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Interviewer: Connie Christensen
Foto: Henrik Ploug (FAF og DBA)

DIREKTØR PÅ 
THORVALDSENS MUSEUM
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Thorvaldsens Museum på 
Slotsholmen i København er 
et enestående museum med 
sin egen historie. Vi har besøgt 
direktør Stig Miss for at få lidt 
mere at vide:

Hvad trak dig til Thorvaldsens 
Museum?

”Jeg har altid, lige fra barnsben, 
syntes, at museet var fascine-
rende. Jeg er født og opvokset 
i Hvidovre, og når vi skulle på 
skoleudflugt til byen, kunne 
Thorvaldsens Museum være 
et af de steder, vi kom til. 

Mens jeg gik på gymnasiet på 
Frederiksberg, kom jeg her også 
ofte. Jeg er uddannet kunsthi-
storiker fra Århus Universitet og 
kom som nyuddannet til Vejle 
Kunstmuseum som direktør. 
Der var jeg fra 1979-
1989, og da stillingen 
her på Thorvaldsens 
Museum blev ledig, 
søgte jeg den og fik 
den. Det bliver til 27 år som 
direktør her, jeg går på pension 
1. oktober, men slipper ikke 
Thorvaldsen helt, jeg skal de 
næste 3 år forske i Thorvaldsens 
tegninger. Der er en lille tradi-

tion for, at afgående direktører 
slutter af med at forske i tegnin-
gerne.

En af de ting, der gør, at 
Thorvaldsens Museum adskil-

ler sig fra de andre museer, er 
den ganske særlige historie. 
Thorvaldsen var kommet til 
Rom i 1797 på et stipendium 
og kom til at tilbringe 40 år i 
Rom, hvor han blev internatio-

nalt anerkendt. I takt med den 
stigende berømmelse modtog 
han flere og flere bestillinger, så 
han måtte ansætte assistenter og 
elever til at hjælpe på værkste-
derne. På toppen af karrieren 

i 1820’erne og starten af 
1830’erne havde han 5 
atelierer i Rom med næsten 
40 ansatte.

Han arbejdede på den 
måde, at han først lavede teg-
nede skitser, så plastiske skitser, 
så en model i fuld størrelse, 
først i ler og så i gips, fordi leret 
ikke kan holde. Den gipsmodel 

Thorvaldsens museum er 
en del af Kulturkvarteret

Direktør Stig Miss foran selveste Thorvaldsen
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STIG MISS - DIREKTØR FOR THORVALDSENS MUSEUM

kalder man originalmodellen, 
og derfra bliver den omsat 
til marmor eller bronze. Alle 
originalmodellerne beholdt han 
hos sig selv på værkstederne, 
mens de færdige værker blev 
solgt til internationale kunder. 
På grund af hans store berøm-
melse var der kunstinteresse-
rede, der begyndte at spekulere 
på, hvordan man kunne bevare 
arven efter Thorvaldsen, når 
den tid kom. Ud over hans egne 
værker og tegninger havde han 
en stor samling af anden kunst, 
mange antikke genstande og en 
stor bogsamling. 

Nogen herhjemme begyndte 
altså at tænke på, om det kunne 
være muligt at lave et museum i 
København, hvor alle disse gen-
stande kunne samles for efterti-
den. Det lykkedes at overbevise 
Thorvaldsen om, at det ville 
være en god idé, og det lyk-
kedes heldigvis også at overtale 
en anden vigtig person om det, 
nemlig kongen, Frederik d. 6, 
der som enevældig konge suve-
rænt bestemte alt. Til sidst lyk-
kedes det også at få Thorvaldsen 
hjem med en del af samlingen. 
Han kom i september 1838 og 
modtoges som en fyrste, selvom 

han faktisk på det tidspunkt 
var mere kendt i Europa end i 
Danmark. 

Efter hjemkomsten tog 
Thorvaldsen del i forhand-
lingerne om finansieringen 
af museet, 
beliggenhed 
osv. Der 
var stadig 
enevælde 
i Danmark på det tidspunkt, 
og kongen skulle godkende 
planerne for museet. Kongen 
gav grunden, hvor museet er 
bygget. Her lå den gamle vogn-
gårdsbygning til Christiansborg. 
De penge, der skulle til for at 
bygge museet, prøvede man at 
samle ind via en landsindsam-
ling. Man ville gerne have så 
mange som muligt med til at 
støtte op om museet, fordi det 
var folkets museum, der skulle 
være almen tilgængelighed til 
kulturen. Byggeriet stod på 

fra 1839 til 1848, samme år 
som den grundlovgivende rigs-
dagsforsamling blev nedsat, og 
grundloven kom i 1849. Da 
museet åbnede her i september 
1848, sagde formanden for 
Borgerrepræsentationen, der 

dengang hed 
De 36 Mænd, i 
sin åbningstale: 
Således tør vi 
håbe på, at den 

tid er forbi, hvor kunsten alene 
måtte søge sin beskyttelse i fyr-
sternes sale. 

Det perspektiv lå klart i 
hele byggeperioden, hvor 
en museumskomité ledet af 
Jonas Collin, en af de førende 
embedsmænd i kongeriget og 
i øvrigt også H. C. Andersens 
velgører, stod for indsamling af 
penge og byggeriet af museet. 
Men de fleste af pengene kom 
fra kommunen. Det kommu-
nale selvstyre var jo helt nyt, og 

Museets historie 
er enestående
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beslutningen om at give penge 
til at bygge museet var faktisk 
den første kulturpolitiske beslut-
ning, der blev taget af De 36 
Mænd. Den dag i dag er museet 
kommunalt ejet og drevet, men 
med en selvstændig bestyrelse, 
som ikke udelukkende er kom-
munalpolitikere.”

Er Thorvaldsen interessant for 
de unge i dag?

”Det lader det til. Vi gør også 
meget for det. Vores publikum 
kan opdeles i 4 næsten lige 
store dele: børn og unge under 
25, unge mellem 25 og 50, lidt 
ældre i 50’erne og så de ældre. 
Selv når vi tager antallet af besø-
gende i vores skoletjeneste fra, 
har vi stadig en meget stor andel 
af børn og unge, som ikke kom-
mer i uddannelsesmæssig sam-
menhæng. Det er usædvanligt i 
forhold til den øvrige museums-
verden.”

Så man kan ikke sige, at 
Thorvaldsen er umoderne?

”Det håber jeg sandelig ikke! 
Men vi forholder os til den 
udfordring, at museet er et epo-
kemuseum, et statisk museum, 
hvor der som udgangspunkt 
ikke er 
tilgang til 
samlin-
gerne af 
nye værker, 
dog er 
det sådan, 
at får vi kendskab til et værk, 
der kan supplere samlingerne, 
prøver vi selvfølgelig at erhverve 
det. Museets tidshorisont er 
fra slutningen af 1700-tallet 
og frem til midten af 1800-tal-
let, og det rummer en enkelt 
kunstners næsten komplette 
livsværk. Først og fremmest som 
originalmodeller til hans skulp-
turer, som befinder sig over 
hele Europa, dernæst kunstne-

rens private samling af antik 
kunst, malerier og afstøbninger. 
Museet er på alle leder tæt knyt-
tet til Thorvaldsens person og 
hans virke som kunstner. Man 
kunne forledes til at tro, at man 
kun kan se på museets samlin-
ger med historisk distance, men 

det er langt 
fra tilfældet. 
Vi bestræ-
ber os hele 
tiden på at 
gøre museet 
relevant 

for et publikum i dag. Vi skal 
finde de aktuelle kvaliteter i 
Thorvaldsens kunst i forhold til 
et nutidigt publikum, og vi skal 
give publikum en oplevelse og 
en indsigt, som man ikke kan 
få på andre museer. Vi skal hele 
tiden være skarpe på at finde 
det, der kan berige et moderne 
publikum. Vi benytter os af 
den nyeste teknik bl.a. på vores 
hjemmeside, hvor samlingerne 

ligger on-line. Vi har i øjeblik-
ket et stort forsknings- og for-
midlingsprojekt kørende, hvor 
vores arkivalier bliver gjort til-
gængelige for enhver via nettet. 
Vores skoletjeneste bruger IT så 
meget som overhovedet muligt.”

Er den løbende maleriudstilling 
et forsøg på at tiltrække et nyt 
publikum?

”Nej, det er en udstilling, der 
skal sætte museet i perspektiv og 
samtidig pege ind på en kultur 
i vores egen tid. Som led i vores 
bestræbelser på at gøre museet 
relevant for publikum kan vi 
gøre mange forskellige ting: vi 
kan fortælle det klassiske, histo-
riske stof, vi kan fokusere på det 

Thorvaldsens museum 
rummer en enkelt 
kunstners næsten 

komplette livsværk

Direktør Stig Miss blandt nogle af Thorvaldsens mange værker
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skulpturelle sprog, men vi kan 
også indgå i et samarbejde med 
nutidige kunstnere og spørge: 
Hvad betyder Thorvaldsen for 
jer? Hvilken inspiration får man 
som kunstner af Thorvaldsen? 
De malerier, vi nu udstiller af 
Marie Søndergaard Lolk, for-
holder sig meget til stedet her, 
og det er også det, der beret-
tiger, at vi kan lave den form for 
udstilling. Vi er slet ikke det, 
man i museumssprog kalder en 
”white cube”, altså en neutral 
ramme omkring en udstilling; i 
en sådan ”white cube” kan man 

udstille mange forskellige ting, 
fordi rammen er neutral, hvor vi 
er i den absolut modsatte situa-
tion med vores farvede vægge, 
mønstrede lofter og gulve og 
fastmurede skulpturer. Huset 
og dets samlinger svarer meget 
stærkt igen, når man kommer 
som kunstner og vil lave noget 
her, men det er et spændende 
møde, hvis det lykkes. Men 
moderne kunst skal forholde 
sig til huset her, ellers giver det 
ingen mening.”

