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SEXSKANDALE
TRÆKKER UD

DA RÅDHUSPLADSEN 
VAR UDSTILLINGSOMRÅDE

DEN SIDSTE 
BOLIG I DEN LETTE ENDE

LEDER KOMMENTAR MAGASIN MED MOR I BYEN BYENS BØGER

KUNST  I anledningen af 40-året for Grøn-
lands Hjemmestyre og 10-året for Grøn-
lands Selvstyre slår kulturcenteret 
Nordatlantens Brygge dørene op for ud-
stillingen ”I vores levetid”.                S:05                              

NY UNG 
KUNST 
FRA GRØNLAND

TEKST MAJBRIT HJELMSBO

VELSKREVET OG 
SPÆNDENDE DEBUTKRIMI 

MIN BY   Peter Olesen har udgivet bestseller-bogen “Stille København”, nu i 4. op-
lag, og senest “Stille Odense” – begge med henvisning til stille oaser i den store 
by. Han har netop skrevet manus til den 3. stillebog “Jeg elsker stilhed”, som han 
pt. arbejder på at få finansieret til udgivelse snarest. Den handler om hans eget 
forhold til stilhed gennem et snart langt liv.                                                               S.06

Både Caféen og terrassen er åben fra kl. 12.00 hele sommeren.
Rosenborggade 15, 1130 København K, Tlf. +45 3841 1020, www.brdr-price.dk - lige ved Nørreport og Kongens Have

TERRASSEN ER ÅBEN!
– til både frokost og aften hele sommeren.

GRILLTALLERKEN: PR. PERSON KR. 250 
▪ Vildtpølse med havgus fra røgeriet Egtved

▪ Fransk kylling
▪ Bøf af dansk kødkvæg fra Kildegaarden

▪ Sydfynsk lam
Torsdag, fredag & lørdag fra kl. 17.30 i Caféen og på terrassen.

 Prices Grill

OASER, DER OSER AF 
KØBENHAVNERATMOSFÆRE
TEKST CAMILLE BLOMST       FOTO LEIF TUXEN
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Den sexramte københavnske teknik- og miljø-
borgmester Ninna Hedetur Olsen er fortsat sy-
gemeldt på grund af voldtægtssagen, som foregik 
i hendes hjem. Ikke et ord om en kommende 
retssag, Københavneravisen har fuld tillid til 
Domstolene. Ikke et ord om den gode støtte 
og hjælp, som ofret får. Men den folkevalgte 
borgmester fra Enhedslisten må nødvendig-
vis kunne tolerere et par løftede øjenbryn. 
Langtidssygemelding? Damage-control? Or-
dre fra Centralkommiteen? 

Her gik vi gamle 68-ere og troede, at fug-
tige fester, hvor 4-5 personer ender i samme 
seng, var noget, vi alle havde prøvet (og som 
ikke kan anbefales). Og hvor det er umuligt 
at undgå at berøre hinanden (heldigvis/des-
værre - vælg selv). Men voldtægt er en kri-
minel handling, basta. Alkohol har jo gjort 
elastikken slap i mangen en ung piges un-
derbenklæder, og selv Shakespeare har en 
kommentar: ‘Circumstances make strange 
bedfellows’. Og så Enhedslisten! Hine tiders 
Rødstrømper har kæmpet forgæves i at skjule 
deres ynder med lilla ble og Anders And sko.  

Hvad med Klassekampen? Hvad med Sultens Sla-
vehær? Hvad med ophævelse af den private ejen-
domsret? Nåh, disse anstrengelser er måske 
sat på vågeblus, mens Kammeraterne på Chri-
stiansborg stemte for finansloven, da lokum-
met brændte under Helle Thorning Schmidts 
regering. Hellere stemme for finansloven end 
vælte Helle. Det kan man da kalde regerings-
ansvar!

Københavneravisen synes, at Ninna Hedetur skal 
komme tilbage til sit skrivebord. Hun er, trods 
sit besynderlige politiske kompas, kendt som 
en myreflittig, samvittighedsfuld borgme-
ster, der sætter saglighed først. Og som er re-
spekteret og vellidt langt ind i modstander-
nes rækker. Hvad hun og hendes løsslupne 
venner foretager sig i deres sparsomme fri-
tid, vedkommer ingen andre end dem selv. 
Så længe det er inden for lovens knivskarpe 
grænse.  

Københavneravisen
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Ønsker du mere information om den 
‘Social Økonomiske Presseforening’, 
som er en socialøkonomisk virksomhed 
kontakt da:

Plan & Handling
Att. Allan Nielsen
Skt. Gertruds Stræde 5
1129 København K  ·  Tlf.: 53 53 77 77
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OM AVISEN:
Københavneravisen bygger 
på bydelsaviserne Rendestenen, 
Grønnegade Avertissements-
tidende, Rundetaarn Avis og 
Frederiksstaden. Siden 1993 har 
borgere og butikker haft glæde 
af at læse og annoncere. 

TRYK: 
Dansk Avistryk

OPLAG: 
21.500 eksemplarer 

DISTRIBUTION: 
Postomdeles af FK Distribu-
tion og leveres til butikker, 
restauranter, biblioteker, kon-
torer, klinikker og caféer i 
København K. 

Næste nummer udkom-
mer og bliver omdelt fra 
onsdag d. 28. august 2019.

SEXSKANDALE 
TRÆKKER UD

Besøg butikken i Fiolstræde 14, 
telefon 33 36 35 00

eller vores web-shop: 
www.tessies.dk

Sten og krystaller
både rå, kugler, smykker eller lommesten. 
Kæmpe udvalg. 

Priser fra kun 15,-

Hviids 
Vinstue

Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk   |    Kgs. Nytorv   |           33 15 10 64
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TEKST HOLGER SKYTTE

Urmageren i København 
Har du et stue ur, der trænger til reparation?  

Så har vi urmageren til rådighed i butikken. 

Vores dygtige fagudlærte urmagere tager sig af alle slags ure & ur reparationer. 

Opgaver, store som små, løser vi med omhu.  

Så de som kunde bliver tilfreds og får den bedst mulige service. 

Inden reparationen påbegyndes, giver vi selvfølgelige et gratis uforpligtende tilbud. 

         

Kontakt os, og aftal nærmere vedrørende  

evt. hjemme besøg samt tilbudsgivning 

STRØGETS  ∙   KULTORVETS  ∙  NØRREBROS 

URE GULD SØLV KØBENHAVN 

Nygade 7, KBH K 

TELEFON: +45 33 12 12 65   MAIL: ure-guld-soelv@hotmail.com 

www.ure-guld-soelv.dk 
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DIN AUT. EL-INSTALLATØR 
I INDRE BY

TIDLIGERE KENDT SOM 
JØRGEN HOLST APS

TLF.: 33 14 78 93

RÅDGIVNING
ERFARING
KVALITET

TILLID

PALÆ_41x40.indd   1 09/06/06   16:36:00
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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

KOMMENTAR Min mor er blevet indstil-
let til plejehjem. Hun er 95 år gammel. 
”Vi har et dejligt plejehjem i Vangede”, 
siger visitator, der er på besøg for at 
vurdere situationen. Min mor rynker 
på næsen ad Vangede. Der vil hun ikke 
bo. ”Det er noget snobberi”, konstate-
rer visitator, mens jeg protesterer: min 
mor har bare ikke noget forhold til Van-
gede. Det er fremmed for hende. Hun 
vil gerne føle sig hjemme, der hvor hun 
skal bo. Det ville være dejligt med et 
sted, hvor hun føler sig tryg!

Vi har på eget initiativ besøgt flere 
plejehjem i min mors kommune, og har 
konstateret, at rigtig mange er prægede 
af en mentalitet, der er fremmed for 
min mor. Der er ellers mange aktivite-
ter for de ældre. Der vises f.eks. Mor-

ten Koch-film og laves stolegymnastik 
til musikledsagelse af Keld og Donkeys. 
Men de film og den musik, har aldrig 
sagt min mor noget.

”Er der nogen jeg kan tale med på 
plejehjemmet?”, spørger hun. Det er vel 
et meget naturligt spørgsmål. Selvfølge-
lig ønsker man ikke at leve sin sidste tid 
i omgivelser, der er alt for fremmede. 
Men visitator vil nok mene, min mor er 
snobbet. Reglerne er sådan, at er man 
indstillet akut til plejehjem, kan man 
kun sige nej til et tilbud én gang. Der-
efter skal man sige ja til det næste.

En mere individuel visitation ville 
være ønskværdig. Det handler vel om at 
man skal føle sig hjemme og tryg, set og 
forstået i sin sidste tid i denne verden.

hs@kbhavis.dk

DEN SIDSTE

BOLIG

Ikke alle er lige velbevandrede i de gamle danske filmperler.

MATERIALER TIL:
• DANSK SOM ANDETSPROG
• ENGELSKE, TYSKE OG FRANSKE KLASSIKERE 
 MED GLOSER
• LÆR ENGELSK MED HARRY POTTER

www.klingbjerg.dk   ·    klempaa@klingbjerg.dk

SANKT PEDERS STRÆDE 51  ·  1453 KØBENHAVN K   ·   Tlf. 20275539

KLINGBJERG 
– SPROGFORLAG & BOGHANDEL
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HISTORISK  Larslejsstræde 
var oprindeligt bare ind-
kørslen til Sankt Peders 
kirkegård, og endte ved det 
nuværende kapel. I bispens 
jordebog fra 1496 betegnes 
det som ”det Tverstræde, 
der løber ud af Sanct Peders 
Stræde og indtil Niels Skri-
vers Have”. Strædet havde 
skiftende navne efter store 
grundejere, og hed snart Hr. 
Jens Jonsens Stræde, snart 
Hr. Jens Pedersens Stræde. 
Det nuværende navn ses før-
ste gang i 1571 som Lasse Le-
egs stræde, opkaldt efter en 
mand, der havde lejet og si-
den købt Roskilde Klara 
Klosters gård i gaden. Den 
nuværende stavemåde er re-
sultatet af københavnernes 
folkelige udtale. 

Efter reformation i 1536 
overgik Sankt Petri Kirke 
i 1586 til den tyske prote-
stantiske menighed i Kø-
benhavn. Sammen med den 
oprettes I 1575 den private 
Sankt Petri Skole til den ty-
ske menigheds børn.

Først i 1600-tallet blev 
gaden ført igennem til Nør-
revold. På den tyske kirke-
gårds nordside har der siden 
1648 ligget det lange grav-
kapel. Inde bag karreen på 
vestsiden af strædet, indvi-
ede pastor Henrik Dürkop 
under pestepidemien i 1711 
den 21. september ”Sct. Pe-
tri Kirkes assistenskirke-
gård”. Kirkegården havde 
indgang fra Larslejsstræde 
overfor gravkapellernes 
gavl. Den blev nedlagt i 1760 
og siden anvendt til ”Moti-
onsplads for Lemmerne i St. 
Petri Plejestiftelse”, og er i 
dag en del af den tyske sko-
les skolegård. I 1850 opføres 
Larslejsstrædes Friskole, 
som blev til Nørre Volds 
Skole i 1937, da skolens sko-
legård blev bebygget med 
Brd. Petersens Jomfruklo-
ster, og skolen ”vendt om”. 
Skolen blev ikke anset som 
særlig fin. I samtiden sagde 
man ”var han trist og bleg 
– gik han på Larlej”. 

Indtil Nørrevold graves 
væk fra 1870, var Nørre 
Voldgade nærmest et smalt 
stræde. Da stadskonduktør 
Krak giver de københavnske 

huse gadenumre, gik hus-
nummereringen på tværgå-
ende gader fra den største til 
den mindste. Dengang var 
Sankt Peders Stræde bre-
dere end Nørre Voldgade. 
Derfor startede numrene 
i den ende af gaden. Efter 
anlæggelsen af den boule-
vardagtige voldgade, valgte 
kommunen at bibeholde 
den oprindelige husnum-
merering. Så numrene star-
ter stadig ved Sankt Peders 
Stræde.

