finde ud af, men 
drabssagen har muligvis også rødder 
både til et maleri af P.S. Krøyer og 
til det gamle dobbeltmord på Peter 
Bangsvej i 1948. Desuden får forfatte-
ren draget en historie om en østtysk 
agent, der opererede i Danmark ind 
i sagen, en meddeler, som sluttede 
sine indberetninger med bogens ti-
tel ”Kærlig hilsen København.” Men 
der er mange flere begivenheder fra 
det virkelige liv, som spiller en rolle 
i romanen, så det er på snedig vis 
lykkedes for forfatteren at kompo-

nere en yderst aktuel og spændende 
krimi. At forfatteren ikke bryder sig 
om hverken Dansk Folkeparti eller i 
særdeleshed Venstre skinner tydeligt 
igennem. Bl.a. er der mange ganske 
vittige hentydninger til den bjerg-
somme Lars Løkke og hans vane med 
at lade sit parti betale for både tøj 
og andre private gøremål. Bogen er 
også krydret med et utal af litterære 
citater samt linjer fra diverse slagere, 
og specielt et Rolling Stones-nummer 
kommer til at spille en vis rolle. 

Min eneste anke er rent sproglig, 
da forfatteren i flere tilfælde har pro-
blemer med ordet sprænge. En terro-
rist sprang sig selv i luften, og et par 
andre steder trues der med at springe 
en bro i luften. Men ser man bort fra 
disse måske lidt pedantiske indven-
dinger, er Kærlig hilsen København 
en yderst effektiv og spændende thri-
ller, hvor man er godt underholdt ind-
til sidste punktum.

jl@kbhavis.dk
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Hanne Abildgaard

Barbermaleren John Christensen

Gennemillustreret, 299 sider

Gads Forlag 

NØRREBROS 
AUTODIDAKTE MALER

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE John Christensen, der var født i 
1896, var i sin tid kendt under navnet Bar-
bermaleren, og netop dette navn er titlen 
på kunsthistorikeren Hanne Abildgaards 
biografi om denne, i dag mere eller mindre 
glemte, kunstner. John Christensen havde 
sin barbersalon på Kapelvej på Nørrebro lige 
overfor Assistens Kirkegård, en lokalitet, der 
optræder på en meget stor del af hans ma-
lerier, tuschtegninger og raderinger. Efter 
sin debut på Kunstnernes Efterårsudstilling 
i 1928 og forskellige separatudstillinger, var 
John C. kommet i kontakt med en kreds af 
kunstnere, og sammen med dem stiftede han 
i 1932 gruppen Koloristerne, hos hvem han 
blev én af de ledende skikkelser. Hans bille-
der, som anmelderne betegnede som naivi-
stiske, blev sammenlignet med udenlandske 
kunstnere som Chagall, Rousseau og Grosz, 
og hans helt egen, dilettantiske, men ægte og 
uspolerede udtryksform var desuden krydret 
med en form for humor til trods for, at bil-
lederne ofte skildrede ulykkelige mennesker 
i hans kvarter. Foruden de mange selvpor-
trætter og billeder af hustruen Dagny, var ét 
af de mest yndede motiver døden, som den 
udspillede sig på den anden side af muren 
ind til Assistens Kirkegård. John C. opnåede 
en nærmest kultagtig status, og hans billeder 
vandt anerkendelse hos både private samlere, 
kolleger og museumsfolk, men han var nødt 
til at bibeholde sit hverv som barber. Dog 
hændte det, at han efterlod en kunde med 
barberskum i ansigtet, mens han gik ind ved 
siden af for at nedfælde en skitse til senere 
brug. Da John C. i slutningen af 1930-erne 
modtog et par legater muliggjorde det, at han 
og Dagny købte et lille stråtækt hus med en 

stump have i Vridsløsemagle, og nu blev Nør-
rebro-universet udvidet med motiver fra den 
lille landsbyidyl. De første år beholdt John C. 
sin lejlighed på Nørrebro, men efter et par år 
afhændede han sin barberforretning til en 
anden barber for 500 kroner. Tiden som fuld-
tidskunstner blev ganske kort, for John Chri-
stensen fik kræft, og den 2. januar 1940 døde 
han som 43-årig. Meget symbolsk endte hans 
tidligere barberbutik samme år med at blive 
omdannet til ligkistelager. Mange af Barber-
malerens værker findes i dag på forskellige 
museer, men i adskillige år var John Christen-
sen nærmest usynlig i dansk kunsthistorie. 
Det har denne medrivende biografi heldigvis 
gjort op med, og bogen, der er i stort format, 
er udstyret med et utal af farvegengivelser.