Samarbejder I med andre 
museer?

”Ja, det gør vi. Jeg fik ideen til 
et samarbejde mellem museerne 
på Slotsholmen baseret på et 
mindre samarbejde, vi havde 
omkring fælles billetter, afvik-
ling af nogle historiske dage og 
lignende. Men det strandede 
altid på manglende økonomi; 
ingen af museerne kunne afse 

midler til at etablere et fælles 
sekretariat, udenlandsk og dansk 
markedsføring etc., men så gik 
Slots- og Ejendomsstyrelsen 
ind og ikke mindst med tilskud 
fra Realdania lykkedes det at få 
etableret Kulturkvarteret, som 
omfatter alle kulturinstitutioner 
på Slotsholmen samt nogle lige 
uden for Slotsholmen, bl.a. 
Nationalmuseet, Glyptoteket, 
Tivoli og Kunstforeningen på 
Gl. Strand. Ideen er – ligesom 
Parkmuseerne – inspireret af 
det, man ser i udlandet, nemlig 
museumsøer, hvor en række 

museer er samlet og kan tilbyde 
turister mange oplevelser inden 
for et afgrænset område.”

Hvordan er museet kendt inter-
nationalt?

”Det er meget kendt. Selve byg-
ningen, tegnet af Bindesbøll, er 
enestående og ikonisk for arki-
tekturinteresserede. Bindesbøll 
var kun i 30-erne, da han blev 
udpeget til at tegne museums-
bygningen, og man må sige, at 
det var hans genistreg.”

Hvordan tegner museets fremtid 
sig?

”Vi har flere projekter, der skal 
holde museet levende. Dels 
vores udstillinger, arrangemen-
ter og formidling, og så har vi et 
ønske om at få den daglige ind-
gang i en af de fem porte i vest-
facaden, fordi museet – trods 
stor synlighed – virker lukket. 
Det vil virke naturligt, at ind-
gangen er i en af portene, og vi 
er i gang med at søge fondsmid-
ler til at etablere det.”

Direktør Stig Miss arbejder på at bevare Thorvaldsens Museum som et relevant, nutidigt museum
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Tekst: Connie Christensen

Brændte biler nu også i 
København

Malmø har hver eneste dag i 
hele sommeren været udsat for 
afbrænding af biler. Politiet har 
kun anholdt nogle få mistænkte 
ud af en bande på 20 perso-
ner, som man mener står bag 
brandene. Nu er det også sket 
i København, og Københavns 
Politi har meddelt, at man vil 
slå hårdt ned for at stoppe det, 
inden det breder sig:

Natten til søndag er der ble-
vet sat ild til flere end 10 
biler i København, primært 
i området omkring Amager/
Christianshavn ind mod byen. 
Københavns Politi har været 
aktive i området natten igen-
nem. Der er ikke anholdt 
gerningsmænd, men der er ind-
samlet spor. De spor vil i løbet 
af søndagen indgå i en fokuseret 
efterforskning. Der vil også 

blive taget passende forholds-
regler for at sikre, at der ikke 
vil blive afbrændt flere biler i de 
kommende nætter.

Det er helt åbenlyst, at dette 
skal bremses i opløbet. Det er 
endnu for tidligt at sige noget 
om, hvorvidt det kan have en 
sammenhæng med de afbræn-
dinger, der er set i Sverige. Men 
det er i og for sig også ligegyl-
digt. Vi vil ikke tolerere syste-
matiske afbrændinger af biler på 
gaden i København. Derfor har 
vi her til formiddag sat os ned 
og lavet en afpasset og hånd-
fast plan for at komme det til 
livs. Hvad planen mere præcist 
består i, vil vi gerne holde for 
os selv. Men vi vil meget gerne 
have hjælp fra offentligheden. 
Så hvis nogle ser noget mis-
tænkeligt i gadebilledet, skal 
man ringe på 1-1-4, siger vice-
politiinspektør Rasmus Bernt 
Skovsgaard. Gothersgade 105 | 1123 København K

Natten til mandag den 22. 
august er endnu 7 biler 
afbrændt på Christianshavn i 
Sankt Annægade.

Natten til tirsdag d. 23. august
blev 3 knallerter brændt på
Blågårds Plads, og en bil blev af
i Baldersgade.

Hvornårstopper det, politiet står
stadig på bar bund.

GOD GAVEIDÉ ! 
giv et abonnenent på 
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Taxi om det ulovlige Uber
Interviewer: Connie Christensen
Foto: Henrik Ploug (FAF og DBA)

Konflikten mellem Uber-tjene-
sten og de københavnske taxa’er 
er ikke løst endnu, selv om 
der er faldet dom for, at Ubers 
kørsel er ulovlig. Direktør Trine 
Wollenberg hos brancheorgani-
sationen Dansk Taxi Råd forkla-
rer nærmere:

”Uber lancerede deres forretning 
i København i slutningen af 
november 2014. Det generer os, 
fordi taxaerhvervet er utroligt 
gennemreguleret. Politikerne 
har sat en ramme for, hvordan 
vi skal drive vores forretning 
ud fra nogle forskellige hensyn: 
Man vil gerne sikre, at borgerne 

kan få en taxa på alle tider af 
døgnet til en rimelig pris, der 
skal være en vis kontrol af tje-
nesten og den, der udfører det, 
man skal sikre sig skattebetaling 
osv. Når Uber så kommer og 
annoncerer, at de kan køre 25% 
billigere end taxierne, men i 
øvrigt ikke opfylder nogen reg-
ler, føler vi os meget generede 
fra dag 1. Der går selvfølgelig 
lidt tid, inden det kan mærkes 
på omsætningen hos taxierne, 
men i løbet af 2015 begynder 
specielt de, der kører aften- og 
weekendvagter, at stå frem og 
sige, at de kan mærke det på 
deres indtjening, de skal køre 

mange flere timer for at opret-
holde den samme indtjening 
som før. Chaufførerne kan se 
Uber-bilerne operere omkring 
de store hoteller i byen, 
Kødbyen og der, hvor unge 
mennesker går i byen fredag og 
lørdag. Det er på det tidspunkt, 
Uber rigtigt begynder at genere 
os; de havde fra starten generet 
vores retsopfattelse, fordi de 
kører taxa uden at skulle over-
holde de love og regler, vi andre 
skal, men nu går det også ud 
over omsætningen, der falder.”

Hvad har politiet gjort i sagen?

”Forløbet har egentlig været 
meget glædeligt på den måde, 
at samme dag, hvor Uber star-
tede i november 2014, havde 
Trafikstyrelsen, som er tilsyns-
myndighed på hele taxaom-
rådet, politianmeldt det. Men 
efterfølgende oplevede vi, at 
politiet havde en meget lang 
sagsbehandlingstid. Der gik et 
halvt år, førend politiet beslut-
tede sig for, at den anmeldelse, 
Trafikstyrelsen havde indleveret, 
kunne danne baggrund for at 
rejse sigtelse mod Uber. Hvorfor 
gik der så lang tid? Jeg tror, det 
var en kombination af politiets 
prioritering af sager og så det, 
at Uber på alle måder forsøger 

at trække sagerne ud. Det er en 
strategi, vi har set Uber bruge 
i andre europæiske lande i håb 
om at vinde indpas hos befolk-
ningen, mens sagerne trækker 
ud. Nu er der så faldet en helt 
klar dom fra Byretten, der har 
sagt, at Uber har kørt ulovlig 
taxakørsel. Alligevel fortsæt-
ter kørslen ufortrødent, fordi 
Uber siger til sine chauffører, 
at de bare skal køre videre. Vi 
synes, det er moralsk forkert. 
Vi som brancheorganisation 
for taxavognmænd og taxasel-
skaber kunne aldrig finde på 
at sige til vores medlemmer, at 
de bare skal køre videre, hvis vi 
har viden om, at noget er ulov-
ligt. Når jeg angriber dem på 
moralen, er det også i lyset af, at 
mange af deres chauffører er af 
anden etnisk herkomst. De taler 
måske virkeligt dårligt dansk og 
læser måske slet ikke dansk. Er 
de overhovedet klar over, at der 
er faldet en dom? Ved de over-
hovedet, at når de sætter sig ud i 
bilen og kører for Uber, risikerer 
de først at få en bøde på 5.000 
kr., dernæst at få konfiskeret 
bilen, hvis det gentager sig?”

Gør politiet nok?

”Vi synes ikke, det er nok. 
Politiet har nu rejst sigtelse 

De regulerede  taxa’er er truede på indtægt af ulovlig Uber-kørsel
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mod yderligere 86 chauffører, 
så der kommer til at ske noget. 
Men vi synes, det er meget 
lang tid at vente på handling, 
for til november er det 2 år 
siden, Uber startede i Danmark. 
Lovgivningen er meget klar 
omkring taxakørsel, men der er 
en bestemmelse omkring sam-
kørsel, og det er den bestem-
melse, Uber har udfordret. De 
kalder sig en samkørselstjeneste 
til trods for, at vi alle sammen 
ved, at de tjener penge på det, 
og at de i alle andre sammen-
hænge annoncerer det som 
taxakørsel. Vi synes egentlig, 
at samkørselsbestemmelsen er 
udmærket formuleret, og vi 
synes, det giver god mening 
samfundsmæssigt, at virksomhe-
der som f.eks. GoMore tilbyder 

samkørsel og også har en vis 
kontrol med, at det rent faktisk 
er samkørsel. Vi synes, det er 
fint, at man kan køre flere sam-
men og deles om udgifterne. 
Men det kræver, at den, der sid-

der bag rattet, selv har et formål 
med at køre turen, og at han 
ikke tjener penge på det. ”

Hvordan står det til forsikrings-
mæssigt med Uber-kørsel?
”Vi har heldigvis en lovgiv-

ning, der altid, også ved ulovlig 
taxakørsel, dækker kunden via 
chaufførens lovpligtige ansvars-
forsikring, men forsikringssel-

skaberne kan sige til chaufføren, 
at den forsikring, han har teg-
net, er en privat forsikring. Når 
han kører ulovlig taxakørsel, 
kan forsikringsselskabet hævde – 
og det vil de - at der er tale om 
erhvervskørsel, som ikke er dæk-
ket af en privat forsikring. Det 
betyder, at forsikringsselskabet 
kan gøre regres mod chaufføren. 
Det kan komme til at koste 
chaufføren rigtigt mange penge, 
hvis han f.eks. får et erstatnings-
krav på 1 mio, hvis en kunde 
bliver invalideret på grund af et 
uheld med bilen. Uber burde 
sørge for, at chaufførerne ikke 
bliver bragt i en sådan situa-
tion ved at oplyse dem om den 
fare, igen fordi – som før sagt 
– mange af Ubers chauffører 
taler dårligt dansk og slet ikke 
læser eller skriver dansk.”