Petri Kirke og den tyske 
menighed har sat sig tyde-
lige spor i gaden. Her lå den 
tyske præstegård, og i byg-
ningen på hjørnet af Sankt 
Peders Stræde den tyske pi-
geskole. Menigheden har 
også drevet Thymes Pleje-
hus fra 1775 og den Pelt’ske 
Stiftelse fra 1779. Det er den 
bygning, der rager ud i ga-
den på fotoet. De var ble-
vet grundlagt af galante-
rikræmmer Winand Thyme 
og Abraham Pelt, den sidste 
var indvandret fra Holland 
i 1707, og havde mistet sin 
eneste søn. Abraham Pelt 
søgte gennem stiftelsen, 
at sætte sin søn et minde. 
Pelt drev et stort sukker-
raffinaderi som fra 1728 lå 
på Gammeltorv. Den gamle 
bygning blev nedrevet, da 
stiftelserne og skolen blev 
samlet i et nyt hus i 1899, 
hvor nuværende bygninger 
blev opført. Larslejsstræde 
var en gade med boliger 
for håndværkere, offentligt 
eller privat ansatte inden-
for serviceområdet. I den 
anden ende af strædet, på 
det østlige hjørne af Nørre 
Voldgade, lå i kælderen 
kvarterets søndagsskole. 
Både bygningen og skolen 
forsvandt, da KTAS lod sin 
store kontorejedom opføre 
på området. 

amt@kbhavis.dk

TEKST ALLAN MYLIUS THOMSEN

Larslejsstræde i 1898, året før den gamle stiftelsesbygning blev nedrevet, og afløst af den nuværende 
skole- og stiftelsesbygning. Foto Københavns Museum

LARSLEJSTRÆDE 1898
ET LILLE STRÆDE, MED ET PUDSIGT NAVN I DET GAMLE KØBENHAVN
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TEKSTMAJBRIT HJELSBO

Årskort til Københavns kanaler 
Oplev København fra vandet både sommer og vinter og følg havnefrontens evige udvikling.       

Et årskort fra Stromma Danmark giver dig adgang til kanalrundfart hele året! 

Køb dit årskort i billethuset på Ved Stranden og Nyhavn eller online på stromma.dk 

NY UNG KUNST 
FRA GRØNLAND
UDSTILLING I anledningen af 40-året 
for Grønlands Hjemmestyre og 10-
året for Grønlands Selvstyre slår 
kulturcenteret Nordatlantens Brygge 
dørene op for udstillingen ”I vores 
levetid”. Udstillingen byder på ny 
kunst af fem talentfulde, unge grøn-
landske kunstnere, alle under 30 år. 
Udstillingen stiller således skarpt på 
den generation, der er vokset op med 
selvbestemmelse som en selvfølge og 
formentlig også vil komme til at op-
leve et Grønland som selvstændigt 
land. 

  Udgangspunktet for udstillin-
gen er den konkrete nutid og de fem 
kunstnere. Hvor befinder de sig nu 
hér i 40-året for Grønlands Hjem-
mestyre. Hvilken fremtid ser de for 
sig? Der gives ingen entydige svar, 
ligesom udstillingen også repræsen-
terer vidt forskellige kunstneriske 
retninger, arbejdsmetoder og mate-
rialer.  Måske vil man igennem de-
res kunst kunne se en retning, der 
peger fremad. 

 De fem kunstnere er Martin 
Brandt Hansen, Paninnguaq Lind 
Jensen, Paarma Brandt, Inuuteq 
Storch og Maja-Lisa Kehlet, som alle 
er markante grønlandske kunstnere, 
der med deres værker og meget for-
skellige udtryk helt sikkert vil være 
med til at sætte hver deres præg på 
de næste 40 års udvikling i Grønland. 

   Udstillingen er kurateret af Bo-
letta Silis-Høegh, der selv har marke-
ret sig på den grønlandske scene. Hun 
ser først og fremmest en befriende 
fandenivoldskhed hos de fem unge 
kunstnere, men også en genkendelig 
sårbarhed, der forvandles til råstyrke 
i deres kunst.

  ”De er simpelthen gode fortæl-
lere, og deres kunst er historier, som 
bliver i vores hukommelse”, siger hun 
om udstillingen.

Udstillingen ”I vores levetid” kan 
ses på Nordatlantens Brygge indtil d. 
20. oktober.

mh@kbhavis.dkMartin Brandt Hansens værk ”Post-Moratorium Pseudo-Ethnic Mitaartoq Mask” (2018)   
Mitaartoq Mask”.
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Peter Olesen har udgivet bestseller-bo-
gen “Stille København”, nu i 4. oplag, 
og senest “Stille Odense” – begge med 
henvisning til stille oaser i den store 
by. Han har netop skrevet manus til 
den 3. stillebog “Jeg elsker stilhed”, som 
han pt. arbejder på at få finansieret 
til udgivelse snarest. Den handler om 
hans eget forhold til stilhed gennem et 
snart langt liv.

Hvor skal man gå hen, hvis man 
er i sorg?

En af byens mange smukke kirke-
gårde med fred og ro. Her er godt at 
finde ro med sorg i sinde: Assistens 
Kirkegård, Vestre Kirkegård, Garni-
sons Kirkegård, Holmens Kirkegård, 
Christians Kirkes lille gamle kirke-
gård på Christianshavn eller bag mu-
ren ved Sankt Petri Kirke i Nørregade.

Men også byens parker er gode i 
denne sammenhæng. Voldens par-
ker; Ørstedsparken, Botanisk Have og 
Østre Anlæg. Eller Kastellet.

Især de to meget gamle kirkegårde 
Garnisons og Holmens er et besøg 
værd. Bemærk: Kirkegårdene ligger 
ikke nær deres to militære kirker. De er 
genboer til Dag Hammarskjölds Allé. 
Her er fred og ro og meget grønt og 
frodigt og virkelig velholdt. Men de har 
deres steder med plads til lidt fin vild-
skab. Især kapellet på Holmens Kirke-
gård er et besøg værd med den næsten 
ægte norske stavkirke. Meget smuk. 

Søværnets Holmens Kirke og Gar-
nisonskirken på Sankt Annæ Plads 
skal også nævnes.

Hvad, hvis man har kærestesorg? 
Kærestesorg, her kan de samme 

steder bruges og så måske Biblioteks-
haven. Bagved ligger der en anden 
perle: Københavns Rådhushave, den 
er nærmest et must, fordi man ikke 
udefra kan se, at den eksisterer midt 
i det store ellers så massive byggeri. 
Her er frodigt, masser af bænke og 
endda det berømte bjørnespringvand.

Hvor går man hen med to håndba-
jere og en gammel ven?

Find et overraskende og måske for 
mange ukendt sted som for eksempel 
Rådhushaven i Københavns Rådhus. 
Eller måske den fine have bag Glypto-
teket, Kamma Rahbeks have tæt ved 
Carlsberg, den er lille og fin og for 
mange lidt ukendt og “hemmelig”. El-
ler op på et godt fredeligt sted på Chri-
stianshavns Vold, måske den del, der 
ligger over mod Amager Boulevard, 
altså omkring Christianshavn.

Hvor går man hen, når man har 
læst til eksamen.…?

En tur på Kastellet, her er masser 
af grønt og bænke og fin udsigt over 
havnen eller ind over Østerbro. Kastel-
let er jo også gammelt militærområde. 
Her er der særlig smukt med kig til 
havn og by og med bygninger helt til-
bage til 1600-tallet. At slå sig ned på 
en af Kastellets mange velplacerede 
bænke bør enhver unde sig selv uan-
set sindstilstand.

Her er oftest fred og ro, der er folk, 
der løber eller går tur, lufter hund, 
alle er fredelige og venlige forekom-
mer det oftest. Turen Kastellet rundt 
er stor og omfattende og meget smuk, 
den kan give ro i sind og krop. Eller en 
tur på Holmen, måske især Frederiks-
holm eller Nyholm. Her er god plads 
og især på Nyholm ikke mange men-
nesker, men mange spændende, gamle 
bygninger.

Hvor tager man hen og snakker om 
kærlighed?

Et smukt sted, vil jeg mene, dem 
er der mange af. Charlottehaven på 
Østerbro bag Strandboulevarden, 
Classens Have på samme Østerbro. 
Den smukke Landbohøjskolens Have 
på Frederiksberg, her er der oven i kø-
bet en café. Landbohøjskolens Have er 
frodig og har sin helt egen fine bota-
niske have med mange eksotiske plan-
ter, sø, bænke en masse og et væld 
af smukke bygninger. Lige midt på 
Frederiksberg. Har man aldrig lavet 
et stop her, så er det bare med at få 
det gjort.

Frederiksberg Have eller Hostrups 
Have, begge også Frederiksberg. El-
ler hvad med Akademiets Have ved 
Carlsberg. Eller Valby Gadekær tæt 
ved Nordisk Film.

Hvilke oaser mangler byen....?
Jeg synes faktisk, at København er 

ganske velforsynet med smukke og 
hyggelige stillesteder og rolige oaser, 
men ikke i tilstrækkelig grad, hvor der 
bygges nyt. Her skal alt klumpes tæt 
sammen og bygges højt, det giver ikke 
meget overskud til oaser. Men måske 
kunne eksemplet med den otte meter 
forhøjede og langstrakte have mellem 
bygningerne ved det nye Rigsarkivet 
tæt ved havnen eller topterrassen på 
Glyptoteket (kun åben om sommeren) 
bruges som eksempler til efterfølgelse 
mange andre steder, hvor der bygges 
nyt eller indrettes på ny. Ligesom alt 
det tætte byggeri langs havnen i både 
nord og syd.

cb@kbhavis.dk

TEKST CAMILLE BLOMST       FOTO LEIF TUXEN

MIN BY – PETER OLESEN

OASER, DER OSER AF 
KØBENHAVNERATMOSFÆRE



7JUNI/JULI 2019 ÅRGANG 14 KBH K

CYKELGUIDE CYKELKORT

DANMARK PÅ CYKEL
Tag på cykeltur med kort og guide og

få en fantastisk naturoplevelse!

SATIRE – AF CHRISTIAN LUNN

tlf : 32 15 76 48

Hairstylisten
Ruse Kralev
er tilbage på ny adresse

tlf : 32 15 76 48

HØRT HOS FARVEHANDLEREN
- Goddag. Og hvad kan jeg hjælpe den herre med?
- Jeg vil gerne se på noget maling.
-  Så er De sandelig kommet det rette sted, dette er nemlig en farvehandel!
- Jamen det skal være uden farve, den skal være hvid, altså ikke modehvid eller 
æggeskal....
- Skal det være oliebaseret eller vandbaseret?
- Den, der holder bedst, kan vandbaseret tåle regn? Det er havemøbler og udendørs 
kamin..
- Ih, ja. Lige til at smøre på.
- Ja det mener jeg osse, den maling fra sidste år, som skal af, kan vel selv finde ud 
af at falde af, og penslerne skubber jo osse lidt på.
- Øjh, s’gerne Hr. Vil De have rørepinde?
-Rørepinde? Jeg skal da ikke drikke cocktails imens!
-Så her er en bomstærk, vandbaseret udendørs maling, mathvid og økologisk. Var 
der videre? 
Under denne interessante samtale, som mit venstre øre var tvangsindlagt til, blev 
mit højre øre påduttet en videoudsendelse om maling af hjemmets møbler. En 
olieret, forførende herrestemme fortalte i et pædagogisk stemmeleje: ’...meget vig-
tigt at rense al maling af, først det løse med en spartel , så groft og fint sandpa-
pir. Derefter rystepudseren og til sidst grundig afvask med salmiakspiritus. Dette 
skal tørre i to døgn. Så lægger De alle redskaber, pensler og maling frem på pla-
sticstykke og starter med et tyndt lag grunder......
Min svoger, Erland, var ved at være færdig med at ærgre farvehandleren. Jeg sagde 
til ham: -Skulle vi se at komme videre? Der er sgu ingen, der skal lære os at male 
træmøbler. Det lærte vi Tivoli, ti minutter pr. stol og femten minutter til en bænk. 
Det var akkorden. Har vi fortjent en pilsner?
- Mon ikke! Skal den være vandbaseret? Ha ha, halløjsa! Er Tivoli åben? 
- Nej, det ordnede jeg hjemmefra, din gamle blotter. Kom så.