jl@kbhavis.dk

ANMELDELSE Torben Munks-
gaard har tidligere skrevet 
glimrende satire, og hans 
nye roman Muren kan på 
mange måder også inklude-
res i denne genre, men den 
er også mere end det. Ho-
vedpersonen Bjørn Thom-
sen, der bor i et af parcelhu-
sene på Valhalvej i Roskilde, 
er blevet forladt af sin kone, 
Helene, da han beslutter at 
bygge en høj mur rundt om 
sit hus og have for at være 
i fred for resten af verden. 

Men det er ikke noget, 
man gør ustraffet, og hele 
naboskabet kommer i op-
rør og vil med alle midler 
forhindre ham i at føre sin 
plan ud i livet. Og det bliver 
absolut ikke bedre, da Bjørn 
får Haady med indvandrer-
baggrund til at hjælpe med 
at bygge muren, og desuden 
får han også hjælp af nabo-
erne Jane og Sørens utilpas-
sede søn Robert til stor ærg-
relse for Roberts forældre. 
I løbet af den over 500 si-
der store roman stifter man 
også bekendtskab med flere 
af de andre familier på Val-
halvej, og der er tilbageblik 
til Bjørns møde med sin før-
ste hustru Beate og til hans 
to børn Laura og Mathias, 
som nu er voksne, men 
som aldrig har været rigtigt 
tætte på deres far. I midten 
af romanen møder læseren 
Laura og Mathias og får hi-
storien om, hvordan deres 

liv nu former sig. Man kom-
mer også ind bag facaden 
hos flere af de øvrige na-
boer, og der er næsten ikke 
grænser for, hvilke særpræ-
gede liv, de lever. Læseren 
oplever både sex, jalousi, 
indbrud, vold og hærværk, 
og på én eller anden måde 
følte jeg en lighed med den 
måde, Bjørn Thomsen iso-
lerer sig på overfor fælles-
skabet i det lille parcelhus-
kvarter og den måde, visse 
kræfter i Danmark forsøger 
at holde omverdenen ude – 
Bjørn med en mur og Dan-
mark med grænsebomme. 
Muren er en svært under-
holdende roman og sam-
tidig et begavet billede af 
den tid, vi lever i. Og me-
get passende er Muren en 
murstensroman, der ligner 
en rigtig mursten.

SATIRISK 
MURSTENSROMAN 
OM DAGENS DANMARK

Torben Munksgaard

Muren

549 sider

Lindhardt og Ringhof

TEKST JANNIK LUNN
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INTERVIEW På samme måde som Tage 
Skou Hansen og Svend Åge Madsen i 
mange år har sat Aarhus på det lit-
terære landkort, har krimiforfatteren 
Elsebeth Egholm i en del år placeret 
Aarhus på det kriminelle landkort. Ef-
ter en række bøger med journalisten 
Dicte Svendsen som hovedperson, 
dukker der nu helt nye spændende 
personer op i hendes nyeste spæn-
dingsroman Jeg finder dig altid. Dels 
Katarina Svane-Dissing, der foruden at 
være læge også bruger en del af sin 
fritid på at klatre på høje bygninger, 
hvor hun laver såkaldt street art un-
der pseudonymet Private Eye – og po-
litiefterforskeren Helge Stanek, der al-
lerede på de første sider bliver sat på 
en mordsag. 

En anden klatrer, Hans Plesner, 
styrter nemlig ned fra taget på en høj 
bygning, Prismet, og slår sig ihjel. Men 
ret hurtigt bliver det klart, at det ikke 
bare er et uheld, men at han er blevet 

sparket ned, da politiet finder et skoaf-
tryk størrelse 46 på ham. Derfor bliver 
det tvingende nødvendigt for politiet 
at finde frem til Private Eye, som mu-
ligvis kan være vidne, da der samme 
nat er fundet et af Private Eyes værker 
på netop Prismet. Kat eller Rina, som 
hun skiftevis bliver kaldt, er samme 
aften blevet overfaldet af en mand 
med en kniv, og det bliver klart for 
hende, at der er én, der følger efter 
hende. Man følger skiftevis politiets 
opklaringsarbejde og Katarinas gøren 
og laden. Meget længe mener politiet, 
at Private Eye er en mand. Ved et færd-
selsuheld mødes Kat og Stanek for før-
ste gang, og Kat søger hjælp hos po-
litimanden omkring indbruddet, selv 
om hun ikke har noget ønske om at 
involvere politiet. 