Direktør Trine Wollenberg i Dansk Taxi Råd følger Uber-sagen tæt

Uber fortsætter sin ulovlige kørsel trods domsafsigelse (M. foto)
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BEBOERNETVÆRK MOD DEN STIGENDE STØJ FRA 
BYENS NATKLUBBER

For meget støj i byen
Nørre Kvarters Beboerforening 
v/formand Søren Rud er trukket 
i arbejdstøjet for at få reduceret 
den irriterende mængde støj, 
som beboerne i Indre By må 
døje med fra cafeer, restauranter, 
natklubber, gademusikanter, 
skraldebiler og meget andet.  
Søren Rud fortæller:

”Beboerforeningen blev stiftet 
i -80’erne, men har ligget lidt 
stille i -90’erne og -00’erne. 
Nu tager vi sammen med flere 
andre foreninger kampen op for 
at reducere støjen, især støjen 
fra nattelivet, som er eksplode-
ret fuldstændigt herinde i Indre 
By. Da jeg flyttede herind i 

1970’erne, var der 5 barer, nu 
er der i vores fem små gader 
76 steder, hvor man kan købe 
spiritus om natten. Det giver 
en voldsom støj, og da mange 
af husene herinde er fredede, 
kan vi ikke beskytte os mod 
støjen ved f.eks. at sætte supe-
reffektive vinduer i. Vi har for 
nogle måneder siden indledt 
et samarbejde med en anden 
beboerforening, Grønnegade 
Kvarters Beboerforening, som 
dækker bl.a. Gothersgade, som 
har tilsvarende problemer med 
støj. Sammen med dem og snart 
også med foreninger fra Islands 
Brygge, Østerbro, Vesterbro og 
Nørrebro har vi lavet det, vi kal-
der Københavns Beboernetværk 
til bekæmpelse af alle typer støj. 

På Islands Brygge generer støjen 
fra havnefronten, som er meget 

populær til arrangementer, bl.a. 
viste DR Europamesterskabet i 
foldbold på storskærm i 3 uger 
hver aften, hvor folk sidder i 3 
timer og drikker øl og derefter 
spredes ud 
i gaderne. 
I Sølvgade 
plages de 
af larmen 
fra arran-
gementer 
hver eneste 
weekend i Kgs. Have. Vi bli-
ver beskyldt for at være blevet 
gamle og sure og bare vil have 
vores dyre lejligheder i fred for 
alt. Men sådan er det slet ikke: 
Vi bor her, fordi vi elsker byen 
og dens liv, vi går også selv ud, 
men vi vil bare godt kunne sove 
om natten. Og det synes vi er 
en ret for alle beboere – hvad 
enten de bor i dyre eller bil-

lige lejligheder. Der er sket en 
ændring i den måde, folk går 
i byen på. Hvis man går ned 
i Vestergade omkring midnat, 
står der 3-400 mennesker på 

gaden og 
ryger og drik-
ker. Men det 
er ikke kun 
rygeloven, der 
forårsager det, 
f.eks. tillader 
mange barer, 

at rygerne tager deres drik-
kevarer med ud på gaden. Det 
har ført til, at mange gæster 
synes, det er hyggeligere at stå 
på gaden end at sidde inde i 
et lukket lokale, både sommer 
og vinter. Omkring Rundetårn 
og Regensen er problemet 
gademusikanter. Der er klare 
regler for, hvornår man må 
spille på gaden, mellem 17 og 
19, og man må ikke betle. Men 
gademusikanterne står der hele 
dagen og spiller de samme 3 
numre, og det er irriterende, 
når man bare vil have fred til at 
være i sin lejlighed. Der er folk 
herinde, der flytter deres madras 
ud på badeværelset i weekender-
ne for at få nattero. Det synes vi 
ikke er fair.

Så er der nogle, der siger, at vi 
bare kan flytte ud af byen. Så 
bliver jeg sur! Jeg har boet her 
i 43 år. Hvis nogen vil tjene 
hurtige penge og får lov til at 
etablere en discountbar i mit 
hus, skal jeg så bare flytte ud? 

De fem små gader 
har 76 steder, 

hvor man kan købe 
spiritus om natten

Tekst: Connie Christensen
Foto: Henrik Ploug (FAF og DBA)
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Hvem bestemmer, om jeg kan 
bo her eller ej? Det synes vi ikke 
er fair. Der er også det aspekt i 
det, at mange cafeer og restau-
ranter ikke er ejet af lokale, men 
af økonomiske bagmænd. Det 
gør, at de er ligeglade med os 
lokale.”

Får I nogen 
støtte fra kom-
munen?

”Meget af det, 
vi gør i bebo-
erforeningen, 
er i virkelighed 
i opposition til kommunen. 
Vi arbejder meget sammen 
med Kulturforvaltningen og 
Bevillingsnævnet, men det tager 
lang tid. De har besluttet, at 
der ikke må komme flere 05-
bevillinger herinde, men på alle 
de steder, der har 02-bevilling, 
larmer folk til kl. 02.30 om nat-
ten på hverdage. På Nørrebro 
har man i 3 gader opnået, at 
man ikke giver 02-bevilling 
på hverdage, trods alt. Vi er 
i dialog, og vi er også med i 
Samarbejdsforum for Nattelivet, 

men dialogen fjerner jo ikke 
støjen.”

Har I et samarbejde med poli-
tiet f.eks. omkring de gademu-
sikanter, der ikke overholder 
reglerne?

”Beboerne omkring Rundetårn 
vil gerne arbejde 
sammen med 
politiet og advi-
serer politiet, 
når der er en 
gademusikant 
på forkert tids-
punkt, men det 

er, som om politiet ikke helt 
forstår problemet. Vi snakker 
meget med politiet, og de er 
også enige i, at det er blevet 
for meget herinde, men det er 
jo ikke dem, der giver bevil-
lingerne, det er kommunen. 
Kommunen siger, at der er 
lighed for loven, så når den ene 
må få en bar, må den anden 
også. Noget, jeg gerne vil have 
frem på vegne Indre By, er, at 
kommunen tager stilling til, 
hvad man vil med Indre By. 
Hvis det fortsætter som nu, 

bliver det mere og mere festival 
og mere og mere tivoliagtigt, 
tænk bare på det kæmpe bal-
longyngemonstrum, man havde 
givet tilladelse til på Nytorv 
sidste jul. Vores største ønske er, 
at Borgerrepræsentationen nu 
tager den diskussion om Indre 
Bys fremtid.”

Kommunen må 
nu tage den 

diskussion om 
Indre Bys fremtid

Formand for Nørre Kvarters Beboerforening Søren Rud er træt af støjen i Indre By
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OFFICIEL ÅBNING AF HAVNENS INDERBRO
Tekst: og foto: Flemming Lehrmann
                    fhv. stadsingeniør

Inderhavnsbroen.
Så blev den endelig indviet, 
Inderhavnsbroen, det vil sige 
indviet og indviet, det er måske 
så meget sagt, for det har før 
i tiden altid været sådan, at 
når en bro bliver indviet, så er 
der rift om at blive den før-
ste til at passere, når det røde 
bånd er klippet over. Sådan 
var det ikke denne gang, for 
Inderhavnsbroen blev åbnet den 
7. juli og først indviet fredag 
den 19. august.

Indvielsen skete til gengæld 
med fuld musik. Der var 
både på Nyhavns- som på 
Christianshavnssiden opstillet 
boder med øl, pølser og alskens 
fristelser, og der var et hav af 
mennesker, som deltog i fest-
lighederne. Borgmester Morten 
Kabell holdt indvielsestalen, 
hvori han fremhævede, at broen 
har gjort København både større 
og mindre.

Derefter klippede Ane Mærsk 
Mc-Kinney Møller Uggla, som 
er formand for A. P. Møller og 
Hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til almene Formål, 
Overborgmester Frank Jensen 
og Borgmester Morten Kabell i 
treenighed det røde bånd over, 
hvilket i øvrigt på usædvanlig 
vis skete fra vandsiden.

Historien om broens tilbli-
velse er lang. Realdania og 
A.P.Møllers Fond tilbød i 2006 
Københavns Kommune at beta-
le for 3 broer, 1 fra Nyhavn til 
Grønlandske Handels Plads, 1 
fra Grønlandske Handels Plads 
til Arsenaløen og Prinsessegade 
og 1 fra Arsenaløen til 
Frederiksholm. Kommunen tog 
imod tilbuddet fra A.P.Møller 
Fonden. Meningen med bro-
erne skulle være at skabe bedre 
adgang for gående og cyklister 
til Operaen ude på Dokøen, en 
tur på en lille kilometer.