SPROG-JØRNET
- Høb! Der er da vist en stavefejl, min gode mand.
- Selv høb. Det er en stavefejl MED VILJE! Det er det nye hit. En stavefejl fanger 
nemlig øjet på fremragende vis. Tænk på Spørge-Jørgen bogen: Hvoffer dit osv. 
Det bliver brugt i reklamer (’Jem & Fix’ for eksempel), titler og betegnelser, og al-
verdens sproglærere gnider tænder af raseri. Som om deres arbejde ikke var svært 
nok i forvejen.
- Lissom en ‘klumme’, det har irriteret mig længe.
- Nul Putte. Det er fordanskning af et engelsk ord: En spalte i en avis hedder en co-
lumn. 
- Hvad så med majonæse?
- Ja, fysse føj! Det kommer af, at ingen kunne stave det rigtigt: mayonaisse. Så fore-
tog Dansk Sprognævn et ynkeligt knæfald for dummernikserne og blåstemplede 
det.
- Men ‘ypperligt’? 
- Niksen biksen. Det er plattysk af überlich, det vrimler med plattyske ord i dansk. 
Det stammer fra dengang, man talte fransk til hinanden, tysk til sin tjener og 
dansk til sin hund. Altså i de bedre kredse, vel at mærke.
- Hvad så med ‘hallo’, den har jeg hørt mange forkla-
ringer på. Knæk den!
- Behøv’s ik’. Det er et ord, som Thomas Edison op-
fandt blandt mange andre opfindelser. Han udtog tæt 
ved tusinde patenter! Ord kan man dog ikke tage pa-
tent på.
- Kan vi nå en til, Kloge-Åge?
- Nej. Men der kommer flere næste gang, om Jøsses (den 
var ægte: fejlstavning for ikke at være blasfemisk og sige 
Jesus) og vores Redaktør, Laust Kovending, vil. Gamle 
Redaktør Kovending siger tit:  Milde Moses. Den kan I 
forberede til næste gang, Små Englebørn. Slut for i dag. 
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TEKST ALLAN MYLIUS THOMSEN  

MAGASIN  I 1872 afholdes en nordisk 
Industri- og Kunstudstilling i det 
åbne terræn ud for stadsgraven ved 
Gyldenløves Bastion, den nuværende 
Rådhusplads og Tivoli. Til den lod 
den i 1838 stiftede Industriforening, 
arkitekten Vilhelm Klein opføre en 
udstillingsbygning på ydersiden af 
den delvist tilkastede stadsgrav, og 
ved Vesterbros Passage, der siden blev 
til Vesterbrogade. Midt i bygningen 
placeres den store udstillingshal. 

Ved en målefejl, kom bygningen 
til at ligge 15 meter for langt mod 
øst. Efter udstillingen fik Industrifor-
eningen skøde på grunden, og byg-
ningen ombygges til foreningens ho-
vedkontor. Det indvies 1880. 

Volden sløjfes
Da Vester Vold blev sløjfet, efter en 
revideret plan fra 1885, blev det be-
sluttet at placere Københavns nye 
Rådhus på området. Men inden da, 
skulle pladsen benyttes til en interna-
tional markering. Formanden for In-
dustriforeningen Philip Schou havde 
opdaget, at der i 1888 var hele tre na-
tionale jubilæer. 50-året for Industri-
foreningens oprettelse, Christian 9.’s 
25-års regeringsjubilæum og 100 året 

for stavnsbåndets ophævelse. Derfor 
fostrede han planen om Den nordiske 
Industri-, Landbrugs- og Kunstudstil-
ling. Planlægningen af udstillingen 
påbegyndes i 1883. Vester Vold om-
rådet, Tivoli og Industriforeningens 
bygning fra 1872 skulle inddrages.

Oprindeligt lå Industriforenin-
gens bygning ned til den gamle stads-
grav. Men ved anlæggelsen af Vester 
Boulevard (H.C. Andersens Boule-
vard) blev stadsgraven delvist opfyldt 
og terrænet nivileret, så den underste 
etage forsvandt og blev kælder. Det 
gav visse problemer, at bygningen lå 
15 m for lang mod øst. Men det re-
sulterede så i, at Tivoli fik sin grønne 
sti på ydersiden af søen, ud til bou-
levarden.

Frascati
I 1898 ombygger arkitekten Ludvig 
Clausen bygningen, og indretter ”In-
dustricaféen” ud mod Rådhusplad-
sen. Den blev senere til restaurant 
Frascati, og sidst Copenhagen Corner. 
I 1922-24 blev huset ombygget i det 
indre af Knud Arne Petersen og Cajus 
Novi. Den store udstillingshal i mid-
ten af bygningen blev i en årrække 
brugt til en lang række udstillinger 

og arrangementer. Men den tog me-
get plads, og mere moderne udstil-
lingsbygninger var kommet til.

Derfor lader man i 1937-38 arki-
tekt Ernst Kühn bygge biografen Pal-
ladium ind i midtrisalitten mod Ve-
sterbrogade. Det var ikke nemt at rive 
midterstykket af bygningen af huset 
ud, og opføre en moderne betonbyg-
ning. Men det lykkedes. Nu var In-
dustriforeningen en blanding af en 

historisk- og moderne funkisbygning. 
Palladium var den første virkelige 
storstadsbiograf. I forhallen til bio-
grafen indrettes intimrestauranten 
Giraffen.

Bygningen blev revet ned i 1977 til 
fordel for Industriens Hus tegnet af 
Erik Møller, der i dag er totalt ombyg-
get til det nuværende ”Husbladshus”.

amt@kbhavis.dk

Industriens hus opføres på kanten af den gamle stadsgrav, ved Vesterbro Passage, der i dag er Vesterbrogade. Foto Kunstakademiets samling.

Industriforeningens bygning på Rådhuspladsen nedrives i 1977, inden opførelsen af Erik 
Møllers nu totalt ombyggede hus. Foto Københavns Museum

DA RÅDHUSPLADSEN VAR 
UDSTILLINGSOMRÅDE

Industriens Hus på Rådhuspladsen, i daglig tale kaldet ”Husblashuset”, 
er faktisk den tredje udgave af en bygning på grunden.
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TEKST ANDERS HØJBERG KAMP

ENDNU EN OMGANG 

I SMATTEN
FESTIVAL Roskilde 2018 blev en fest i Rom & Cigar-Bar, med sy-
rerock på Pavillion og med verdensmusik på Avalon. I år ser vi 
frem til mere guitar, når post-punkerne Parquet Courts, Fon-
taines D.C. og Shame spiller teltene op.

Mere eller mindre ukendte navne, muligvis, men desværre 
har rockmusik mistet terræn på Roskilde Festival, og så må os 
gamle rocksjæle ty til de små scener, hvis vi da vil undgå pop, 
autotune, hiphop og elektronisk musik.

Med andre ord er guitaristen faldet ned fra Rolling Stones’ 
ældgamle, orange turnételt fra 1978 og til de små scener. Beva-
res, den gamle punkrocker Nick Cave gav et skrald af en koncert 
deroppe i ‘18, men det forholdsvis ringe antal af publikummer 
til verdensstjernen vidnede om, at Roskilde Festival ikke læn-
gere appellerer til langhårede band-t-shirts.

Heldigvis er der nok at vælge imellem for rock-connoseiurs. 
Bare læs DJ og journalist Peter Andersens program. Hvert år 
bringer Peter And en guide til de vildfarne i Københavneravi-
sen, rigtig mange endog følger slavisk hans program, og også 
2019 er spækket med fede tilbud på Roskildes scener.

Sidste år fik vi i hvert fald store oplevelser med dansende 
David Byrne fra Talking Heads, med First Aid Kit, som fik tå-
rerne til at flyde, Gorillaz, som fik plænen til at feste, Pablo 
Moses, som gav hippieminder om 70erne, My Bloody Valentines 
støjrock og det hurtigtspillende, eksplosive syrerockband The 
Oh Sees lavet for dem, der ville i mosh pitten eller bare stå og 
have det helt højt, mand!

MAND, HVOR URINSTØVET BLEV SKYLLET NED MED DE RIGTIGT VÅDE VARER
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Vidste du, at Bob Dylan aldrig har 
haft en #1 i hverken USA eller Eng-
land? Han har haft albums på første-
pladsen, javist, og The Byrds’ udgave 
af ’Mr. Tambourine Man’ nåede også 
øverst i sin tid, men den uden diskus-
sion mest indflydelsesrige kunstner på 
årets Roskilde Festival har aldrig selv 
indspillet en sang, der har solgt nok 
til at gå nummer 1.

  Omvendt har Cardi B, som går 
på scenen umiddelbart efter Dylan, på 
bare to år haft tre tracks (sange er det 
jo ikke) på Billboards Hot 100. Det er 
sikkert fortjent og forfriskende og alt 
det andet, der er blevet sagt og skrevet 
om hende, men for mig ret forglemme-
ligt i havet af computerstyrede hits, 
som kæmper om streams og airplay.

 Dermed slået fast, at dette er en 
guide til dem, der gerne vil drible uden 
om dagligdagens playlister. Min liste 
er (nærmest) renset for hiphop, techno 
og r&b, og metalfolket må i øvrigt også 
finde vej uden min hjælp.

 Først et nødråb: Hvor er kodren-
gene og den rigtige soulmusik henne 
på årets festival? Med mindre Bob 
Dylan vælger at spille hele Nashville 
Skyline, har Roskilde ikke fundet plads 
til et eneste countrynavn, og selv om 
både sorte og hvide kunstnere laver 
masser af begavet soulmusik i disse 
år, må vi mestendels nøjes med hitli-
ste-r&b, sunget med skiftende grader 
af nasal patos. For at bruge et nyligt 
citat af Uffe Elbæk: Det er en bummer!

ONSDAG:
Det er noget af en åbningsdag for os 
med halv- og helskaldede isser med 
både den genskabte 80’er duo Tears 
For Fears og snart 80-årige Bob Dylan. 
Jeg blev aldrig superfan af Tears For 
Fears, som debuterede i MTV-alderen 
og dengang lød for konforme til min 
smag. Men det er prima pop, og jeg hu-
sker, hvordan New Order overraskede 
positivt for tre år siden.

 Herefter følger en dobbelt anbe-
faling: Jeg vil høre Bob Dylan, men 

har man hørt ham 17 gange før, eller 
kan man bare ikke holde hans slidte 
stemme ud, kan jeg helt klart anbefale 
australske Rolling Blackouts Costal Fe-
ver, som spiller samtidig på Pavilion. 
De lyder som en fin opdatering af 
landsmænd som Go-Betweens og Tri-
ffids: Indierock med smukke harmo-
nier og klare guitarklange. 

 Bagefter er der ingen tvivl: Irske 
Fontaines D.C er meget langt fra U2, 
tættere på postpunk og ikke mindst 
den første inkarnation af Modern Lo-
vers. Hvis man ikke kender ML’s debu-
tplade, har man snydt sig selv, og jeg 
kan godt love, at man ikke skal snyde 
sig selv for irerne.

Tears For Fears: Arena kl. 18
Bob Dylan: Orange kl. 18 eller
Blackout Costal Fever: Pavilion kl. 20.15
Fontaines D.C.: Pavilion kl. 22

TORSDAG:
Der sker spændende ting down un-
der i disse år, og jeg lægger ud med 
australske Stella Donnelly, som skriver 
nogle finurlige sange. Ofte optræder 
hun solo, men her kommer hun med 
band, og det tror jeg bestemt ikke ska-
der oplevelsen.

 Det klæder i den grad Søren Huss 
at han er begyndt at synge på dansk 
i stedet for at krænge engelske gloser 
ud. Søren er i øvrigt en rigtig rar fynbo, 
og han møder op med stort band og 
har lovet gæster på scenen. Hvis jeg 
derefter kan mase mig ind i teltet, kan 
jeg måske nå at fange et par numre 
med den meget hypede amerikaner 
Sharon Van Etten. Hendes nye mu-
sik er båret af synths, grænsende til 
Nick Cave og postpunk-scenen i start-
firserne. Jeg har en naturlig skepsis 
over for kunstnere, alle pludselig be-
tragter som Guds nye mirakel – in-
den for de senere år kan jeg nævne 
Future Islands og Father John Misty, 
som begge keder mig bravt – men hun 
skal have chancen.