Samtidig skjuler Stanek for sin 
makker, Eva Stark, som han også er 
makker med privat, at han har kon-
takt til Rina, og på den måde saboterer 

han politiets arbejde. Da det går op for 
Stanek, at Kat er identisk med Private 
Eye, holder han også dette skjult, da 
han gerne vil beskytte hende, og da 
Rina som læge hjælper Stanek med no-
get, der ikke tåler dagens lys, har de 
en klemme på hinanden. Staneks far 
var også politimand, og han havde i 
sin tid en sag om to bortførte tvillin-
ger, hvor Katarina var den ene. Rina 
blev fundet igen, men tvillingebroren 
dukkede aldrig op igen. Da Stanek bli-
ver klar over det, opsøger han sin far, 
der, foruden at være pensioneret, er 
uhelbredeligt kræftsyg, og den gamle 
sag bliver fundet frem, og det viser sig, 
at den kan være grunden til, at Rina 
bliver jagtet. 

Mere skal ikke afsløres her, men El-
sebeth Egholm har med Jeg finder dig 
altid skrevet sin absolut bedste bog til 
dato. Den er fyldt med hemmelighe-
der, og så er det forfriskende at læse 
om en ellers regelret strømer, der sæt-

ter hele sin karriere på spil, mens han 
naturligvis fortsætter sit opklaringsar-
bejde.  

Elsebeth Egholm

Jeg finder dig altid

423 sider

Politikens Forlag
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ELSEBETH EGHOLM 
HAR SKREVET SIN HIDTIL BEDSTE KRIMI
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Martin Zerlang

Zoom København 

Gennemillustreret. 365 sider. 

Gads Forlag

ÅRETS GOLDEN DAYS-UDGIVELSE
ANMELDELSE  Zoom København – Hi-
storier om hovedstaden gennem 850 
år er udgivet i samarbejde med Gol-
den Days, og festivalen 2017 har 850-
året for København som tema. Det er 
kulturhistorikeren Martin Zerlangs 
forsøg på at sætte fokus på både kon-
krete personer, fænomener og begi-
venheder. Efter introduktionen følger 
et kapitel om tiden fra bispeby til kon-
gestad, og de følgende tolv kapitler 
omhandler tiden fra 1500 til 1995, før 
man når hen til kapitlet Kulturby og 
konkurrencestad (1995-2015) og Kø-
benhavn nu, der handler om årene 
2015, 2016, 2017 og … 

Det er muligt, at historisk interes-
serede tidligere har stiftet bekendt-
skab med meget af det, der står i 
Zoom København, men Martin Zer-
lang er en formidabel formidler af 
viden, så både den, der kender til 
Københavns historie kan med stort 
udbytte genopfriske sit kendskab, og 
mange unge, mere historieløse har 
her muligheden for på underhol-
dende vis at sætte sig ind i hoved-
stadens historie gennem de næsten 
tusind år, bogen omhandler. Et både 

aktuelt og fascinerende kapitel hand-
ler om København og kolonierne, og 
det koncentrerer sig specielt om den 
såkaldte trekantshandel og forbindel-
sen til De Vestindiske Øer, som blev 
afhændet for netop 100 år siden. Et 
andet aktuelt emne er jødefejden fra 
begyndelsen af 1800-tallet, der set 
i relief til vore dages indvandring 
er interessant. Zoom København er 
gennemillustreret med interessante 
fotografier og tegninger i både sort/
hvid og i farver, og den kan varmt 
anbefales.
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Se mere: www.christianshavnslokaludvalg.kk.dk

Lørdag den 9. september kl. 11-16
På Christianshavns Torv 

og i Dronningensgade

Sæt kryds i kalenderen 
den 9. september, hvor Christianshavns 
Lokaludvalg inviterer til den årlige bydelsfest, 
Christianshavnerdagen.
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