Broen blev efter konkur-
rence projekteret af det britiske 
ingeniørfirma Flint og Neill 
i 2009, hvorefter en lang og 
trang byggeperiode begyndte. 
I februar 2013 skulle broen så 
stå færdig, men det gik ander-
ledes. Problemerne var enorme, 
og uheld efter uheld fulgte. 
Danmark er kendt som en 
brobyggernation, så man kan 
spørge sig selv om, hvorfor man 
valgte et britisk firma til at pro-
jektere, og som fremkom med 
et utroligt kompliceret projekt. 
Allerede i slutningen af juli viste 
det sig, at der kan opstå pro-
blemer, når broen skal åbnes. I 
hvert fald var man ikke særligt 
tilfreds fra Hvenfærgens side, da 
broen ikke kunne åbnes, noget 
man med rette kan frygte også 
vil ske i fremtiden.

Nu står broen der, 3 år forsin-
ket, og hvordan er så resultatet? 

Broen med Operaen og 
Amager Bakke i baggrunden

Overborgmester Frank Jensen,
Ane Mærsk McKinney Møl-
ler Uggla og borgmesteren for 
teknik og miljø



1� 

OFFICIEL ÅBNING AF HAVNENS INDERBRO

Havnefest i byen
Fredag den 19. august havde 
Københavns Kommune indbudt 
os alle til havnefest i anledning 
af åbningen af den skandale-
ramte Inderhavnsbro. Der var 
lagt an til officiel indvielse på 
Grønlandske Handels Plads 
med taler af teknik- og mil-
jøborgmester Morten Kabell, 
overborgmester Frank Jensen 
og formand for A.P.Møller og 
Hustru Chastine McKinney 
Møllers fond til almene 
Formaal, Ane Mærsk Mc-
Kinney Uggla.

Jette Jensen, der står for Tranhuset, ser frem til at modtage nye gæster i 
butikken, der sælger spændende nordatlantiske varer og også har et fint 
udvalg af tøj og pels.

Derefter gik det løs med akti-
viteter, musik, mad og drikke, 
alt sammen i dejlig sommersol. 
For en af de forretninger ud til 
Grønlandske Handels Plads, 
som har ventet med længsel 
på broen, var det en stor dag. 
Tranhuset, som etablerede sig 
for tre år siden for enden af 
Strandgade og med udgang til 
Grønlandske Handels Plads, var 
dengang blevet stillet i udsigt af 

kommunen, at broen ville stå 
færdig et halvt år senere. En bro 
over Inderhavnen var en væsent-
lig forudsætning for investe-
ringen i at genrejse Tranhuset, 
fordi broen fører en strøm af 
kunder med sig. Derfor var 
Tranhuset i rigtigt godt humør 
denne fredag eftermiddag, hvor 
en masse nysgerrige københav-
nere var mødt op.

DE 
HANDLENDE
VED BROEN
HAR GLÆDET
SIG LÆNGE

Tekst: CC
Foto: HP

Selvfølgelig er forbindelsen mel-
lem de to bydele et gode; men 
man kunne have ønsket sig en 
mere elegant løsning, for denne 
bro er ualmindelig klodset og 
massiv. På den anden side passer 
den fint til Operaen og Amager 
Bakke, som totalt har forandret 
den tidligere så smukke udsigt 

over havn og by. Spændende 
bliver det også at se, hvordan 
afviklingen af den sammenblan-
dede fodgænger- og cykeltrafik 
vil blive i det lange løb, især 
ved brofæsterne, hvor cyklerne 
rigtig har fart på, når de kører 
ned af ramperne og ud mellem 
fodgængerne.  

Der var mange 
mennesker, som 
deltog
Foto: 
Jan Maxen

Ved åbningen var der mange der nød godt af 
specialiteterne fra de lokale handlende.



1� 

MOGENS DAHLS KONCERTSAL PÅ ISLANDS BRYGGE

Mogens Dahl Koncertsal på 
Islands Brygge er en smuk, pri-
vatetableret klassisk koncertsal. 
Nu går der meget længe imel-
lem, at en privatperson finder 
på at etablere sin egen klassiske 
koncertsal, så 
det måtte vi vide noget 
mere om. Vi drog derfor til 
Snorresgade 22 for at spørge 
Mogens Dahl, hvorledes det 
hænger sammen:

”Det er på sin vis en tilfældig-
hed. Min kone, Jette Egelund, 
der ejer designfirmaet Vipp, 
hørte, at Hertz Bogtrykkeri, der 
lå her, skulle fusionere med et 
andet trykkeri, hvorved ejen-
dommen måske kom til salg. I 
2003/04 kogte ejendomsmar-
kedet på Islands Brygge, men 
det lykkedes os at få købt 
ejendommen. Vi begyndte at 
renovere hovedhuset, alt imens 
jeg stadig var syngemester på 

Den Jyske Opera og lektor på 
Universitetet, og en dag, hvor 
vi stod i det næsten færdige 
hovedhus og så på de faldefær-
dige bygninger, der havde været 
hhv. stald og garage, kom ideen 
pludselig: Vi laver en koncertsal 
her! Hvordan vi kunne fore-
stille os, at det gamle skrammel 
kunne omdannes til en klassisk 
koncertsal, må Guderne vide! 
Men vi holdt fast, og en skønne 
dag kunne vi slå dørene op 
til den første koncert. Jeg har 
dirigeret mange koncerter, men 
da var jeg nervøs. Mine tanker 
kørte rundt: Havde vi nu husket 
at købe nok kaffe til pausen, var 
der bøjler nok til folks frakker 
osv.

Det at lave en klassisk koncert-
sal er ikke bare ligetil. Publikum 
i den genre er meget konser-
vative, så det tog nogen tid at 
få dem ind i salen. Det var op 

ad bakke i starten, men hen ad 
vejen spredte nyheden sig lige 
så stille. Jeg havde ikke noget 
kæmpebudget til PR, men i 
løbet af de 10 år, vi har været 
her, er det vokset så meget, at 
vi har publikum, der står i kø 
for billetter, og de allerstørste 
kunstnere, der selv kontakter 
os for at få lov til at optræde 
her. Vi har løbende taget nye 
skridt inden for den klassiske 
verden, og vi har opnået et højt 
kvalitetsniveau. DR transmit-
terer vores koncerter. Der er en 
vidunderlig stemning i koncert-
salen, og det forplanter sig. Jeg 
er virkelig taknemlig for dette. 

Jeg har fra starten villet have et 
hus, hvor der var sang. Det har 
været mit daglige arbejde at gå 
på Operaen, så jeg ville have et 
sted, hvor vi sang. Derfor har 
vi hele tiden haft foredrag og 
sangaftener, hvor vi inviterer 

nogle kendte fra det offentlige 
liv, som vi gerne vil tættere på. 
Vi beder vores gæster om at 
vælge nogle sange, vi skal synge, 
og så sætter jeg mig til flygelet 
og akkompagnerer. Det er nogle 
sjove og spændende aftener, og 
konceptet er så enkelt: vi beder 
gæsten om at vælge 10 sange, 
vi kan synge, og dertil fortælle 
nogle sjove og spændende histo-
rier. Vi synger for lidt i vores 
kultur, og det forsøger vi at gøre 
noget ved.

Koncertsalen er en lille kam-
mermusikkoncertsal med plads 
til 240 gæster. Vi kan noget 
med intimiteten og det danske 
hyggelige, og jeg tror, de uden-
landske kunstnere, som ellers 
optræder de største steder i ver-
den, nærmest opfatter det, som 
om de er på besøg i privaten, 
når de optræder her. Publikum 
er ganske tæt på.

Hyggen og intimiteten har vi 
taget med over i den anden 
aktivitet, som vi har taget op: 
nemlig at huset også er et kon-
ferencehus. Det startede i det 
små, og der var en mængde 
nyt, vi skulle lære, men nu har 
vi et koncept, der er meget 
efterspurgt. Vores motto her er, 
at vi gør os umage med alt. De 
bedste faciliteter til møder, kon-
ferencer og events. 

Det er fascinerende, at det 
kulturelle og det kommercielle 
mødes her i huset hver dag. 
Bevægelsen fra, at stedet her 
udelukkende var et klassisk 

Tekst: Connie Christensen
Foto: Henrik Ploug (FAF og DBA) og Adam Mørk m. fl.

Mogens Dahl Koncertsal på Islands Brygge
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kammermusiksted og til i dag, 
hvor konferencer og møder 
fylder 75% af kalenderen, 
har været fantastisk lærerigt. 
Musikken fortjener en fantastisk 
koncertsal, men vi har indset, at 
erhvervslivet har det på samme 
måde. Når virksomheder kom-
mer med medarbejderne og skal 
tilbringe en hel dag med vigtige 
budskaber, skal de favnes opti-
malt. Det forsøger vi her i kon-
certsalen, hvor ikke alene aku-
stikken er rigtig god, men hvor 
der stråler en særlig ”musikalsk” 
energi ud i rummet. Derfor 
nyder erhvervslivet også godt af 
vores faciliteter.”

FAKTABOKS:
Mogens Dahl er dirigent, 
grundlægger og ejer af Mogens 
Dahl Koncertsal. Uddannet 
cand.phil. fra Aarhus Universitet 
i 1980 og dirigent fra Det 
Jyske Musikkonservatorium i 
1983. Han har undervist på 
konservatoriet i Aarhus og på 
Ålborg Universitet og var fra 
1991 syngemester på Den Jyske 
Opera. Desuden er Mogens 
Dahl dirigent for Mogens Dahl 
Kammerkor.

Initiativtager og indehaver af koncertsalen, Mogens Dahl

Arkitektparret Frank Maali og Gemma Lalanda står bag den æstetisk 
veludførte restaurering af de gamle bygninger
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BRANDVÆSENETS DAG
Tekst: Connie Christensen
Foto: Thomas Trane (DJ)

Søndag den 14. august var 
Rådhuspladsen i anledning af 
Beredskabets Dag omdannet til 
en stor, interaktiv brandstation, 
hvor man kunne se alle beredsk-
abets køretøjer, møde mandska-
bet, se opvisninger, udstillinger 
og boder og endda selv prøve at 
holde en brandslange

Der er meget at udforske i en 
ambulance

Det er stort at låne brandmandens hjelm!
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Kunstmaleren Sven Okkels 
tegner stemninger fra vores by 
med en lille kommentar.