 Det er et ultratight program denne 
dag, så jeg springer amerikanske Lucy 

Dacus over – jeg har umiddelbart lidt 
svært ved at høre, hvad der udmær-
ker hende i den voksende flok af kvin-
der med en Telecaster om halsen – og 
napper i stedet den brasilianske sam-
ba-legende Jorge Ben Jor, som ifølge 
min kloge søn en af ugens uundgåe-
lige. Men puha, videre til Avalon og 
Parquet Courts, som på en god dag 
godt kan minde om tidlig Talking 
Heads. De kalder det selv ’americana 
punk’ og det lyder da lovende.

 Er de det, må Julien Baker (USA, 
kvinde, Telecaster – der var den sørme 
igen), spille de første sange uden mig. 
Og måske også de sidste, for først på 
aftenen vil jeg i skarp konkurrence 
med andre tilbud høre Bombino, som 
spiller nordafrikansk ørkenblues. En-
hver, der har hørt eksempelvis Song-
hoy Blues eller Tinariwen, er klar over, 
hvor fedt det kan være.

 Derefter står den på Robert Plant 
And The Sensational Space Shifters. 
Præsentation af forsangeren er over-
flødig, men selv om de spiller enkelte 
af klassikerne, skal man altså ikke for-
vente noget, der ligner en Led Zep-kon-
cert. Det er roots-musik, og bare det, 
at bandet skal spille på Willie Nelsons 
legendariske Outlaw Country Festival 
til efteråret, siger en del. Kan blive et 
af årets højdepunkter.

 Orker man så mere? Ja da, Crack 
Cloud fra Canada med klare referen-
cer til Talking Heads og ikke mindst 
Devo. Og hvis benene bærer, er der nat-
tepønk fra England med Shame, som 
skulle være ret fede på en scene.

Stella Donnelly: Gloria kl. 12.45
Søren Huss: Arena kl. 14
Parquet Courts: Avalon kl. 17
Bombino: Arena kl. 19
Robert Plant: Arena kl. 21
Crack Cloud: Gloria kl. 22.30

FREDAG:
Vi begynder i det stille hjørne. Sid-
ste år fik vi den fremragende new-
zealandske crooner Marlon Williams, 
og i år kommer hans landskvinde, 
Aldous Harding, som kan sætte nogle 
uortodokse sange sammen og har en 
stemme, der kunne få Odysseus og 
hans mænd til at ændre kurs. Hvis 
folk kan holde kæft, kan det blive en 
af de store.

 Derefter står den på irsk syrefolk, 
eller hvad man nu skal kalde det, 
med Lankum. Instrumenterne er de 
samme, men vi er langt fra Dubliners 
i udtryk. Jeg vil også gerne nå at høre 
engelske Spritualized og deres rum-
rock med klar linje til 60’erne – front-
mand Jason Pierce må være George 
Harrison-fan.

 Amerikanske Julia Holter – endnu 
en skrøbelig stemme – får måske en 
chance til. Hun kedede mig noget 
på RF for fem år siden, men efter si-
gende har hun forbedret sin liveact. 

Om ikke andet kan man jo slendre 
over på Orange og høre lidt Vampire 
Weekend fra New York. Indierock i 
den mere poppede ende, som nok kan 
blive en fest, men også har risiko for 
ramme ligegyldigheden.

 Klokken 21 clasher det totalt igen. 
Johnny Marr må vige, og så står val-
get mellem Garifuna Collective – fra 
Belize!!! – som spiller et sydameri-
kansk-afrikansk mashup, der ikke 
kan undgå at sætte gang i futterne, 
og så Black Midi fra London. Mit valg 
falder på sidstnævnte: Fire teenagere, 
som med skæve akkorder og rytmer 
giver klare mindelser om tidlig Tal-
king Heads og ikke mindst en af mine 
alltime favoritter, XTC.

Aldous Harding: Avalon kl. 15
Lankum: Pavilion kl. 16.15
Spititualized: Avalon kl. 17
Garifuna Collective: Avalon kl. 21 eller
Black Midi: Pavilion kl. 21

LØRDAG:
Amerikanske Khruangbin glæder jeg 
mig til. De spiller ørkenpsych med 
afro-undertoner og lyder lidt i omeg-
nen af et band som Allah Las, som er 
vildt fede.

 Næste faste holdepunkt er Clan 
Caimán fra Argentina: Ennio Morri-
cone møder Tom Waits’ rytmesektion, 
og jeg tror, det kan blive en fin chil-
lout-koncert, men jeg vil også gerne 
fange det meste af Janelle Monáes 
show. Nok det nærmeste vi kommer 
en soulkoncert i år, og så har hun le-
veret en af nyere tids stærkeste poli-
tiske sange, Hell You Talmbout, hvor 
hun chanter navnene på sorte ameri-
kanere, der er blevet dræbt af politiet.

 En time før midnat lukker The 
Cure så Orange. Jeg har aldrig været 
hardcore fan og kedede mig faktisk en 
smule, da de spillede på RF i 2012. Så 
hvis that old ennui indfinder sig, vil 
jeg midtvejs i koncerten forbeholde 
mig retten til at vandre til Pavilion, 
hvor der sikkert er god plads. Der spil-
ler japanske Kikagaku Moyo en blan-
ding af syre og kraut i lange jams, og 
dem havde jeg altså sat kryds ved, 
længe før den endelige tidsplan forelå.

Khruangbin: Avalon kl. 13
Clan Caimán: Gloria kl. 18.30
Janelle Monáe: Orange kl. 19.30
The Cure: Orange kl. 23
Kikagaku Moyo: Pavilion kl. 00.30

Om skribenten
Peter Andersen er DJ, 

vinylkender og journalist

Hvert år bringer han et 
udvalgt program her i avisen 

til Roskilde Festival

Han har mange følgere, der via 
Facebook følger programmet nøje

FESTIVALGUIDE UDEN PLAYLISTE
VEJVISER DEM, DER GERNE VIL DRIBLE UDEN OM RADIOHITTENE PÅ ÅRETS ROSKILDE FESTIVAL

TEKST PETER ANDERSEN
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Frisør Dorte
Fredericiagade 14
Tlf.: 33 32 12 64
Mobil:  26 70 71 58

Bemærk ny adresse!

   m/k klip

280,-

Rosenborggade 2
(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)

www.kultorvet.dk  ·  info@ostenvedkultorvet.dk

Anno 2008
MED MOR I BYEN Min bedste veninde har en 
idé om, at kvaliteten af det sommerdan-
ske vejr kan måles på Arlas koldskålsba-
rometer. Teorien bygger på empiriske felt-
studier af almindelige borgeres indkøb i 
dagligvarebutikkerne. Konklusionen er at 
danskerne på søde sommeraftener nyder 
surmælk med stenhårde småkager som ho-
vedmåltid. Sommeren 2019 har indtil vi-
dere ligget i bunden af Koldskålsbaromete-
ret. Hvorimod sidste sommer med sine 71 
sommerdag i træk sprængte barometeret 
med et salg på 3,8 millioner liter koldskål 
i følge Arlas egne oplysninger.

Besat af dadler
Denne forsommer i vinterjakke ville bed-
ste-veninden og jeg mødes over en kop 
varm kakao. For at gøre det lidt eksotisk 
tog vi ud af byen og 
med lokaltoget mod 
Roskilde. Kupeer er 
platform for vokse-
ninklusion, her kan 
man stifte bekendt-
skab med virkelighe-
den i rå form.

Lige over for os sad 
to damer, der lignede 
figurer fra Lars von 
Triers mest originale 
værk, tv-serien “Ri-
get”, hvor alle karak-
tererne var skæve og 
skønne. 

Den ene siger: “Jeg 
har fået et seriøst pro-
blem med dadler. Jeg 
er besat af dadler. Vi er 
derude, hvor jeg mange 
gange dagligt har seriøs 
diarré. Jeg har været til lægen med det. Nu 
har jeg fået en kostplan, der skal hjælpe mig.” 
Ingen af dem siger noget. Så siger den anden 
uden selv at tænke over det:

“Det er sgu’ da noget lort,” hvilket Dad-
len overhører, for hun fortsætter nærmest 
for sig selv: “Problemet er, at jeg blev rådet 
af lægen til at bruge dadler til at stoppe 
min sliktrang. Og nu er jeg bare på dadler.”

På Høje Taastrup station ankommer en 
mor med sin skolemodne datter. Hun siger 
konstaterende til sin mor, som åbenbart 
lige har rundet de 50 år, “Nu er du ble-
vet olding, og når du fylder 60, bliver du 
dværg.”. Som H.C. Andersenfan, der elsker 
eventyret Kejserens klæder, bliver jeg med 
mine måske 1.54 i højden alvorligt bekym-
ret for om det lille Orakel taler sandt.

Chokoladesnusfornuft
Gågaden i Roskilde myldrer af liv fredag 
ved dansk flextidfyraftenstid, altså lige på 
den anden side af klokken 14. Hos Peter 
Beiers chokoladebar har reklamebureauet 
udtænkt en strategi, der skal underminere 

den eventuelle strøtanke, at man burde 
lade være med at tilføre kroppen et cho-
koladefedtlag. På væggen bag betalingsdi-
sken manipulerer man med gemytlig cho-
koladevisdom:
“En mand kan ikke leve af chokolade alene 
- en kvinde kan...” og den hyggejyske: “Lidt 
for meget chokolade er lidt i orden.” Eller 
denne næsten videnskabelige vinkel:

“Chokolade skaber faste former og hol-
der på dem”. Den livsløgn ligger i samme 
afdeling for damebladsfornuft som den 
festlige slankekur Chokoladekuren. Grund-
tesen er: Uhæmmede mængder mørk cho-
kolade strammer vævet uhæmmet op. 

Hos Hansens Is benytter de også en humo-
ristisk tilgivelsesmetode. Efter endt nydelse af 
den kolde delikatesse kan man på ispinden 
støde på følgende udglattende inskription, 
“Man kan jo ikke spise rugbrød hele tiden”. 
Formålet må være at plante denne uskyldige  
nødløgn i hjernecentreret for syndsforladelse 
til evig tid.

Ølmaven er status
Den varme kakao lu-
ner, men den indre 
varme på en kold som-
merdag kommer fra 
en småinvalid kvinde 
med pæren i orden, 
der troner i sin elek-
triske rullestol. Hun 
møder en tidligere 
bekendt, som hun an-
taster med sin herlige 
skræppende stemme 
og følgende raske åb-
ningsreplik: “Kunne 
du ikke kende mig, 
Ha ha - kan du ikke 
se, at jeg er blevet tyk-
kere og yngre?“ så er 
samtalen i gang. Der 
bliver især udvekslet 

helbredsmæssige detaljer. 
Den anden dame indvier sin fjerne be-

kendte i, at hun får noget medicin med den 
bivirkning, at hun får luft i maven, “Ja, det 
er jo ikke sådan nogle små nogle. Hver gang 
jeg bukker mig ned, tror naboerne, at det 
er nytår, sådan som det knalder.”

Da de runder af, siger den gående:
“Tak for snakken. Nu skal jeg hjem til 

min mand, før koldskålen bliver lunken.”
“Mand! Det har jeg prøvet - og dét skal 

jeg ikke nyde mere af.”
“En mand i hjemmet kan være meget 

besværligt. Det er umuligt at få ham til at 
tænke lidt fornuftigt. Jeg havde fundet en 
bog på loppemarkedet, der hed noget med, 
“Min ølmave, hvordan slipper jeg af med 
den”. Han sagde bare: “Det bliver ikke mig, 
er du klar over, hvor dyr den har været.” 
Så griner de højt og hostende, og humøret 
smitter helt over på den anden side af ga-
den. Muntre mennesker virker hurtigere 
end chokoladens påståede lykkehormoner.

cb@kbhavis.dk

MED MOR I BYEN

TEKST CAMILLE BLOMST

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

Hviids 
Vinstue

Founded 1723

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

I DEN LETTE ENDE 

,,
CHOKOLADE SKABER FA-
STE FORMER OG HOLDER PÅ 
DEM. DEN LIVSLØGN LIGGER 
I SAMME AFDELING FOR DA-
MEBLADSFORNUFT SOM DEN 
FESTLIGE SLANKEKUR CHO-
KOLADEKUREN. GRUNDTESEN 
ER: UHÆMMEDE MÆNGDER 
MØRK CHOKOLADE STRAM-
MER VÆVET UHÆMMET OP.
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KARSTEN HANSENS - STRIBE
  @KHCARTOONSDK

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

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

Er du pensionist i Københavns kommune med interesse i at få nye kulturelle 
oplevelser, sociale fællesskaber og livskvalitet i hverdagen? Så kom ind og 
besøg os i Samlingspunkt Indre By, Huset i Magstræde. Samlingspunktet har 
lige fejret 4 års fødselsdag i vores hyggelige lokaler på 2. sal. Vi tilbyder bl.a. 

