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ATS

’STALIN-SATIRE RAMMER PLET.
EN STÆRKT UNDERHOLDENDE OG BEGAVET FILM.’

AT TÆNKE SIG

MORTEN DÜRR, BØRSEN

POLITIKEN

EN FILM AF

ARMANDO IANNUCCI

SE DEN I BIOGRAFERNE NU

SUNDHEDSPLATFORMEN –
EN LOGISK FORKLARING
Platformens skabere forklarer fejlene i
sygehusenes nye it-system:

299 kr.
Normalpris 495 kr.

4 retter og velkomstdrink på Maio

Spar 39%

Nyd en lækker 4-retters middag og velkomstdrink på
italienske Maio Restaurant, der ligger på toppen af Illum
i København. Her kombineres italiensk gastronomi med
fransk bistrostemning. Resultatet er autentisk italiensk
mad med et innovativt twist.

Pas på juletræstyvene
Københavnske politifolk
fik 8. december 1884
besked på at holde øje med
kuske, der kørte med
juletræer i større antal.
Arkivgutterne
JØRGEN MIKKELSEN, ARKIVAR

Køb senest 24. december 2017 på

spotdeal.dk
SPOTdeal tager forbehold for eventuelle skrive- og trykfejl i annoncen.

- en del af

Tyveri i statsskovene

F

349 kr.
Normalpris 550 kr.

Spar 36%

7 serveringer & velkomstdrink på

anmelderroste Naert
NYHED: Naert byder velkommen til 7 spændende serveringer og velkomstdrink i Pilestræde i Kbh. Med nynorsk

benhavns politidirektør brugte også bladet til at give sine betjente instrukser om,
hvordan de skulle håndtere bestemte situationer.
31. juli 1873 blev der for eksempel trykt
en dagsbefaling i anledning af, at der var
konstateret kolera i Helsingborg. De københavnske politifolk fik da blandt andet
at vide, at de skulle holde hovedstadens
herberger og gæstgiversteder under hyppigt tilsyn. Især gjaldt dette for de steder,
der blev opsøgt af mange søfolk og rejsende fra Sverige.

ra 1867 til 1980’erne modtog alle
danske politikredse flere gange om
ugen et internt meddelelsesblad
med beskrivelser af efterlyste personer
samt oplysning om anholdelser, løsladelser og begåede forbrydelser m.m. Bladet,
hvis primære formål var at styrke det politimæssige samarbejde mellem politikredsene, blev oprindelig udgivet af Københavns Politi og hed da Politiefterretninger. Men da Statspolitiet (som senere
kom til at hedde Rigspolitiet) i 1920 overtog ansvaret, skiftede bladet navn til Danske Politiefterretninger.
For et par år siden afleverede Rigspolitiet en lang række af politiefterretningerne
til Rigsarkivet. Det er fascinerende at dykke ned i de gamle blade, hvor man blandt
andet kan få et detaljeret billede af, hvordan nogle af 1800-tallets forhutlede eksistenser så ud. Men ikke nok med det! Kø-

Knap så dramatisk var den dagsbefaling,
der udgik fra politidirektørens kontor 8.
december 1884. De betjente, der patruljerede på de vigtigste indfaldsveje til København, blev da beordret til »at affordre
de kuske, som på deres vogne medfører
juletræer i større antal, legitimation for
deres adkomst dertil«. Baggrunden var et
ønske om at begrænse tyverierne i statsskovene. Derfor var der blevet indført den
ordning, at alle, der købte juletræer i disse skove, blev forsynet med en erklæring
fra den pågældende skovrider om, at træerne var erhvervet på lovlig vis.
Disse dokumenter skulle nu på forlangende fremvises for de københavnske politibetjente. Og hvis en kusk ikke var i
stand til at gøre dette, skulle træerne tages i forvaring. Kusken ville derimod få
lov til at beholde sine træer, hvis han hævdede at have købt dem af en privat sælger.
Men i så fald skulle politiet meddele ham,

TRÆTJEK. Julestemning på
Strøget i København, tegnet i
Illustreret Tidende i 1877.
Mon juletræet er anskaffet på lovlig vis?

at der ville blive foretaget en nærmere undersøgelse af, om forklaringen var korrekt.
I vore dage stjæles der stadig træ fra
statsskovene i form af træstammer, men
her kunne Naturstyrelsen sidste år meddele, at tyveriet var faldet med 50 procent
fra 2015 til 2016 – efter et forsøg med gpsmærkning af stammerne.
bagsiden@pol.dk

SKRIBENTERNE

SPOTdeal tager forbehold for eventuelle skrive- og trykfejl i annoncen.

- en del af

HERREJAKKE

Klassisk jakke i bomberdesign med fast talje og
ribstrik på krave, i taljen
og på manchetter. Jakken
er foret, vind- og vandtæt.
Pluspris 1.019 kr.
Pris uden abonnement 1.199 kr.