Tegningerne er blevet til på
byvandringer, hvor Sven har
tegnet on location.

Sven Okkels fotograferet af Karsten Bundgaard
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Foto: Henrik Ploug (FAF og DBA)
Tekst: Connie Christensen MALEREN FINN GRABOWSKI

”Strædernes” læsere har alle-
rede stiftet bekendtskab med 
billedkunstner og arkitekt 
MAA
Finn Ulf Grabowski, senest 
i efteråret 2015 med udstil-
lingen ” Parafrasiske guld-
aldermalerier” på Galerie 
Helth i Sofiegade 4 på 
Christianshavn.

Billedkunstneren og arkitek-
ten Finn Ulf Grabowski  er  

igen blevet  inviteret til at 
udstille på Galerie  HELTH  
i dette efterår, og vi har været 
på besøg på hans atelier i 
Aarhus for at interviewe 
ham – og for at se det sted, 
hvor han maler sine malerier 
- og har fået mulighed for at 
”spørge ind til” på nudansk 
- hvorfor nogle af hans male-
rier er kommet til at se ud 
som de er og få et indtryk af, 
hvad han mener om kunst. 
Vi tror og håber, at vore 
læsere vil finde hans svar 
både interessante og ganske 
overraskende. 

Finn, når man studerer din 
hjemmeside, kan man læse, 
at du har udstillet langt flere 
gange i København end i 
Jylland – er det tilfældigt ?

Når man er født i Ryvangen 
og vokset op i Hillerød, hvor 
jeg blev student og siden 

”Venter på Godot”. Inspiration fra Skovshoved og den af Arne Jacobsen 
designede tankstation. 100 x 70.

”Beach party”. 100 x 70.
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studerede på Kunstakademiet 
-så har jeg i ungdomsårene 
fået skaffet mig en stor 
vennekreds og et godt net-
værk. Navnet Grabowski 
var heller ikke helt ukendt i 
Hovedstadsområdet – bl.a. 
takket være mine mange 
danske mesterskaber i vand-
ski – hvilket PR-mæssigt har 
været en stor fordel – ikke 
kun som arkitekt, men også 
som billedkunstner. 

Men det har naturligvis 
fordret, at jeg altid har måt-
tet gøre mig umage, så mit 
specielle navn ikke skulle 
blive husket for noget dår-
ligt.  Som arkitekt kan jeg 
- hvis det må være mig tilladt 
- fremhæve, at jeg aldrig har 

haft en retssag på grund af 
projekteringsfejl.  Som bil-
ledkunstner har jeg måttet 
kalkulere med, at når det 
drejer sig om kunst, er der 
ikke kun tale om at blive 
bedømt ud fra faglig dygtig-
hed, men også ud fra folks 
personlige smag. 

Du valgte for en del år siden 
at flytte til Jylland . Alle ved, 
at der på kunstfronten sker 
mest i hovedstadsområdet, og 
jeg får derfor lyst til at spørge 
dig, om du har fortrudt det ?

Bortset fra, at min kunstne-
riske karriere sandsynligvis 
ville have formet sig på en 
mere positiv måde, hvis jeg 
ikke var flyttet til Aarhus 

–  for det er jo der, det ISÆR 
sner – ingen tvivl om det 
– så må jeg ærligt sige, at det 
har været et godt valg for 
min arkitektkarriere,  for her 
har jeg fået mulighed for at 
tegne og bygge mange spæn-
dende projekter  og har haft 
mulighed for at bo 10 år tæt 
på søbredden af Stilling Sø,  
hvor vi kunne stå på vandski, 
når det passede os, og de sid-
ste 30 år tæt på Brabrand Sø 
– kun ca. 5 km. fra Aarhus 
C.  Og min dejlige hustru  
ville jeg ikke have mødt, hvis 
jeg var blevet på Sjælland.  
Og der er jo ikke nogen 
statsgaranti for, at jeg ville 
have fået en bedre kunstne-
risk karriere på full time – da 
jeg lukkede min tegnestue 

for ca. 12 år siden - hvis jeg 
havde valgt at bosætte mig i 
København.

Sidste efterår på Galerie 
Helth udstillede du en serie 
af malerier – som du beteg-
nede parafrasiske guldal-
dermalerier – som jeg fandt 
var en smart måde at give 
beskuerne en forståelse og 
en fornyet interesse for, at 
guldaldermalernes malerier er 
alt andet en samling støvede, 
forældede malerier, uden 
interesse for nutidens muse-
umsgæster.  Din nye serie her 
er i mine øjne spændende på 
en anden måde, for lige som 
man på guldaldermalerierne 

Finn Ulf Grabowski ved maleriet :”The Watchtower”. 70 x 100.
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KUNSTNER MED SPÆNDING

kan se, hvad de forestiller, 
så kan man tilsyneladende 
også se, hvad dine motiver 
forestiller. Men kun tilsynela-
dende, for studerer man dem 
nærmere, dukker der andre 
”historier” op – lidt i en ret-
ning, som man kan se i Poul 
Anker Bechs malerier.  Er det 
en korrekt iagttagelse ?

Ja, det kan der godt være 
noget om, hvilket selv Poul 
Anker Bechs datter kunne 
fornemme, da hun så mine 
malerier hos fagforbundet: 
”Kommunikation og Sprog” 
på Hauser Plads for nogle år 
siden, hvor hun sagde: ”Jeg 
kan se, at du er påvirket af 
min far,  men jeg skynder 
mig at tilføje,  at du ikke har 
stjålet noget fra ham!”  Og 
den udtalelse er jeg meget 
glad for – idet jeg gør mig 
umage for at undgå at man 
kan påstå, at der er tale om 

plagiat – men om malerier, 
hvor motivopbygningen er 
helt min egen.

Malerierne  ”Beach-Party” 
og ”The Watchtower”  er 
en slags bevis på det – for 
dem malede jeg for mange år 
siden - før jeg havde kend-
skab til Poul Anker Bech.
 
Denne nye serie – som jeg 
har tænkt mig at udstille 
på ”Galerie Helth” - har 
jeg valgt at kalde: ”I have a 
dream” - som jeg håber på 
vil sætte fantasien i gang hos 
mine ”fans”, når de ser dem.

Tak for at du har inviteret 
mig til at kigge mig omkring 
her på dit atelier. Jeg kan se, 
at det er som en slags hule 
- et sted hvor du må trives 
– men jeg kan ikke se noget 
stort nordvendt ateliervin-
due, som man kan se det 

f.eks. i Tuxens og Anchers 
hus  på Skagen.  Kan du vir-
kelig undvære ”nordlyset” ? 
Og hvorfor vender ateliervin-
duerne på mange kunstneres 
atelierer mod nord? 

I sommermånederne maler 
jeg ofte ude under åben him-
mel, hvilket ikke er så meget 
for lysets skyld, men mere 
fordi jeg ved at male ude i 
badebukser kan solbade og 
male på én gang, uden at 
ligge dovent i en liggestol. 
Jeg elsker at arbejde, og da 
vi hverken har børn og bør-
nebørn  eller bruger tid på 
at spille golf, kan jeg male 
meget mere end de 37 timer 
om ugen, som mange fejlag-
tigt  tror er et lovbefalet antal 
arbejdstimer. Og med hensyn 
til lyset, så kræver den slags 
motiver, som jeg maler, ikke 
”nordlys” – men kan udmær-
ket males både i sollys og i 

glødetrådens kunstlys – men 
derimod ikke i lyset fra de 
politisk korrekte sparepærer.

Nu må vi nok slutte dette 
interview – hvis du skal 
nå det fly, som du har 
booket plads på tilbage til 
København.  Jeg takker for 
besøget og vil her på falde-
rebet gerne have lov til at 
forære dig et eksemplar af 
bogen: 

”I HAVE A DREAM 
– GRABOWSKI 
UNLIMITED”

hvor du forhåbentlig kan 
finde svar på de spørgsmål, 
som du måtte brænde inde 
med.   I øvrigt har Arne 
Helth og jeg tænkt os at 
forære de galleribesøgende,  
der kommer til ferniserin-
gen på min udstilling på 
GALERIE  HELTH  lørdag 
den 8. oktober, et eksemplar 
af bogen.  Udstillingen slut-
ter lørdag den 19. novem-
ber. Rigtig god tur hjem til 
Dronningens København!

”Beachwalking near Skagen”.  100 x 70.
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Inspirationen til dette maleri: ”Forstå det hvem der vil” er fundet på 
en tur sidste år i det danske landskab i høsttiden,  hvor der trængte 
et stærkt lysstrålebundt gennem skyerne ned fra himlen på den regn-
våde vej.  180 x 80.

”Kan dit liv rummes i en kasse?” er inspireret af udtalelsen – ”Har man mere end 
seks ting – så ejer tingene én.” 100 x 70.
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Lily Broberg på teater og film
Foto: H.J. Mydtskov og Rolf Konow
Tekst : Bo Steen Bram

Nu har siderne her været en del 
af bladets ”repertoire” i nogen 
tid, og dette nummers ”næsten 
glemte stjerne” er vist ikke 
glemt endnu. Men ikke desto 
mindre vil jeg denne gang for-
tælle om Lily Broberg.

Mange, også yngre, vil sikkert 
sige: Hun er da ikke glemt. Nej, 
det er hun ikke, men dog er 
hun allerede en af de ”gamle” 
stjerner.