Et medlemskab koster: kr. 200,- pr. kvartal. Det inkluderer film, arrangemen-
ter, aktiviteter, kaffe, the ad libitum, frugt eller småkager. Der er frokost en 
gang om ugen, for et lille symbolsk beløb. Dog vil der i nogle tilfælde være 
en egen betaling på særlige ture (f.eks. Entre). Udover en masse spændende 
steder i København har vi bl.a. været på tur til Tyskland, Århus, Sverige, Møn, 
Odense, Thy, Helsingør og Køge. 
Kom og besøg os i vores hyggelige cafe/biograf og hør mere om Samlings-
punktet i: Huset i Magstræde, Rådhusstræde 13, 2 sal, 1466 København K. 
Kontingent indbetales på konto nr.: 5321 0249564 
Åbningsdage: Man., tirs. og tors. Kl. 10.30-15. Kontakt: Projektleder Jo-
sephine eller Helle på tlf.: 60 57 07 69/60552353. Læs mere på: www.sam-
lingspunktindreby.dk, mail: samlingspunktindreby@outlook.dk Læs mere på: 
www.samlingspunktindreby.dk

SAMLINGSPUNKT INDRE BY 

• Fællesspisning, socialt samvær/

netværk og Bridge 

• Guidet rundvisninger i Danmark, 

dog primært København. 

• Film i vores egen biograf, filmpro-

duktion, hjælp til it.

• Foredrag og Politisk debat• 

Ture ud af huset med overnatning. 

• Morgengymnastik, malerworkshop 

og hobby aktiviteter 

OSV... Det er kun os selv, der sætter

grænser! 

JULI
Man. D. 1: Mulighed for morgengymnastik, frokost og hygge.
Tirs. D. 2: Kalvebod brygge tur. Vi mødes kl. 11 foran det forhenvæ-
rende SEB-hus, Bernstoffsgade 50, og går den smukke tur gennem 
den grønne kile, til Tivoli hotellet hvor vi har fået adgang til deres 
tagterrasse, med udsigt over København. Hvis der er stemning for det, 
kan vi drikke kaffe der. (For egen regning) Derefter går vi videre langs 
Bølgen ved havnen og et kig ind på hotel Marriott. Turen ender ved 
Langebro. Man kan eventuelt medbringe madpakke som kan spises 
ved havnen. Bliver det silende regnvejr, ser vi film i Huset. Tilmelding 
inden d. 2 juli kl. 14.
Tors. D. 4: Hygge og film 
Man. D. 8: Hygge og Jazz festival. Vi gir en is;-) Evt. film hvis det regner.
Tirs. D. 9: Vi skal besøge Astas hus og skov i Freerslev, Hillerød. 
Tilmelding inden fredag d. 5 juli kl. 12. Egenbetaling 35 kr. for trans-
port, kaffe og kage. Husk madpakker til turen. Afgang kl. 10. Info om 
mødested meldes ud senere.
Tors. D. 11: Kl. 10.30 Vi skal besøge Seniorcentret Sct. Joseph, hvor 
vi får en rundvisning og spiser frokost. (Hjemmelavet kinesisk mad) 
Efterfølgende tager vi hen til Kødbyen og spiser hjemmelavet is (for 
egen regning). Egenbetaling 50 kr. for frokost. Vi mødes foran Se-
niorcentret Sct. Joseph, Griffenfeldsgade 44, kl. 10.30. Tilmelding og 
betaling senest torsdag d. 4 juli. Kl. 12. 
Man. D. 15: Hobbyværksted, hygge og socialt samvær.
Tirs. D. 16: Vi spiser brunch i Huset kl. 10.30. Pris 50 kr. inkl. drikke-
vare. Tilmelding og betaling inden torsdag d. 11. juli kl. 12. Evt. film i 
vores biograf.
Tors. D. 18:  Sommerferie lukket til og med mandag d. 12 august.
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NIELS KRAUSE-KJÆR
OVERBEVISENDE OG UNDERHOLDENDE NEDTUR 
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TEKST JANNIK LUNN   

EN AF NORDENS BEDSTE 
KRIMIFORFATTERE

ANMELDELSE  Da islandske Yrsa Si-
gurdardottirs Vold begynder, har man 
fundet den 32-årige Helgi Fridriksson 
hængt på det gamle henrettelsessted Gal-
geklippen, men på hans lig finder poli-
tiet resterne af en besked, der har været 
sømmet fast til hans brystkasse med en 
sømpistol, så antageligt er der ikke tale 
om selvmord, men om en forbrydelse. 
Efterforskeren Huldar bliver sendt ud til 
den døde mands lejlighed, og her finder 
han børnepsykologen Freyja sammen 
med den 4-årrige dreng Siggi. Drengen 
er blevet efterladt af en ukendt mand, og 
han kan ikke fortælle politiet, hvor han 
bor. Efter et større efterforskningsarbejde 
finder politiet ud af, hvem drengens for-
ældre er, men de viser sig at være spor-
løst forsvundet, og da de får kontakt med 
Siggis mormor, kan hun fortælle om et 
meget dysfunktionelt par, hvor Siggis far, 
Margeir, med jævne mellemrum tævede 
Siggis mor, Sigurlaug Lára. Samtidig prø-
ver politiet at finde ud af, om der er en 
sammenhæng mellem forældrene og den 
døde Helgi. 

Motiv?
Det er fjerde gang Yrsa Sigurdottir skri-
ver om politimanden Huldar og Freyja, 
og man møder også Huldars chef Erla og 
hans kollega Gudlaugur samt praktikan-
ten Lina. Rent privat møder man også 
Freyjas bror Baldur, og hans datter Saga, 
som Freyja passer, mens hendes bror sid-
der i fængsel. Når han kommer ud og skal 
have sin lejlighed tilbage, har Baldur fået 
arrangeret det sådan, at Freyja kan flytte 
ind i hans kammerat Tobbis lejlighed, 
da Tobbi også skal i fængsel for økono-

misk kriminalitet, men på betingelse af, 
at Freyja vil passe på Tobbis kæledyr, en 
kvælerslange, imens. Da politiet efterhån-
den finder ud af, at Margeir var med i en 
slags drengeklub af gamle skolekammera-
ter, som foruden at rejse og snakke fod-
bold også rådede over en lejlighed, hvor 
de optog pornografiske videoer, som de 
delte på nettet, begynder der at tegne sig 
et billede, som måske leder hen til et mo-
tiv for mordet på Helgi. 

Der er masser af overraskelser under-
vejs i dette drama, som både indeholder 
et pornografisk netværk og partnervold 
af værste slags. Spændingen er intakt ind-
til de sidste sider, og der er ingen tvivl om, 
at med Yrsa Sigurdardottir har man én af 
Nordens absolut bedste krimiforfattere. 
Jeg glæder mig allerede til at læse mere 
om Huldar og Freyja.

jl@kbhavis.dk

Yrså Sigurdardottir

Vold

Oversat af Nanna Kalkar

372 sider, Lindhardt og Ringhof TLF.: 5325 8920
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TEKST CAMILLE BLOMST

OVERBEVISENDE OG 
UNDERHOLDENDE NEDTUR 
ANBEFALING  Niels Krause-Kjær bru-
ger i den nye politiske roman “Mør-
keland” sin begavede grundpakke af 
baggrundsviden om politik og journa-
listik som troværdigt afsæt for bogen. 
Den sætter spørgsmålstegn ved hvem, 
der mon styrer vores land, og arbejder 
med en konspirationshypotese, der le-
ger med tanken om, at Danmark bliver 
vildledt af skindemokrati og regulær 
valgsvindel under et folketingsvalg, 
som det nationen lige har været igen-
nem. 

Udpint og arbejdsløs 
Troværdigheden omkring hovedper-
sonen Ulrik Torp er i top. Han er 55 
år og tidligere politisk journalist. 

Forfatteren er veltalende P1 og DR2 
journalist, tidligere politisk stjerne-
journalist på Jyllands-Posten, og ikke 
mindst tidligere pressechef for Det 
Konservative Folkepartis folketings-
gruppe. Således kan læseren trygt lade 
sig tage ved hånden, når Krause-Kjær 
inviterer ind i hjertet på den stakkels, 
forpjuskede journalist Ulrik Torp, der 
har mistet sit selvværd og værdighed, i 
det han var blandt de kasserede med-
arbejdere fra den trykte avis “Dag-
bladet” under en massefyringsrunde, 
som var konsekvens af vores nye me-
dievaner, der ikke inkluderer tvungen 
papiravislæsning. 

Ulrik Torp har ikke haft et job si-
den, og nu synes jobcenteret, at han 
skal i en fire ugers praktik på “Dagbla-
det”. Avisen har bedt om gratis aflast-
ning i form af en langtidsledig jour-
nalist i anledningen af det forestående 
Folketingsvalg. 

Humor med holdninger 
Torps følelser er flossede, da han trop-
per op på sin gamle arbejdsplads. Det 
er vidunderligt så smukt ydmygelsen 
beskrives. Den bliver ikke mindre af, 
at den tidligere politiske journalist 
med stjerner på skulderen skal tage 
sig af tarveligheder som tjubang-nyhe-
der og at redigere nyhedstelegrammer 
til netudgaven. 

Krause-Kjær har sparet op til denne 
her bog. Den emmer af miljø, mor-
somme observationer og kærligt dril-
lende detaljer om menneskers privat-
liv. 

Han har samlet tanker, analyser 
og holdninger om politik og samfun-
det, som han får flettet ind i sit per-
songalleri, der tæller alt fra gamle 
gnavne mænd til unge nysgerrige fyre 
og et par kvinder, der tænker sit om 
livstrætte mænd, men holder af dem.

Pointerne og overblikket serveres 

knivskarpt med diskret humor. Der er 
ingen tanketvang, det er frivilligt, om 
man vil benytte romanens materiale 
til orientering eller eftertanke. 

Troværdigt mord 
Der ligger et fint romanteknisk ar-
bejde bag bogen. Krause-Kjær har op-
fundet både et medie- og politisk pa-
rallelunivers, der bestyrkes af stærke 
og gennemtænkte bipersoner, som 
han benytter til at lade handlingen 
overraske og dermed holde fast i læ-
seren.

Det obligatoriske pludselige rov-
mord i Ørstedsparken på en uskyldig 
ung embedsmand i ministeriet dæk-
ker over en beskidt sand/hemmelig-
hed og mordet fungerer plausibelt.

Mordet er afsæt, men ikke omdrej-
ningspunkt for plottet. “Mørkeland” 
er ikke en politiroman, men en poli-
tisk roman. Den har et univers, ligner 
alt vi kender. Derfor bliver det truende 
og tankevækkende, når man placerer 
en håndfuld gamle magthavere, der 
usynligt og med alle midler holder 
vores lille land i kvælende kort snor. 

De lader os leve i en illusion om, at 
vi har et rent demokrati, og at danske 
valg forløber uden svindel. Men Ulrik 
Torp får færden af valgsnyd og i løbet 
af de fire uger, hvor han er tilbage i fa-
get, snuser han overmodigt rundt for 
at finde og bevise sandheden. 

Matematisk tankeeksperiment 
Plottet skal ikke afsløres her, men 
en smule matematik og råddenskab, 
som det man har set inden for banker, 
stat og kommune, kan faktisk under-
minere vores valgresultat. Det er godt 
tænkt af Krause-Kjær, men mere skal 
han roses for, at han forvandler ma-
tematikken til en strålende fortælling 
med alle brikker på plads.

