
Aage Nielsen – utilfreds med fætters
konsulentfirma.

BORGMESTER VIL BRUGE
VÆRDIGHEDSPENGE
PÅ KOMMUNENS ÆLDRE
Borgmester Aage Nielsen fra Ny Væm-
melse Kommune er forarget over de
kommuner, der ikke har brugt penge-
ne fra værdighedspakken på at for-
bedre forholdene for de ældre.

»I Ny Væmmelse har vi hele tiden
haft ældreomsorgen for øje, og da vi
modtog pengene fra værdigheds-
pakken, var der da heller ingen tvivl
om, at de skulle komme vore ældre til
gavn«, siger Aage Nielsen.

»Som en eksplicit kommune, der
sætter borgerne i centrum på den lan-
ge bane i en global kontekst, kan vi ik-
ke leve med at have et dårligt ry på
ældreområdet. Derfor har det også væ-
ret magtpåliggende for mig at få
undersøgt forholdene for de ældre til
bunds ved at få min fætters konsulent-
firma, Nielsen Consult, til at udarbej-
de en rapport«. 

»Desværre tegnede rapporten et
meget dyster billede af forholdene,
hvilket jeg da også har bebrejdet min
fætter, men nu hvor den var lavet, blev
vi nødt til at vise den til medlemmer-
ne af kommunalbestyrelsen. Men som
jeg sagde til dem, var den kun bereg-
net til at kigge i, hvorefter den straks
skulle leveres tilbage til min fætters
firma«.

»Det stillede flere af medlemmerne
sig uforstående over for, men som jeg
forklarede dem, ville rapporten kunne
skade Ny Væmmelses gode ry og ryg-
te, hvis Nielsen Consults konklusioner
kom til offentlighedens kendskab, og
det kan ingen jo være interesserede i«.

»Ikke desto mindre lækkede et par
af byrådsmedlemmerne rapporten til
Væmmelse Posten, som skrev nogle
stærkt misvisende artikler om sagen«. 

»Det er skandaløst, at man på den
måde forsøger at sætte sig selv i cen-
trum i stedet for at tænke på kommu-
nens interesser«.

»Selv om rapporten har været en
bekostelig affære og har lagt beslag på
en væsentlig del af pengene fra
værdighedspakken, har der heldigvis
stadig været et beløb tilbage, som
kunne dække indkøb af kunst til Pleje-
hjemmet Edelgave. Min hustru, Aase
Nielsen, har således solgt nogle af sine
nondekorative værker til ophæng-
ning i gangarealer og i dagligstuen til
vennepris, så de gamle har noget at
kigge på, imens de venter på persona-
let«.

»Samtidig arbejder vi på højtryk på
at løse problemet med ældre, der ikke
får skiftet ble. Kommunens indkøbs-
afdeling er således i gang med at ind-
hente tilbud på superbleer, der kan
opsamle væsentlig mere urin end de
nuværende. En win-win for både bebo-
ere og personale«.
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bedste pladser er skamferet af høje
plankeværker, at store dele af byens
gader er gravet op, at bymidten er
plaget af deciderede drukzoner, alt
imens trafikken sander til i kaos og
utryghed.

Og med reklamebureauernes
dragende sirenesang forventes hor-
der af turister i de kommende år at
strømme til eventyrbyen og fylde
hver eneste kvadratmeter byrum til
bristepunktet. Godt for økonomi-
en, men skidt for livskvaliteten, hvis
ikke der gøres noget.

Nogle af problemerne løser sig,

Jan Koed er arkitekt MAA og er, som
det fremgår af dette indlæg, ikke be-
gejstret for Københavns udvikling.

K øbenhavn scorer gang på
gang højeste karakter på de

internationale målinger af storby-
ers livskvalitet. Imponerende, når
man tager i betragtning, at byens

når metroen åbner, mens andre
kræver regulering og lovgivning.
Dertil kommer, at der kræves poli-
tisk vilje til investeringer i en infra-
struktur, der gør byen smukkere,
grønnere og mere rummelig for by-
ens borgere og gæster.

For mere end hundrede år siden
havde man blik for den slags, da Kø-
benhavns udvikling til en moderne
storby foregik i et lige så hektisk
tempo som i dag. Store parkområ-
der, brede boulevarder, tunnelbane
og elektriske sporvogne forvandle-
de byen fra en indeklemt provins-

hovedstad til en åben kosmopoli-
tisk storby.