Hun blev født 19. september 
1923 – selvsamme år som 

Bodil Steen – og var datter af 
ganske almindelige forældre 
uden, skal vi sige, teatralsk 
herkomst. Lily Broberg startede 
tidligt og dansede på Vennelyst 
i Århus i samtid med f.eks. 
Bjørn Puggaard-Müller. Hun 
optrådte i perioden med operet-
teparodi og andre ”småting”, 
men blev først rigtig grebet 
af faget, da hun som 14 årig 
forlod skolen. Her kom hun 
tilbage til Vennelyst og havde 
fra 1938 flere opgaver som 
danser. Også på andre scener i 
Århus gjorde hun sig og kom på 

denne måde i søgelyset. Korpige 
i Circusbygningen i København 
samt i revyen i Randers. Fra 
starten af krigsårene var hun 
engageret i Helsingør revyen. 
Her fik hun sin egentlige pro-
fessionelle start. 

Folket elskede hende for hendes 
uforlignelige medvirken i ”Sæt 
alle klude til”, hvor hun sam-
men med bl.a. Ole Monty fik 
smilene frem i den ellers noget 
mørke og vanskelige tid, besæt-
telsen jo var. På Apolloteateret 
under ledelse af Stig Lommer 
var hun også at se, før hun lige 
efter krigen, efter indstilling af 
Albert Luther, blev optaget på 
den kongelige elevskole. Her 
havde hun den også meget 
kendte Holger Gabrielsen som 
lærer. Lily Broberg havde sin 
egen, tør vi skrive: ”sexede ” 
måde at fremføre sin dans på, 
i en samhørighed med hendes 
mimik, som kan siges at være en 
slags koket. De, som kun husker 
hende eller har set hende i for-
bindelse med ”Matador”, bør 

næsten købe sig en film fra den 
tid gennem ”Gucca” eller andet 
og se, hvordan hun kunne tryl-
lebinde også på sort-hvid film. 
Titler som: ”Diskret ophold, 
Op og ned langs kysten” m.fl. 
er seværdige og viser bred-
den i det Brobergske talent. 
I de tidlige 50’ere havde hun 
den glæde at være direktør for 
Frederiksberg Teater sammen 
med Overregissør Hallstrøm. 
Lily måtte dog hurtigt videre 
og var herefter aktiv ved flere 
scener og revyer samt produk-
tion af grammofonplader, som 
dengang var rigtigt populært – 
havde man set filmen, så havde 
man også pladen med musikken 
og sangnumrene. 

I rigtig mange år var hun pri-
madonna på Cirkusrevyen – i 
de klip, man herfra indimel-
lem ser, bruser hun af velvære 
ved kunsten. Ved Folketeateret 
optrådte hun med seriøse roller, 
hvor ”revy-smilet” var afmon-
teret, og endnu engang viste 
Broberg en ny side af sit talent. 

Her er Lily Broberg i en af sine glansroller, grisehandler  Larsens kone 
i Matador

Lily Broberg længst til venstre i operetten  ”Call Me 
Madam” på Det Ny Scala. Fra venstre mod højre 
Poul Bundgaard, Kate Mundt og Preben Uglebjerg.
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Lily Broberg på teater og film

Hun var medvirkende i over 
65 film. Mærkværdigvis var 
den sidste titel: ”Sidste akt” af 
Edvard Flemming. 

Lily Broberg modtog 
flere æresbevisninger, 

heriblandt Politikens kunst-
nerpris, Teaterpokalen, 
Dannebrogsordenen i 1980 
samt Henkelprisen i 1987. Fra 
’62 og nogle år frem var hun 
også erhvervsaktiv med flere 
garnforretninger i storstaden.

Broberg var gift med en borg-
mestersøn, som løb af med 
hende i 1943. Hun fik med 
ham datteren Lise Lotte i 
1945 og løb siden videre ind i 
armene på skuespilleren Bent 
Christensen, som hun levede 
sammen med til 1957, og som 
hun fik sønnen Kim med.  
Senere afsluttede hun sin kær-
lighedslinje sammen med musi-
keren Ole Molin i 1977. Lily 
Broberg døde på Frederiksberg 
ved København d. 30. juli 
1987.

Lily Broberg som grisehandlerens fru Larsen og Ghita Nørby som  
datteren Ingeborg, senere gift Skjern. Matador, selvfølgelig.

Lily Broberg i Helsingør Revyen i 1943, i duet med Carl Fischer
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Når lysene slukkes
Foto & tekst: Steen Uffe Tommerup (cand. mag.)

Tivoli er - med sine mange 
tusinde lyskilder - i sandhed et 
lysende hav. Røde, gule, grønne, 
blå, hvide. Alle spiller de nøje 
sammen og giver Haven lys og 
festlig magi. Men hvad sker 
der, når lysene slukkes? Falder 
Haven så til ro, og vågner den 
så først, når hanen galer, og 
gæsterne igen strømmer ind 
ad indgangen – med maven 
fyldt af forventningens barnlige 
glæde? Stræderne har, så at sige, 
taget pulsen på Tivoli uden for 
åbningstid.

De sidste gæster er budt tak 
for besøget af kontrolløren 
med den flotte hat. Gitterlågen 
lukkes og låses. Der smiles, 
og kollegaen takkes for en 
god dag med liv og glæde fra 
Vesterbrogade til Tietgensgade, 
fra Bernstorffsgade til H.C. 
Andersens Boulevard. Etapevis 
slukkes de mange lamper, som 
Tivoligæsten gennem aftenen 
har kunnet beundre. Kun 
et nødvendigt fåtal forbliver 
tændte. 

Vi går fra Hovedindgangen ved 
Vesterbrogade ad Hovedalleen. 
Pantomimeteatret ligger sæl-
somt i skygge i lavningen, og 
enkelte lyspletter fra vejen og de 
få endnu tændte lamper spejler 
sig i scenen og den vogtende 
drage på tagrygningen. Den 
nedsatte synssans skærper de 
andre sanser, og på vejen ad 
klinkestien, forbi Grøften og 
Påfuglen, bemærker vi straks, 

at der ikke er ret mange lyde. 
Ingen af de omkringliggende 
veje synes at støje ret meget. 
Dels er det nat og trafikken 
mindre, men Tivoli, der ligger 
på Københavns tidligere voldan-
læg, ligger i en slags gryde, hvor 
lydene ikke flyder ned. 

Der er sælsomt stille, da vi 
runder hjørnet ved Mazzolis 
bag Brdr. Price og træder 
ind på slotspladsen ved H.C. 
Andersen-slottet. Her er 
næsten mørkt og duftene fra 
Parterrehaven, med de mange 
blomster i bede og kar, rammer 
næsen med forbløffende styrke. 
Natteduggen forstærker duftene 
og giver dem karakter af et 
bombardement. Vi stopper og 
nyder månens spejl i søen. Både 
Færgekroen og Pirateriet står i 
et skær af modlys, og et sug for-
planter sig i kroppen. 

Om end vi gerne blev lige her 
resten af natten, fortsætter 
turen forbi Rasmus Klump og 
langs søen. En and ligger på 
stien og sover og lader sig ikke 
forstyrre. Vores underlag har 
ændret sig, og vi går nu på per-
lesten, der i stilheden får vores 
fodtrin til at fremtræde meget 
kraftige. Endnu et sanseligt 
eventyr står på spring, da vi når 
Boulevardhaven - ”De hæn-
gende haver”. Den lavtliggende 
sti langs søen gør det næsten 
umuligt at høre andet end egne 
fodtrin og de af Havens dyr, der 
bryder stilheden med et forsig-
tigt skræp. 

Da vi når Vertigo, går vi over 
broen til den anden søbred. I 
Den Japanske Have sover et 
væld af forskellige arter ænder 
fredsommeligt. Det er kun få af 
dem, der sanser vores tilstedevæ-
relse. De rislende små vandin-
stallationer lyder som om de var 
dyrenes sagte snorken. Som sten 
på stenene ligger de trygge med 
næbet boret ind i fjerene. 

Vores vej går nu bag om 
Glassalen og op mod Plænen. 
Skråt til venstre hører vi svagt 
den landlige lyd af høns, der 
udgyder en søvnig og drøm-
mende lyd. Nimbs skinnende 
hvide facade lyser op, da vi står 
på Plænen foran scenen, hvor 
der fredag efter fredag er rock 
og en bred vifte af andre arran-
gementer hen over sæsonens 
uger. Den ellers gennemtræn-
gende stilhed brydes kraftigt og 
pludseligt. 

Tivoli efter lukketid

Tivoli uden alle sine lys er en poetisk oplevelse
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Når lysene slukkes
En af Tivolis flotte påfugle kal-
der højt og stærkt. En særdeles 
smuk fugl med et meget bemær-
kelsesværdigt skrig. Tiden er flø-
jet for os, mens vi har suget til 
os af Havens nat. Byens borgere 
og de kommende gæster sover 
dog stadig, da porten modsat 
Hovedindgangen begynder at få 
trafik.
Fra Tietgensgade kører de før-
ste lastbiler med leverancer til 
Havens mange restauranter og 
spisesteder ind. Store kølebiler 
skal sørge for, at ingen mangler 
noget på den dag, som langsomt 
gryer. Hanen i hønsehuset galer. 
Er det morgen eller nat. Tiden 
er på forunderlig vis bare gået. 
På samme måde, som hvis vi 
var på besøg i åbningstiden, og 
Haven var fuld af liv og glade 
smil.

Et roterende gult blink på et 
arbejdskøretøj skimtes mellem 
træerne på vejen ved koncert-
salen. De mange skraldespande 
skal tømmes, og de morgen-
friske arbejdsmænd hilser og 
smiler stort. Vi vinker igen og 
giver plads. 

Hen over de næste timer strøm-
mer der mennesker ind for 
at gøre Haven klar til dagens 
gæster – nye såvel som gengan-
gere. Gartnere roder i jorden, 
klipper buske og træer og stil-
ler nye farverige planter op. 
Håndværkere, trænet i fagenes 
gamle ædle kunst, vedligeholder 
de unikke lamper, bygninger 
og omgivelser. De sørger for, 
at sikkerheden er i orden på de 
mange forlystelser og på alle de 
områder, hvor gæster og ansatte 
om få timer skal slå deres folder.