Krause-Kjær er en kontant og ru-
tineret samfundsanalytiker, men han 
folder sig også kreativt ud og skaber 
virkelighedsnær fiktion skrevet i et 
maskulint solidt dansk fyldt med hu-
mor, og det man måske kunne kalde 
maskulin poesi. For eksempel beskri-
ves en af nøglebipersonerne journa-
listen Katrine Taber-Nielsen (han får 
navnet til at holde hele vejen) med 

karakteristikken “med det knaldblå 
blik”.  

Hakker på nyhedsstrømmen 
Fordelen som anerkendt journalist 
bruger Krause-Kjær blandt andet til 
at give os en tyk parodi på netjour-
nalistikkens overfladiske ligegyldig-
hed. Han løfter øjenbryn af de unges 
uvidenhed og deres tillid til Facebook 
som nyhedskilde.

Det store spørgsmål er i virkelig-
heden: Hvad er der blevet af solid, 
vovemodig, afslørende journalistik? 
Hvorfor er rugbrødsjournalitisk ble-
vet blødt brød? Får vi ikke et slapt 
samfund uden skarpe journalister, 
der sikrer troværdige medier og lærer 
os at kunne se forskel på faktuelle ny-
heder og manipulerende eller fjollede 
fake news? 

Kærlighedserklæring til arbejdslivet 
Hen over de fire uger, hvor Ulrik Torp 
er i praktik på sin gamle arbejdsplads, 
går han fra udslukt og blodfattig til 
at være parat til at få en blodtud for 
at stikke sin næse i en stor sag. Han 
vil gerne sætte sit navn på afslørende, 
øretæveindbydende artikler om hem-
meligholdte samfundsnedbrydende 
forhold. Hans journalistiske nerve og 
retfærdighedssøgende grundstamme 
findes stadig, selvom han ikke har ar-
bejdet i fem år. Fra nedturen over at 
være arbejdsløs ender Torp i en lyk-
kelig rus af den nedtur, som en dedi-
keret afdækning af sagen koster ham 
personligt.

Pointen i romanen er overordnet 
set, at Torp er en helt, fordi han vil 
oplyse om uretfærdigheder, som gode 
journalister bør, i stedet for at skrive 
af fra nettet og gå hjem klokken 16. 

cb@kbhavis.dk

Niels Krause-Kjær

Mørkeland

Roman, Lindhardt og Ringhof, 300 sider
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TEKST CAMILLE BLOMST

TEKST JANNIK LUNN   

BJØRNETJENESTE OVEN 

PÅ “BJØRNEN” 

ROMAN OM PARFORHOLD 
OG EN REJSE TIL AFRIKA

ANMELDELSE  Forsiden til “Et 
rigtigt liv” er et billede af 
Dronning Louises Bro, et iko-
nisk symbol på København, 
ungdom og kærlighed. Men 
der mangler kærlighed og kød 
og kampglæde fra forfatteren 
i dette bud på en københav-
nerdannelsesroman.

Forlaget Gyldendal gør Ka-
trine Marie Guldager en regu-
lær bjørnetjeneste ved at ud-
give en ufærdig roman oven 
på hendes lille sikre publi-
kumssucces “Bjørnen”. Hun 
havde med hovedpersonen et 
herligt greb om den midald-
rende kvinde, der havde fået 
NOK af den danske forkælede 
hverdag. Hun tog op i de dybe 
svenske skove for at komme 
i kontakt med urmennesket. 
I “Bjørnen” ramte Guldager 
noget hemmeligt almenkvin-
deligt. Kvinderne anbefalede 
den lille perle til hinanden, 
de morede sig og frydede sig 
over de bagvedliggende lus-
singer og tanker. Hvis samme 
publikum får “Et rigtigt liv” i 
hånden, vil de blive skuffede.

Går efter de bedre postnumre 
Bogen åbner med, at en ung 
Filip mister sin mor efter et 
ubeskrevet, men langstrakt 
kræftforløb. Det følelsesan-
slag venter man sig som læ-
ser noget af. Man behøver 
kun at google forfatteren i få 
minutter for at vide, at hun 
mistede sin mor som 21 årig. 
Men smerten og sorgen i at 
blive morløs vælger Guldager 
at gå uden om. Hun lader Fi-
lip leve videre uden den store 
forandring. 

På samme måde venter 
man sig noget intern viden 
fra de bedre postnumre, hvor 
Guldager selv er opvokset, 

når Filip begynder på Birke-
rød gymnasium som koste-
lev. Men hun serverer ingen 
skæve anekdoter fra miljøet.  

Juraroman 
Samme researchslagside får 
romanen af at være en juraro-
man uden at indeholde gen-
rens grundtræk, som saftige 
retoriske retssager med bag-
holdsangreb og de klassiske 
forførere, af begge køn, der be-
tager ofrene med giftige bag-
tanker. Romanen har heller 
ikke modbydelige intriger fra 
jurastudiet eller stærke miljø-
afdækninger fra en verden, de 
færreste betræder. 

Målet må så være det, som 
Guldager er dygtig til, nem-
lig at beskrive det dysfunkti-
onelle under den prangende, 
pæne, glatte, rige overflade. 

Selve fortællingen om en 
ung mand fra et forkælet 
miljø, der laller sig gennem 
livet, og først da han løber tør 
for penge og held rusker op i 
sig selv, er grundstammen til 
en klassisk dannelsesroman.

Guldager viser os Filips 
uimponerede måde at have 
alt på: smukke piger, store 
hjem, fine rejser, og hun an-
tyder, at hendes hovedperson 
er en prototype. Hun viser, at 
bag det flotte findes en lille 
sammenkrøllet usikker fyr 
uden mål og retning i livet. 
Man savner bare at blive re-
vet med og blive forført af 
hans glatte held. Det ville 
også have hjulpet på slut-
ningen, hvor svanen havner 
på mudderbunden af Peblin-
gesøen. 

Mange har forsøgt sig, 
men ingen kan skrive “Hær-
værk” frem alene ved at lade 
hovedpersonen tabe alt på 

gulvet og drikke sig selv op. I 
denne roman bliver derouten 
knap nok til følelsen af løn 
som fortjent.

Hvor er sejlersko-jargonen?
Når man skriver om rig-
mandsmiljøet, er det ikke 
nok at spørge nogle, der er 
opvokset i det, hvad de om-
gav sig med. Det handler om 
at fange og formidle tonen 
mellem mennesker, og i “Et 
rigtigt liv” savner man at få 
enten en nøjagtig gengivelse 
eller en lodret parodi på sej-
lersko-jargonen. 

Katrine Marie Guldager 
er også en dejlig digter, men 
denne gang har hun ikke væ-
ret i sprogkrukken og hente 
fine kombinationer af ord, der 
skaber billeder. Hun har bare 
skrevet derudad uden sprog-
lig melodi eller poesi. Tonen 
er refererende, og episoderne 
bliver skåret ud i pap, men fol-
der sig ikke ud. Indtrykket er, 
at det gør Guldager, der ellers 
kan, heller ikke. 

cb@kbhavis.dk

ANMELDELSE  Nøgent hjerte 
handler om to par, Maja og 
Emil og deres venner Helle 
og Mads. Under en middag 
fortæller Helle, at de savner 
spænding i deres liv, og der-
for beslutter de to par, at de vil 
tage til Afrika for at bestige Ki-
limanjaro. De begynder i det 
stille at træne til turen, men 
så ringer Mads og fortæller, at 
han og Helle skal skilles, da 
hun har forelsket sig i en kol-
lega. Derfor bliver Helles bil-
let afbestilt, og det hele ender 
med, at det kun er Emil og 
Mads, der tager afsted. Inden 
da bliver Emil fyret fra sit job, 
men han skaffer sig hurtigt et 
andet og bedre job. 

En del tilbageblik
Romanen handler længe om 
hjemlige hændelser, hvor 
Emil og Mads bl.a. er en tur i 
byen i Aarhus med nogle ven-
ner. På denne drengetur bli-
ver Emil lidt lun på en kvinde, 
de møder, men da han jo har 
Maja og børnene derhjemme, 
gør han ikke mere ud af det 
til trods for, at han får en 
mail fra Astrid, som kvinden 
hedder, om at hun gerne vil 
møde ham. Emil har tidli-
gere været gift, men hans utro 
kone, som han har sine børn 
sammen med, ville pludselig 
skilles, og derefter fandt han 
sammen med Maja. Emil har 
i løbet af romanen en del tilba-
geblik til, hvordan fødslen af 
hans og ekskonens dreng blev 
født med en hjertefejl, som al-
lerede blev konstateret under 
graviditeten. 

Hvilket formål?
I bogens sidste halvdel når 
man endelig frem til Mads’ og 
Emils tur til Tanzania, hvor 
de bestiger Kilimanjaro, og 
den beskrivelse er absolut det 

bedste ved romanen. Hele den 
lange optakt til denne rejse er 
lumsk kedelig og fyldt med 
Emils lommefilosofi om livets 
fortrædeligheder. Forfatteren 
forsøger på et tidspunkt at få 
lidt spænding ind i handlin-
gen, omkring en mystisk Lan-
drover, som af en eller anden 
grund forulemper Emil under 
hans træningsture, men man 
finder aldrig af hvorfor. Der 
var én, der en gang sagde, at 
hvis der optræder en revolver 
i en roman, så skal den også 
affyres på et tidspunkt, ellers 
har den intet formål. Sådan 
lidt med Landroveren. 

Bortset fra lidt for mange 
gange, hvor man hører om 
den veldrejede Maja, er Nø-
gent hjerte ganske velskrevet, 
men jeg ved ikke rigtigt, hvad 
man egentlig skal med histo-
rien. Der står i indledningen, 
at romanen ikke har nogen 
relation til virkelige perso-
ner. Ikke desto mindre tror 
jeg, at Nøgent hjerte har bag-
grund i noget, som forfatteren 
selv har oplevet, men det er 
ikke noget, der efter min me-
ning appellerer til en bredere 
læserkreds.

jl@kbhavis.dk

Lars Bjerregaard Jessen

Nøgent hjerte

277 sider, Skriveforlaget

Katrine Marie Guldager 

Et rigtigt liv

Gyldendal

285 sider
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TEKST JANNIK LUNN  

JO NESBØ 
- NÅR HAN ER ALLERBEDST

ANBEFALING  En af verdens 
bedste krimiforfattere har 
gjort det igen. I Jo Nesbø’s 
tolvte bog om Harry Hole, 
Kniv, er hovedpersonen igen 
faldet i og begyndt at drikke. 
Og det har resulteret i, at 
hans elskede, Rakel Fauke, 
har smidt ham ud, og ikke 
nok med det. Han er også 
blevet fyret fra sit job som 
underviser på Politiskolen. 

Hvem slog Rakel ihjel?
Mens Hole forsøger at 
komme ind igen i varmen 
hos Rakel, sker det værste, 
der kunne ske, nemlig at 
Rakel bliver myrdet, og Hole 
kan naturligvis ikke deltage 
i opklaringen af forbrydel-
sen. Men han begynder at 
jagte en gammel fjende, 
voldtægtsforbryderen Svein 
Finne, der tidligere har vold-
taget flere kvinder og efter-
følgende gjort dem gravide. 
Og at Finne muligvis kan 
have hævnet sig på Hole, 
skyldes, at det netop var 
Harry Hole, der skød Valen-
tin Gertsen, som var Svein 
Finnes biologiske søn. Imid-
lertid er der noget, der peger 
i retning af, at det muligvis 
var Harry selv, der slog sin 
elskede Rakel ihjel. Det vi-
ser sig, at han vågnede op 
ved siden af Rakels lig, og 
meget kan tyde på, at Hole 
på trods af et sikkert alibi, 
muligvis alligevel har haft 
mulighed for at have været 
sin kærestes morder. Rakel 
blev stukket ihjel med en 
kniv, der eventuelt kunne 
stamme fra hendes køkken, 
men mordvåbnet er sporløst 
forsvundet. Da Hole i sin 
tid var blevet truet af Svein 
Finne, satte han et overvåg-
ningskamera op udenfor Ra-
kels hjem, men dette kamera 
er blevet fjernet og det hu-
kommelseskort, der var i ka-
meraet, dukker først senere 
op i en affaldscontainer tæt 
på gerningsstedet. 