Ortopædkirurger forstyrres af
reklamer for rundsave og andet
elektrisk værktøj, når de arbejder i
systemet.
»Sundhedsplatformen er desværre
blevet væsentlig dyrere end budgetteret. Derfor har det været nødvendigt
at sælge målrettede reklamer. Urologernes brugerflade er således sponsoreret af Tena-bind, og øjenlægerne får
flere gange om dagen at vide, at de
sku’ være gået til Louis Nielsen«.

Jørgen Mikkelsen er arkivar
på Rigsarkivet i København.
Kenn Tarbensen er arkivar
på Rigsarkivet i Viborg.

Hjerter i hjerter
SØREN RYGE PETERSEN, TEKST OG FOTO

S

om næsten alle andre børn lærte
jeg tidligt i livet at flette julehjerter.
Det var en af de få sikre opvarmninger til jul, altid i rødt og hvidt og altid den
helt almindelige udgave med få eller flere
firkanter i hjertet.
Da jeg selv fik børn, gjorde vi det igen,
men da var jeg blevet træt af firkanterne
og begyndte selv at tegne mønstrene. Jeg
tegnede og klippede, og så flettede børnene. Det var sjovt at se, hvordan små variationer i mønstret resulterede i vidt forskellige hjerter. Desuden flettede vi dem i
alle mulige størrelser, og i en årrække var

HJERTESAG. Et udvalg af mine hjerter
i hjerter. Det klassiske med bare ét hjerte
inde i det store er nemt og derfor lavet i
diverse størrelser. Det mindste er kun
2x2 cm og næsten umuligt at flette.

huset fyldt med julehjerter i hele december både hos os selv og hos familie og venner. Næste skridt i julehjerteriet var lidt
snyd. Jeg købte en bog om at flette jule-

Dagens kandidat:
Margrethe Vestager

hjerter. Nu tegnede jeg ikke mønstrene
selv, men kopierede dem fra bogen, og
det resulterede i en helt ny generation
hjerter, der ikke lignede de hjemmelavede, meget smukke.
De bedste var hjerterne i hjerterne. Den
slags havde jeg slet ikke fantasi til at udtænke selv, men jeg kunne kopiere dem
og flette dem. Nogle af dem var ganske
vist meget svære at flette og tog en evig
tid, men det er kun et spørgsmål om tålmodighed og fingerfærdighed. Resultatet blev i hvert fald, at jeg nu har en håndfuld hjerter i hjerter, alle mulige variationer over det forslidte tema. De hænges op
på køleskabet hvert år i december og er
mit beskedne bidrag til det omsiggribende julehalløj, som jeg ellers holder mig
langt fra.
bagsiden@pol.dk

Køb på
politiken.dk/plus
eller i Plusbutikken,
Vestergade 22,
Kbk K

MESSENGERBAG

Alpenleders eksklusiv hånd- og skuldertaske
i bøffel- og kalveskind. Tasken har praktisk
rumfordeling og flere lynlåslommer.
Pluspris 2.125 kr. Pris uden abonnement 2.499 kr.

Forbehold for trykfejl og udsolgt.

»Det er en fejl, som vi desværre ikke
har mulighed for at udbedre her og
nu. I stedet har vi sørget for, at der
kommer en dialogboks op, hvor personalet bliver bedt om at vende patienten på hovedet«.

HVEM BLIVER JULEMAND?

julepynt

spotdeal.dk

Flere typer stikpiller opføres automatisk som medicin, der skal indtages oralt.

Med jævne mellemrum diverterer
arkivgutterne Jørgen Mikkelsen og
Kenn Tarbensen læserne med kuriosa,
der passerer deres skriveborde.

ligeledes anmeldt med 5 stjerner i Politiken og Berlingske.

Køb senest 24. december 2017 på

»Det er naturligvis et trickspørgsmål,
der skal afsløre, om lægen ved, at
blindtarmen sidder i højre side«.

Arkivgutterne

innovation har Naert fået en ﬂot plads i White Guide og er
En oplagt julegave til den nysgerrige gourmand.

På et operationsskema bliver lægen bedt om at oplyse, om det er
højre eller venstre blindtarm,
patienten skal have fjernet.

AF MIKAEL WULFF &
ANDERS MORGENTHALER

Parforholdsproblemer for tudser

Margrethe mener ligesom en anden
kandidat, Johanne Schmidt-Nielsen, at
jobbet som julemand ikke bør være
forbeholdt mænd.
»Det er på tide, at julemandsbegrebet bliver udfordret på alle områder«,
skriver Margrethe. »Kan det for eksempel være rigtigt, at julemanden skal
være multinational og have monopol
på at dele gaver ud? Og hvad med
hans værksted? Er der ikke noget med,
at det befinder sig et sted, hvor der ikke betales skat? Og nisserne: Arbejder
og aflønnes de i overensstemmelse
med EU’s nissecirkulære?«, spørger
hun.
ATS Casting mener ikke, at der skal
sættes spørgsmålstegn ved julemanden og hans arbejde og kan derfor allerede nu fastslå, at Margrethe ikke får
jobbet. Sådan er det jo.