Slutteligt rives alle perlestensbe-
lagte stier, alle bænke og skral-
despandsstativer vaskes og tørres 
af, og de mange forlystelser prø-
vekøres, efter de er blevet smurt 
og stillet.
Klokken er lidt i åbningstid og 
vi hilser igen på kontrolløren, 
der i aftes lukkede gitterporten. 
Hatten er sat, og smilet vidner 
om, at Haven igen er klar til at 
tage imod og betage unge som 

gamle. De sidste køretøjer for-
lader Haven gennem porten på 
Tietgensgade, Rådhusets klok-
ker slår sine slag og lysene kan 
igen tændes.

Græsset på Tivolis store 
plæne kan skiftes 6-7 
gange, og det tager 12 
mand cirka 8-9 timer 
at skifte det. 

Tivoli i en stille morgenstund
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Foto: Henrik Ploug (FAF og DBA) og arkiv
Tekst: Connie Christensen 

TYSK KOMMANDOCENTRAL I BUNKER 
UNDER NYBODER SKOLE

Under asfalten på Københavns 
gader gemmer sig mange mær-
kelige ting. En sådan er et for-
ladt bunkeranlæg fra krigens tid.

Nyboder Skole, som ligger 
klos op ad bunkeranlægget, 
blev beslaglagt af Den Tyske 
Værnemagt den 10. april 1940 
og forblev i tyskernes besid-
delse frem til maj 1941. Den 
26. oktober 1942 beslaglagde 
tyskerne igen skolen, og øverst-
kommanderende for de tyske 

Nyboder Skole som den ser ud i dag.

Gl. telefoncentral:
Bunkerens telefoncentral er i en sørgelig forfatning.

tropper i Danmark, General der 
Infanterie Hermann Konstantin 
Albert Julius von Hanneken fik 
besked fra Berlin på at finde 
et mere passende hovedkvarter 
end Hotel d’Angleterre på Kgs. 
Nytorv.

I 1942-43 byggede Den Tyske 
Værnemagt så bunkeranlæg-
get i forbindelse med Nyboder 
Skole. Anlægget består af en stor 
bunker, en mindre bunker og et 
forstærket beskyttelsesrum støbt 
i solid beton 5 meter under 
jorden. Via en – nu blændet 

– tunnel var bunkeranlægget i 
forbindelse med skolen.  Det 
danske entreprenørselskab 
Christiani & Nielsen forestod 
byggeriet, mens betjente fra St. 
Kongensgade politistation skulle 
holde nysgerrige væk.

Både skole og bunkeran-
læg  blev anvendt af ”Höhere 
Kommando Kopenhagen”, en 
tysk organisation, der skulle 
organisere nærforsvar i hele 
Danmark. Bunkeren var via 
sin egen telefoncentral i direkte 
forbindelse med Stalingrad, 
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TYSK KOMMANDOCENTRAL I BUNKER 
UNDER NYBODER SKOLE

Søren Bech-Larsen er tilsynsførende ved bunkeren. Her er han ved 
nedgangen til bunkeren, en lille rød murstensbygning ved siden af 
Nyboder Skoles boldbane. 

Kommandocentral med kort og telefoner:
Bag stabsrummets pejlekort er der plads til, at assistenter kunne flytte rundt med 
farvede brikker, der skulle forestille beredskabets forskellige vogne. På den måde 
kunne man inde i stabsrummet bedre udnytte beredskabets muligheder.

Berlin og Værnemagtens 
hovedkvarter i København på 
Hotel d’Angleterre og Hotel 
Phoenix. Det fortælles, at en 
tysk officer inviterede en af de 
danske betjente ned i bunkeren 
for at prale af telefonforbindel-

sen; heldigvis havde betjenten 
åndsnærværelse nok til at lade 
oplysningen gå videre til den 
danske modstandsbevægelse, der 
havde Nyboder Skole som et 
vigtigt mål at neutralisere. Det 
var aftalt med RAF, at skolen V

 
V
 

V

Skolen set fra jernbanesiden med de to maskinkanontårne, som
tyskerne monterede under besættelsen
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TYSK KOMMANDOCENTRAL I BUNKER 
UNDER NYBODER SKOLE

I bunkerens nødanlæg står bl.a. en dieselmotor og en generator til at lave egen strøm i tilfælde 
af strømsvigt udefra.

skulle bombes, hvis tyskerne 
ikke overgav sig frivilligt, når 
den tid kom. Det gjorde de jo 
heldigvis.

I 1952 overtog Civilforsvaret 
bunkeren og anvendte den 
frem til 1996. I lyset af den 
kolde krig blev bunkeren ind-
rettet som kommandocentral, 
der skulle styre beredskabet i 
København i tilfælde af ato-
mangreb. Fra januar 1993 
har Københavns Kommunes 
Beredskabsafdeling (brandvæse-
net) været ansvarlig for tilsynet 
med bunkeren. I en kortere 
periode var der givet tilladelse 
til en ungdomsklub i et par af 
lokalerne, og man ser stadig en 
stue med sofaer, dug på bordet 
og visne potteplanter.

Den store bunker består af 20 
rum, der er bundet sammen af 
snævre, labyrintagtige gange. 
Det centrale rum er stabsrum-
met/kommandocentralen 
med telefoner og kort over 
København. Forfaldet er vold-
somt, der har været vandskade, 
og hele anlægget er drivende 

fugtigt og angrebet af skimmel-
svamp. Det er et besynderligt 
syn at se kommandocentralen, 
værksteder, generatoranlæg 
m.m. efterladt som i ét nu og 
aldrig siden rørt.

Omstillingstelefon i kommandocentralen.
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TYSK KOMMANDOCENTRAL I BUNKER 
UNDER NYBODER SKOLE

Et af værkstedsrummene i bunkeren.

Sikringsgrupper til bunkerens 
strømforsyning.

Lyddæmpede bokse til telefonpersonalet
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ARRANGEMENTER OG UDSTILLINGER I BYEN

Det er ikke nogen ny alli-
ance med Tommy Kenter og 
Albrectsens Galleri, for det har 
været fast tradition i en årrække 
i det lille galleri ved Kongens 
Have, at Tommy Kenter læste 
højt af Finn Søeborgs historier 
hver gang det blev december 
måned. Altid fuldt hus, kamp 
om pladserne og tæt, tæt stem-
ning i den lille pavillon.

Nyt er det, at Annemette 
Albrectsen - indehaver af 
Albrectsens Galleri – har åbnet 
kulturcafe i de nyrenoverede 
lokaler på ydre Østerbro. Her 

præsenterer hun i Salonens 
to etager både kunst, kultur 
og cafestemning helt i top. 
Salonens stueetage er et ånde-
hul, hvor mennesker mødes 
over en kop økologisk 
kaffe, te eller et glas vin og en øl 
med en bid brød til.

De to første lørdage i september 
er det Tommy Kenter, der vil 
underholde os en aften med 
musik og fortællinger fra sit 
lange liv. Billetterne er til salg 
på billetto.dk, men vent ikke 
for længe, for der bliver hurtigt 
udsolgt!

TOMMY KENTER I SALONEN

Maleriudstilling på 
Thorvaldsens Museum - 
TEMPLATE

Maleren Marie Søndergaard 
Lolk har kreeret en række 
malerier specifikt til tre rum 
på museet. Museet er anderle-
des end andre udstillingsrum 
derved, at farverne er givne 
på forhånd. De tre rum, som 
malerierne er skabt til, er alle 
malet i den brunviolette farve 
dodenkop, som er museets 
basisfarve, valgt fordi den giver 
Thorvaldsens hvide skulpturer 
bedst modspil.

Udstillingens navn – Template 
– kan bl.a. betyde skabelon, og 
netop skabeloner indgår i den 
måde, Marie Søndergaard Lolk 
har skabt sine malerier. De er 
blevet til ved hjælp af skabelon-
klodser, der skrues på lærredet, 
hvorefter der males uden om 
skabelonen. Når skabelonen 
fjernes, fremstår et ”hul” i bil-
ledet, der antyder selve proces-
sen med skabelsen af værket, i 
modsætning til Thorvaldsens 
kunst, der ikke giver indblik i 
tilblivelsesprocessen.

Udstillingen Template kan ses 
frem til den 13. november.

THORVALDSENS MUSEUM

- og hvad så med Finn Søeborg, 
skal vi ikke høre ham blive læst 
op mere? Jo måske, måske. Lad 
os se, om december ikke lok-
ker Tommy Kenter forbi med 
bøgerne under armen. Alt det 
og meget mere kan man følge 
med i på www.facebook.com/
salonen.cafe/

Tegning af Klaus Albrectsen.

Thorvaldsens skulptur er her i parløb med maleren Marie Søndergaard 
Lolks malerier

Foto: Anders Sune Berg
Tekst: Connie Christensen og Annemette Albrectsen
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ARRANGEMENTER OG UDSTILLINGER I BYEN
Foto: Privat
Tekst: Connie Christensen 

Aktuel kunstner i Galleri Claus 
C.
Kunstneren André Moulin 
arbejder med serigrafi på lær-
red og sten. Han omtaler selv 
sine malerier som abstrakt 
ekspressionisme. Han anvender 
typisk akrylmaling på lærred 
eller oliebaseret alkydmaling, 
samme type maling som kunst-
neren Jackson Pollock brugte 

THORVALDSENS MUSEUM ANDRÉ MOULIN PÅ GALLERI CLAUS C.

til sine ”dryp-painting” billeder 
omkring 1950. Motiverne skal 
udstråle glæde og energi.
André Moulin har levet som bil-
ledkunstner siden 1998 og har 
udstillet på gallerier og i mange 
virksomheder. Sideløbende har 
han været involveret i en lang 
række kulturarrangementer, 

undervisning, film og musik, så 
det kreative talent spænder vidt.