Senere dukkede bilerne op, som
beslaglagde store dele af det offent-
lige rum i en dunst af giftig udstød-
ning.

Med Københavns aktuelle vækst
og gode økonomi er det i dag kom-
met inden for rækkevidde at gen-
skabe fortidens storhed uden at gå
på kompromis med bilernes frem-
kommelighed. Grav tunneler til bi-
lerne og befri bykernen for al gen-
nemkørende trafik.
bagsiden@pol.dk

byhistorie

JAN KOED

København 1910

H.C. ANDERSENS BOULEVARD. På et postkort fra 1910 ser man H. C. Andersens Boulevard – dengang Vestre Boulevard – fra Langebro i syd til
Rådhuspladsen i nord. I løbet af kun 12 år fra 1894 til 1906 blev bygningerne på begge sider af boulevarden opført. Set med nutidens øjne kunne denne
udformning af boulevarden være et godt bud på et fremtidssikret gadeprofil med rigelig plads til fortove, cykelstier, lokalgader og et skybrudssikret, grønt
byrum. Den gennemgående trafik til og fra Amager kører i en tunnel under boulevarden.
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VINDERSTRATEGI
»Når alt lykkes, så er han (Magnus
Carlsen red.) god til alt. Lykkes alt,
vinder han klart«.
Det norske skakgeni Magnus Carlsens
danske træner Peter Heine Nielsen

FRITZL HAR VÆRET TIL ÅBENT HUS
Masser af muligheder for opbeva-
ring af teenager eller aupair
Boligannonce i Det Grønne Område

LETTERE AT VÆRE P-VAGT
Alle de biler, hvis ejere ikke ligger 
i forruden, får en bøde.

Send gerne bidrag til ’Bemærkel-
sesværdige budskaber’ til bagsi-
den@pol.dk.

emærkelsesværdige
udskaberB

ats@pol.dk

AF MIKAEL WULFF &
ANDERS MORGENTHALER

E n led julemand. »Hvem vil
dog købe sådan en, for slet ik-
ke at tale om en led slanges-

nemand?«, spørger Birthe Lorent-
zen, der har sendt sit foto til Læser-
nes Julekalender.
bagsiden@pol.dk

læsernes 
julekalender

LÆSERNE
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Frederiksborggade 28 - 1360 København K
Fjeldogfritid.dk

Pris kr. 1.599,-

Mountain 
Equipment
Arete Hooded 
Jacket

• Dunjakke, let
• Vandafvisende dun
• 90/10, 700+dun
• Vejer kun 320-350g
• Herre: Cosmos, blå 
 eller kiwi
• Dame: Cosmos, indigo, 
 grøn, sangria eller orange

HØRECENTER
DIN HØRELSE - VORES OMSORG

Bagsværd Hørecenter - Bagsværd Hovedgade 77 - 2880 Bagsværd 
Charlottenlund Hørecenter - Ordrupvej 50 - 2920 Charlottenlund

Frederiksberg Hørecenter - Smallegade 52A - 2000 Frb.
Greve Hørecenter - Over Bølgen 2A, 1. - 2670 Greve

Herlev Hørecenter - Herlev Hovedgade 138E - 2730 Herlev
Østerbro Hørecenter - Ndr. Frihavnsgade 49 - 2100 Kbh. Ø

KAN DU HØRE DIT 
BARNEBARN?

KOM OG PRØV DE SMARTE RESOUND LINX2 APPARATER
FRA DANSKE GN HEARING.
Med ReSound LiNX² vil du nemt kunne følge samtaler og få en klar fornemmelse 
af dine omgivelser. Du kan streame lyd direkte fra din smartphone, dit tv og me-
get mere. Og så er det så lille, at ingen vil bemærke, at du har det på.

PRØV GRATIS
I 3 UGER

Audiovox Mobile Hørecenter i hele Danmark
Tlf. 3940 1050 - www.audiovox.dk

Hvad har Bodil Jørgensen 
og geder til fælles?

Få svaret på 
givenged.dk/fb, hvor der er gedesjov 

hver dag fra 
1.-24. december

www.roaldals.dk

Læs mere om stillingen på  
www.genitor.dk.

DANMARKS CYKLE 
UNION 
søger ny topchef
med ansvar for elite  
og administration

LIGETIL
Nyheder der er

lette at læse
dr.dk/ligetil