Helt igennem genialt
I sit forsøg på at opklare, 
hvem der slog Rakel ihjel, 
samarbejder Harry Hole 
med flere af sine gamle kol-
leger, da han selv er suspen-
deret på grund af sin person-
lige involvering i mordsagen. 
På et tidspunkt dukker der 
endnu en person op, som 

kunne have haft et motiv 
til at myrde Rakel, men med 
hjælp fra sine gamle kolleger 
lykkes det for Hole at nå ind 
til det, som er sagens kerne, 
dog kun for at erfare, at 
morderen måske skal findes 
blandt dem, som han troede 
var hans venner og kolleger. 
Harald Hole har et helt sær-
ligt forhold til musik, og det 
kommer på flere måder til 
at få indflydelse på hans op-
klaringsarbejde. Det er ikke 
uvæsentligt at have stiftet 
bekendtskab med en litterær 
klassiker som Machiavellis 
”Fyrsten”, når man er oppe 
imod magtfulde folk som 
Harry Holes overordnede, ef-
terforskningsleder Ole Win-
ter og dennes tro væbner 
Katrine Bratt, men det er en 
helt anden sag, som man kan 
glæde sig til at læse. Som al-
tid hos Jo Nesbø, tror man 
på et vist tidspunkt som læ-
ser, at man nu har fundet ud 
af hele plottet, for så kun at 
erfare, at det har man ikke. 
Hvad der sker af overraskel-
ser i slutningen af Kniv, må 
man kæmpe sig igennem, og 
man vil ikke blive skuffet. 
Plottet er helt igennem geni-
alt – måske lidt vel fantasi-
fuldt – men ingen tvivl om, 
at Jo Nesbø efter min mening 
har skrevet sin hidtil bedste 
krimi om legenden Harry 
Hole. Det er en krimi i øver-
ste del af den skandinaviske 
superliga, den kan varmt an-
befales – LÆS DEN!

jl@kbhavis.dk

TEKST JANNIK LUNN

ET MEDRIVENDE 

DRAMA
ANMELDELSE  Ulrikka og Adam 
Sandell fra den skånske by Lund 
er hhv. advokat og præst, og de 
er forældre til 19-årige Stella, 
der arbejder i en H&M-tøjbu-
tik. De er hovedpersonerne i 
svenske Mattias Edvardssons 
En helt normal familie. 

Sigtet for mord
Da romanen begynder en sen 
aften er Ulrikka og Adam be-
kymrede, fordi Stella endnu 
ikke er kommet hjem, og næ-
ste dag bliver de ringet op af 
Michael Blomberg, der også er 
advokat og kollega til Ulrikka. 
Han har fået en henvendelse 
fra politiet, om at Stella gerne 
vil have ham som advokat, da 
hun er blevet tilbageholdt og 
sigtet for at have myrdet den 
32-årige Christopher Olsen. 
Chris, som han blev kaldt, var 
en succesrig forretningsmand, 
der blev fundet knivdræbt på 
en legeplads tæt ved sin bolig. 
En nabokvinde mener at have 
set Stella den nat drabet fandt 
sted, og hun genkender hende 
fra H&M-butikken. 

Mistanke og løgn
Resten af romanen handler 

dels om politiets opklarings-
arbejde, dels om forældre-
nes frygt for, om Stella har 
myrdet Chris Olsen. De har 
en mistanke, da de fandt en 
blodplettet trøje i deres snav-
setøjskurv, men samtidig ly-
ver Adam, da han overfor 
politiet påstår, at Stella kom 
hjem kl. 23.45 til trods for, at 
hun først kom hjem flere ti-
mer senere, men politiet kan 
ikke forestille sig, at en præst 
ikke taler sandt. Der kunne 
godt være andre, som politiet 
måske skulle mistænke, men 
det virker, som de har lagt sig 
fast på, at det er Stella, der 
slog Chris ihjel, specielt da de 
havde et forhold. Imidlertid 
viser det sig, at Chris havde 
visse psykopatiske træk. 

Anderledes krimi
Historien ender som et rets-
salsdrama, og hvordan det 
ender, skal naturligvis ikke 
røbes her. Det der gør En helt 
normal familie til en ufor-
glemmelig psykologisk thril-
ler, er, at dens tre fortællere, 
faderen, datteren og moderen 
formår at bibeholde spændin-
gen, samtidig med, at man for-

nemmer deres frygt, skam og 
afmagt, fordi de kommer til at 
fremstå som en dysfunktionel 
familie og altså helt modsat 
bogens titel. Plottet er godt 
fundet på, og det er en så an-
derledes krimi, at man godt 
kan forstå, at den er solgt til 
udgivelse i hele verden.

jl@kbhavis.dk

Mattias Edvardsson

En helt normal familie

Roman om en forbrydelse

Oversat af Henrik Andersen. 

469 sider. People’sPress

Jo Nesbø

Kniv

Oversat af Allan Hilton Andersen

503 sider, Modtryk
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TEKST JANNIK LUNN

FREMRAGENDE VÆRK OM 
KVINFO OG LIGESTILLING
ANBEFALING  I Danmark er det umuligt 
at tale om ligestilling, uden at Elisa-
beth Møller Jensens navn dukker op. 
I 24 år var hun en dynamisk direktør 
for KVINFO, og nu har hun så udgivet 
At se med egne øjne. Mit KVINFO. Det 
er både en historisk beretning, men 
sandelig også et vigtigt indslag i den 
øjeblikkelige politiske situation, hvor 
nedskæringer, lukninger og udflyt-
ninger rammer overalt i det danske 
samfund – senest med kulturminister 
fra Liberal Alliance Mette Bocks be-
slutning om at lægge KVINFO’s bib-
liotek ind under Det Kgl. Bibliotek 
med virkning fra 1. januar 2018. En 
beslutning, der fulgte i kølvandet på, 
at Liberal Alliance i valgkampen i 2011 
havde annonceret, at KVINFO burde 
nedlægges. 

Et solidt netværk
Derefter kommer den historiske del, 
om hvordan KVINFO opstod med 
forfatteren Nynne Kochs specialregi-
strering af kvinderelevant litteratur 
i Det Kongelige Biblioteks samlinger. 
KVINFO er en selvejende institution 
under Kulturministeriet, og navnet 
er en forkortelse af kvinder, infor-
mation og forskning. Det begyndte 
i 1964 med en kasse kartotekskort, 
der senere blev afsæt og udgangs-
punkt for både KVINFO’s fysiske og 
digitale bibliotek. Det har siden haft 
adresse i en lejlighed i Læderstræde 
over baggården, til Sømandsmissio-
nen i Nyhavn, til Fisken, den lange 
grå bygning ved siden af Den Sorte 
Diamant på Christians Brygge, hvor 
KVINFO stadig har adresse. Så følger 
man historisk, hvordan Nynne Koch 
skabte sig et solidt netværk blandt po-
litikerne på Christiansborg og blandt 
kvindeforskerne, som hun inviterede 
med som foredragsholdere og skriben-
ter, et netværk, der i 1982 sikrede den 
første tipsbevilling til KVINFO. Om 
hvordan Folketinget vedtog en Akti-
onsplan for kvindeforskning, der op-
rettede otte lektorater i kvindeforsk-
ning på universiteterne, og afsatte en 
fast årlig bevilling på finansloven til 
KVINFO som et selvstændigt forsk-
ningsbibliotek under Kulturmini-
steriet og en øremærket bevilling til 
Kvindehistorisk Samling oprettet på 
grundlag af Dansk Kvindesamfunds 
arkiv på Statsbiblioteket. Efter den 
indsats trak Nynne Koch sig tilbage 
og blev udnævnt som æresdoktor på 
RUC. Samtidig blev KVINFO’s første 
bestyrelse nedsat, og Jytte Larsen var 
konstitueret direktør, indtil Lene Koch 
blev ansat som den første centerleder i 

1988. Dernæst fortæller Elisabeth Møl-
ler Jensen, hvordan hun selv blev cen-
terleder i juli 1990. 

Støtteforening og kontroversiel 
begivenhed
Vil man vide noget om Elisabeths 
forhistorie, kan jeg anbefale hendes 
fremragende familiehistorie Dengang 
i Lemvig, der udkom i 2015. Her får 
man en spændende og gribende be-
retning om en alt andet end nem op-
vækst i en dysfunktionel familie i Ud-
kantsdanmark. Tilbage til KVINFO 
får man historien om KVINFO’s støt-
teforening, der fik navnet Kvindeligt 
Selskab, og hvor Anne-Marie Mai og 
Merete Ries kom ind i den første besty-
relse. Kvindeligt Selskab fik allerede 
første år 6oo betalende medlemmer, 
og de relancerede i 1993 8. marts som 
International Kvindedag, og året efter 
fik de kæmpe medieomtale, da de ud-
delte prisen Årets Pikhoved i Den Grå 
Hal i Christiania til den konservative 

folketingsmand Frank Dalgaard. Det 
blev en meget kontroversiel begiven-
hed, der bl.a. resulterede i, at Ekstra 
Bladet udnævnte Elisabeth til ”beton-
kusse”. I øvrigt blev den nye pris kun 
uddelt denne ene gang. 

At spille med åbne kort
I de følgende kapitler fortælles om 
”Dansk Kvindebiografisk Leksikon”, 
ligesom Møller Jensen tidligere har 
været inde på tilblivelsen af ”Nor-
disk Kvindelitteraturhistorie”. Der er 
længere beretninger om det interna-
tionale arbejde, og man får også en 
forbløffende historie om, da Brian 
Mikkelsen som nyudnævnt kulturmi-
nister efter at have læst KVINFO’s års-
beretning udtalte: ”Det er jo ikke an-
det end kommunisme og socialisme.” 
Heldigvis var der opbakning andre ste-
der. Fx sagde Mikkelsens partifælde, 
Lene Espersen, der sad i regeringens 
koordinationsudvalg, da hun hørte 
om kulturministerens reaktion: ”Nej, 

nu må han styre sig.” Men som Elisa-
beth skriver: ”Heldigvis kom der ikke 
noget ud af Mikkelsens KVINFO-plan, 
bl.a. fordi han spillede med åbne kort, 
så jeg klart vidste, hvor jeg havde ham 
og kunne agere derefter.” 

Pas godt på KVINFO
Naturligvis fortæller bogen også om 
andre forsøg på at stække KVINFO 
eller helt at nedlægge det, men gud-
skelov har der andre steder fra været 
bred opbakning. I sin epilog skriver 
Elisabeth Møller Jensen, at den impo-
nerende mentorordning for indvan-
drerkvinder, som KVINFO har stået 
for, i 2018 mistede sin bevilling på 
to millioner kroner på finansloven, 
da Inger Støjberg ikke var sikker på, 
at KVINFO var bedst til at løfte op-
gaven. Alligevel fik Mentornetværket 
en ny bevilling på en halv million af 
Styrelsen for International Rekrutte-
ring og Integration efter en faglig vur-
dering af ansøgningen i juli 2018. Så 
lidt håb er der tilbage, men i samme fi-
nanslov halverede Mette Bock Kultur-
ministeriets bevilling til KVINFO og 
nedlagde fra 1. januar 2018 kønsforsk-
ningens bibliotek i Danmark. Derfor 
er foreløbig ca. 5.000 ud af KVINFO’s 
bøger blevet overført til Det Kongelige 
Bibliotek, men hvad der skal ske med 
de resterende 20.000 bøger ved ingen. 
”Pas godt på KVINFO”, var Elisabeth 
Møller Jensens slutreplik ved sin af-
skedsreception i 2014, og den gentager 
hun her i sin epilog.

At se med egne øjne er gennemil-
lustreret i både farver og sort/hvid, 
og bogen er forsynet med både noter 
og navneregister.
 

jl@kbhavis.dk

Elisabeth Møller Jensen

At se med egne øjne - Mit KVINFO

Gennemillustreret i farver og s/h. 

336 sider, Gladiator
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Autentiske historiske rammer 
til unikke oplevelser

Vi tilbyder autentiske historiske rammer, 

fortrolighed og nærvær samt et fleksibelt og 

engageret personale, der med glæde står til 

jeres rådighed fra start til slut.