Velkommen til fernisering 
fredag den 16. september kl. 
17-19.

André Moulin udstiller i Galleri Claus C. fra den 
16. september til 12. oktober

Oliebaseret alkyd-maling på
lærred, 100x120 cm

Akrylmaling og serigrafi-tryk
på lærred, 180x180 cm
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LÆDERSMED I 45 ÅR

STREET FOOD VED SØERNE

Jubilaren Lædersmeden på 
hjørnet af Vestergade og 
Kattesundet har et problem: de 
ser kunderne for sjældent, fordi 
lædervarerne holder alt for godt! 
Sønnen Jonas, som nu står i 
spidsen for forretningen, fortæl-
ler, at varerne kan holde op til 
25 år, måske endda mere. ”For 
nylig var jeg til et amerikaner-
biltræf, hvor jeg havde et telt 
med Lædersmedens navn på. Jeg 
faldt i snak med en dame, som 
åbenbart ikke havde set nav-
net. Hun prøvede nogle sko og 
sagde: Tror du, det er lige så god 
kvalitet som min mands, dem 
købte han til sin 30-års fødsels-
dag, og han bruger dem stadig 
i dag som 56-årig. Dem købte 
han i en sidegade til Strøget, på 
det første hjørne fra Strøget, i 
en høj stue. Så kunne jeg for-
tælle hende, at det var hos os, 
han havde købt sine sko.

Nu har vi eksisteret i 45 år. Min 
far og 3 barndomskammerater 
startede det op, i begyndelsen 
lavede de tasker, bælter og 
andet læderarbejde, som de 
solgte bl.a. til Magasin. Magasin 
købte ret meget hos dem, så 

de tænkte, at de nok kunne 
prøve at åbne egen butik. Det 
gjorde de i Århus i 1971, og 
i 1973 flyttede mine forældre 
til København og åbnede en 
forretning i Rådhusstræde, lige 
ved siden af Galathea-kroen. I 
1977 åbnede de på hjørnet af 
Vestergade og Kattesundet, og 
frem til 1979 havde de begge 
butikker. Siden 1979 har vi 
ligget her i Vestergade. Da jeg 
overtog for 4-5 år siden,  kunne 
jeg godt se problemet med, at 
vores varer holder for længe, så 
for at få kunderne ind oftere, 
har jeg tilført butikken det, at 
vi selv forsåler støvlerne. Sålerne 
skal skiftes hvert eller hvert 
andet år. Jeg kom ved et tilfælde 
i kontakt med en gammel sko-
mager, som solgte mig hele sit 
værksted på den betingelse, at 
han lærte mig at forsåle på gam-
meldags maner. Det har gjort, 
at kunderne kommer ind oftere 
og mange gange bliver inspireret 
til at købe et nyt par.

Vi designer selv en del varer, 
bl.a. nogle af støvlerne. De 
støvler, vi køber, er hovedsagelig 
fra Sendra, et spansk, familiejet 

firma, der har eksisteret i over 
100 år. De har virkelig god kva-
litet. Når jeg sammenligner med 
amerikanske støvler, der ofte 
fremstilles i Kina, er der stor 

forskel på kvaliteten. De lægger 
en slags plastfilm over læderet, 
og det har slet ikke den samme 
lækkerhed som en spansk støvle. 

Tekst: Connie Christensen
Foto: Henrik Ploug (FAF og DBA)

Foto: Thomas Trane

Der er gang i maden i 
København i disse år. For 
bare at nævne et par stykker: 
Kagens Dag i maj, Copenhagen 
Cooking & Food Festival i 
august og så Street Food Festival 
CPH, også i august. For sidst-
nævnte festival var det første 
gang, den blev afviklet, og der 
var samlet en række af de bedste 
street food tilbud, godt placeret 
ved Søerne. Street food – ikke 
at forveksle med fast food – er 
en trend, der har vokset sig stor 
i det seneste 10-år herhjemme. 
Det er god mad, der bygger på 
et traditionelt madhåndværk, 

sådan som vi har haft det i 
mange år med vores pølsevogne. 
Mad, der smager godt, er fyldt 
med gode ting og nem at spise 
på vejen. Varianterne er blevet 
mange, og populariteten sti-
gende.

Der var mange slags mad i den 
særlige kategori, og som man 
kan se på billedet, henvendte 
festivalen sig især til børnefa-
milier og yngre mennesker, der 
sætter pris på den uformelle 
måde at spise på.

Jonas har overtaget Lædersmeden efter sin far.

Street food bliver mere og mere 
populært
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Dejlig apéritif
Foto: Henrik Ploug (FAF og DBA)

Tekst: Connie Christensen

En Kir, tak – un Kir, s’il vous 
plaît – og så kommer den fyl-
dige og friske drik med den 
mørke farve af solbær. Drikken, 
der består af 2 cl solbærlikør i et 
glas, der fyldes op med tør hvid-
vin, f.eks. Bourgogne Aligoté, 
har sin oprindelse i Bourgogne, 
i byen Dijon, hvor en snarrådig 
borgmester efter 2. verdenskrigs 
afslutning genoplivede den tra-
ditionelle apéritif blanc-cassis.

Under krigsårene med stor tysk 
tilstedeværelse, hvor caféerne i 
byen hensygnede, fordi det var 
farligt at snakke over sig, gik 
blanc-cassis næsten i glemme-
bogen. Félix Kir, der var borg-
mester i Dijon i efterkrigsårene, 
så det som en opgave at bringe 

en blodtransfusion til regionens 
likørfabrikker, der kæmpede 
for deres overlevelse i krigens 
skygge. Derfor indførte han, at 
alle, der gæstede hans rådhus, 
skulle smage en blanc-cassis. Det 
blev så stor en succes, at drikken 
fik hans navn.

Crème de cassis – solbærlikøren 
– fremstilles i forskellige alkohol-
styrker. Jo mere alkohol, jo mere 
frugtsmag. I stedet for hvidvin 
kan solbærlikøren blandes med 
tør champagne eller en crémant 
de Bourgogne, hvorved drik-
ken Kir Royal fremkommer. En 
tredje variant er Communard, 
hvor solbærlikøren tilsættes en 
kølig Bourgogne Passe Tout 
Grain eller anden tør, frugtag-
tig rødvin. De er alle tre stærkt 
vanedannende!

Crème de cassis kan også bruges 
i madlavningen, hvor den især 
pifter ande- og svineretter op. 
For ikke at tale om et glas crème 
de cassis på en god vaniljeis!

Felix Kir var borgmester i Dijon efter krigen

Borgmester Felix Kir genoplivede den traditionelle 
aperitif i Bourgogne, blanc-cassis.
Den blev siden opkaldt efter ham og kendes nu som en 
Kir, og der kom gang i de lokale likørfabrikker
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For Kanal Cafeens køkkenchef 
Kristina er god mad hjemmela-
vet. Vi har fulgt med i køkke-
net, mens Kristina fremtryllede 
lækker gravad laks og sprængt 
oksebryst.

Kristina, som selv har været 
næsten 10 år i Kanal Cafeen, til-
bereder det lækre sprængte okse-
bryst efter Ingeborgs opskrift; 
Ingeborg havde Kanal Cafeen 
for 25 år siden. Opskriften er 
således: Et helt stort sprængt 
oksebryst deles i kvarter, så det 
kan være i gryden. Dækkes med 
koldt vand, og krydderier tilsæt-
tes: salt, stødt allehånde, nel-

liker, enebær og laurbærblade. 
Lad det hele småsimre, til det 
er mørt, ca. 3 timer. Så tages 
kødet op af gryden, lægges i et 
stort fad, og suppen hældes over 

sammen med en smule Atamon. 
Suppen giver mere smag til 
kødet. Det hele sættes på køl i 
mindst et døgn. Anrettes i ski-
ver på et stykke rugbrød med 

smør, og der pyntes med høvlet 
peberrod, peberrodssalat, karse, 
agurkespringer og tomatbåd. 
Der serveres pickles ved siden 
af.

Skiver af sprængt, kogt oksebryst serveres på rugbrød, hjemmelavet pickles i en skål for sig

Oksebrystet skal småsimre i gryden med krydderier og vand i ca. 3 timerTil at give smag til oksebrystet bruger Kristina laur-
bær, enebær, stødt allehånde, nelliker og salt



         

Foto: Henrik Ploug, FAF
Tekst: Connie ChristensenGod madidé
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Hjemmelavede 
lækkerier på 
Kanal Cafeen i 
Frederiksholms 
Kanal

Fine skiver hjemmelavet gravad laks på surbrød, hjemmelavet rævesovs ved siden af

Kristina kan med sin ultraskarpe kniv 
skære flotte, tynde skiver uden at skære ned 
i skindet

Laksen er nu gravad og klar til brugDe hele laksesider prikkes med en gaffel drysses med 
salt, sukker eller flormelis, stødt fennikel og dildspid-
ser

Kristinas gravad laks er meget 
nem at tilberede: Ferske lakse-
sider lægges i et fad, der prikkes 
huller med en gaffel, drysses 
med salt, sukker eller flormelis, 
stødt fennikel og dildspidser. 
Der skal prikkes huller, så salten 
kan trænge godt ind i fisken. 
Salten binder væsken og trækker 
den ud af laksen, så der af sig 
selv dannes en lage, laksen lig-
ger i. Så pakkes det med film og 
står på køl i mindst 24 timer, så 
krydderierne kan trække godt 
ned i laksen. Når laksen er klar 
til brug, skæres den i tynde 
skiver og anrettes på et stk. 
surbrød med smør. Der pyntes 
med agurkespringer, tomatbåd 
og dild.
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