Lejes ud til møder, receptioner og fester  

- med og uden forplejning kontakt os for tilbud

Admiral Gjeddes Gaard
St. Kannikestræde 10 A   |   1169 København K   |   7022 1087
www.admiralgjeddesgaard.dk   |   admiral@gjeddegaard.dk

Kim Faber og Janni Pedersen

Vinterland

463 sider, Politikens Forlag

Britt T. Okking

Ildfugl

366 sider, Montagne

TEKST JANNIK LUNN  

TEKST JANNIK LUNN  

AKTUEL THRILLER OM EN 
KRIGSVETERANS SKÆBNE

VELSKREVET OG 
SPÆNDENDE DEBUTKRIMI 

ANMELDELSE  Dagen før jule-
aften sker der et bombeat-
tentat på et julemarked på 
Nytorv i Københavns Indre 
By, hvor 19 mennesker bliver 
dræbt, heriblandt flere børn. 
Sådan begynder handlingen i 
Vinterland, der er skrevet af 
journalisterne Kim Faber og 
Janni Pedersen. 

Samtidig i provinsen
Næsten samtidig bliver en 
mand, Bent Larsen, brutalt 
myrdet i den lille sjælland-
ske provinsby Sandsted, og 
hans kone er forsvundet. 
Martin Juncker, der er én af 
Danmarks bedste drabsefter-
forskere, er kort tid forinden 
blevet forflyttet til Sandsted, 
efter at han havde haft en af-
fære med en smuk kvindelig 
advokat, der var forsvarer i 
en sag, hvor han selv var in-
volveret. I Sandsted bor han 
sammen med sin demente far, 
mens hans hustru stadig bor i 
København sammen med de-
res to børn. Juncker har fået 
to nye medarbejdere politias-
sistent Nabiha Khalid og en 
ung elev, Kristoffer Kirch, og 
de er installeret på den lille 
bys politistation, som ligger 
i lokalerne efter en nedlagt 

boghandel på byens torv. Her 
går de i gang med at opklare 
mordet på Bent Larsen, og 
snart finder de også Larsens 
forsvundne hustru myrdet. 
Nogenlunde samtidig bliver 
et flygtningecenter nær Sand-
sted udsat for et brandatten-
tat, der muligvis er en hævn 
imod et par flygtninge, som 
havde været mistænkt for at 
stå bag en voldtægt af en ung 
kvinde. 

Formodet terrorhandling
Junckers tidligere makker 
Signe Kristiansen får en alt 
andet end fredelig jul, da hun 
bliver sat i spidsen for jagten 
på de formodede gernings-
mænd til det bombeattentat, 
som betragtes som en terror-
handling. Denne formodning 
får ekstra styrke, da politiet 
spotter en tidligere Syriens-
kriger, Simon Spangstrup, 
på en overvågningsfilm, for 
samme Spangstrup er tidli-
gere meldt dræbt i Syrien. 
Hvordan attentatet i Køben-
havn og dobbeltmordet i 
Sandsted efterhånden bliver 
kædet sammen må man læse 
sig til, men spændingen stiger 
hele tiden i denne velkompo-
nerede historie, hvor frem-

medfjendskheden ustandse-
lig viser sit grimme ansigt. Og 
Junckers ægteskabelige pro-
blemer samt besværet med 
den demente far overskygger 
på ingen måde selve plottet, 
men giver historien en men-
neskelig side. Det er ikke altid, 
det lykkes for journalister at 
forsøge sig som krimiforfat-
tere, men Faber & Pedersen 
har begået en tankevækkende 
og vellykket debut med Vin-
terland, og jeg vil glæde mig 
til næste opus – måske med 
de samme politifolk.

jl@kbhavis.dk

ANMELDELSE  Hovedpersonen 
i Britt T. Okkings thriller Ild-
fugl, Julie Nissen, er både dan-
marksmester og firedobbelt 
europamester i jiu-jitsu, men 
alligevel blev hun næsten slået 
ihjel i sin egen lejlighed af sin 
mand krigsveteranen Jan. 

Traumer på flere planer
Alt det får man at vide i starten 
af bogen, og så rykker hand-
lingen fire år frem, hvor Julie 
bor på landet med sin kæreste, 
psykiateren Marcus Svensson, 
der er specialist i krigstraumer. 
Julie er medlem af en hemme-
lig klub, Fightersport Næstved, 
der holder til inde i en sydsjæl-
landsk skov. Imens sidder Julies 
nu tidligere mand fængslet på 
en sikringsanstalt i Nordsjæl-
land. En dag modtager Julie en 
tegning fra Jan, som er sendt 
til hende i Fightersport, hvor 
Jan har vedlagt en kultegning 
af en lille sommerfugl, og Jan 
har tilføjet: ”Jeg må tale med 
dig, Lille Ildfugl. Det er vigtigt. 
Kh. Jan”. Julie rejser en tur til 
Varde, hvor hun i sit barndoms-
hjem besøger sin far, der har 
haft en længere korrespon-
dance med sin tidligere sviger-
søn. I de breve fortæller Jan, 
hvordan han har været i hyp-
nose for at kunne genkalde sig 
nogle af de krigstraumer, han 
har haft med sig siden udstati-
oneringen i Afghanistan. Men 
så en dag får Julie meddelelsen 
om, at Jan er flygtet fra fængs-

let, og så vil det være synd at 
røbe meget mere. 

Ildfugl er en meget fascine-
rende roman om de traumer, 
krigsveteraner må leve med, 
og læseren får også et indblik 
i den verden, Julies afdøde 
mor, Isabella, levede i. Hun 
var, mens Julie var barn, mest 
optaget af skrive digte, dybt in-
spireret af Inger Christensens 
Sommerfugledalen, når hun 
ikke var indlagt på Sindssyge-
hospital. Det hele slutter med, 
at det endelig går op for Julie, 
hvad der skete den dramatiske 
dag, hvor hun næsten mistede 
livet.

 Britt T. Okking, der er 
kreativ direktør hos forlaget 
DreamLitt., skriver flot, og 
hun har skruet et fint og ak-
tuelt plot sammen, så Ildfugl 
kan varmt anbefales.  

jl@kbhavis.dk



Frontline Combo Vet. er et middel til brug på huden mod lopper og fl åter. Opløsningen indeholder en kombination af et aktivt stof med adulticide egenskaber, fi pronil, og et aktivt stof med 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 hunde samt drægtige katte. Kontraindikationer: Må ikke anvendes til hunde under 8 uger og/eller 2 kilo, katte under 8 uger og/eller 1 kilo samt il-
dere 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. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller fl ere af hjælpestofferne. 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. Andre dyr i husholdningen bør også behandles med et passende produkt. OBS. Der er forskel i styrkerne på produktet til 
hund og til kat/ilder. 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 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 
omgås 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 al-
kohol 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. Dagsaktuel pris fi ndes på Medicinpriser.dk. Læs indlægssedlen for mere information. Baseret på produktresumé 2018-08. Indehaver af markedsføringstil-
ladelsen: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics. Pligtteksten er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé. Dette kan vederlagsfrit rekvireres på www.produktresume.dk. Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK fi lmovertrukne tabletter (1 tablet indeholder 9,6 mg codeinphosphat, 500 mg acetylsalicyl-
syre og 150 mg magnesiumoxid). Anvendelse:Til patienter over 15 år til behandling af akutte moderate smerter, som ikke anses for at kunne lindres med andre analgetika som paracetamol eller ibuprofen (alene). Dosering: 1 2 tabletter, højst 4 gange daglig. Børn under 15 år: Må ikke anvendes uden lægens anvisning. Må ikke anvendes:
Ved overfølsomhed overfor acetylsalicylsyre, codein, magnesiumoxid eller et hjælpestof, tidligere allergiske/astma-lignende symptomer ved brug af NSAID/salicylater, frisk blødning fra mave-tarmkanalen, blødningstendens, svært nedsat lever-/nyre-/hjertefunktion, graviditet i 7.-9. måned, børn under 15 år med feber, smertelindring hos 
børn og unge (0 18 år) efter fjernelse af mandler/polypper, kvinder der ammer, hvis du omdanner codein til morphin meget hurtigt. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Astma, vejrtrækningsbesvær, bronkitis med rigeligt opspyt, hoste med slim, allergiske lidelser, tendens til mavesmerter/-ubehag, sygdom i mave-tarmslimhinden, 
nedsat lever-/nyrefunktion, stofskiftesygdom. Kontakt lægen ved hyppige/daglige hovedpineanfald, utilstrækkelig smertelindring, langsom/overfl adisk åndedræt, forvirring, søvnighed, små pupiller, kvalme, opkastning, forstoppelse, appetitløshed, eller hvis du skal opereres. Kontakt læge/apotekspersonalet, hvis du tager medicin mod for 
megen mavesyre, depression, sukkersyge, tolterodin, rifampicin, tetracyclin, fl ourquinoloner, probenecid, methotrexat, valproat, acetazolamid,  warfarin, phenprocoumon, eptifi batid, clopidogrel, heparin, betablokkere, calciumantagonister, ACE-hæmmere, furosemid, spironolacton, NSAID, opioider, vaccine mod skoldkopper, ginkgo biloba, 
binyrebarkhormoner, beroligende medicin, sovemedicin, salicylater. Samtidig indtagelse af alkohol kan virke sløvende. Undgå langvarig brug til ældre. Overskrides anbefalet dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Søg straks læge ved mistanke om overdosering. Graviditet: Bør ikke anvendes af kvinder, der planlægger at blive gravide. 
Må ikke anvendes: De sidste 3 måneder af graviditeten. Kun efter aftale med lægen: De første 6 måneder af graviditeten. Amning: Må ikke anvendes. Bivirkninger: Meget almindelige: Blodet er længere tid om at størkne, mavesmerter, halsbrand, sure opstød. Almindelige: Vejrtrækningsbesvær hos astmatikere, blødningstendens, hovedpi-
ne, søvnløshed, kvalme, irritation, smerter/ubehag fra den øvre del af mave-tarmkanalen, opkast, forstoppelse, diaré, nældefeber. Ikke almindelige: Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion), kan være livsfarligt, skjulte indre blødninger, blodigt opkast, 
sort afføring pga. blødning i mave-tarmkanalen, svimmelhed, sløvhed, tinnitus, astma, udslæt, svedtendens, løbende næse, træthed. Priser og pakninger: 10 stk. og 20 stk. Se dagsaktuelle priser (20 stk.) på www.medicinpriser.dk. Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup. 
Tlf.: 46 77 11 11, www.takeda.dk, e mail: info@takeda.dk. Nicorette® (nicotin) QuickMist & QuickMist Cool Berry, mundhulespray 1 mg nikotin/spray til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Sukkersygepatienter bør kon-
trollere deres blodsukker oftere pga. øget insulinoptagelse ved rygeafvænning. Nikotindoser, som en voksen ryger tolererer, kan give forgiftningssymptomer/være dødelig hos små børn. Ram ikke øjnene, når der sprayes. Mundhulesprayen indeholder små mængder alkohol. Bør ikke bruges til børn u. 18 år eller af gravide/ammende uden 
lægens anb. Risikoen bør dog altid afvejes over for fortsat rygning. Evt. skal produktet bruges umiddelbart efter amningen. Bivirkninger: Ved rygeophør generelt kan abstinenssymptomer som nedtrykthed, søvnforstyrrelser, uro og irritabilitet opstå. Desuden ses allergiske reaktioner hos disponerede personer. Som regel ses irritation i 
mundhule/hals, mundsår, tandkødsblødning samt hoste og hikke i den tidlige fase af behandlingen. Hikke, hovedpine, kvalme, irritation i halsen, lokale virkninger så som en brændende følelse, betændelse i munden, ændringer i smagssansen, mundtørhed eller øget mængde spyt, sure opstød, halsbrand, smerter eller ubehag i maven, op-
kastning, luftafgang fra tarmen eller diarré, træthedsfølelse, overfølsomhed (allergi), snurrende, prikkende fornemmelse. Dosering: Spis og drik ikke, mens mundhulesprayen anv. Hvis der normalt ryges 15 cig. dgl. skal der bruges 1-2 pust mindst 15 x dgl. Der kan bruges op til 4 pust/t, men max. 2 pust pr. dosering og max. 64 pust/døgn. Uge 
7-12: Nedsæt antal pust pr. dag, så der i uge 12 ikke bruges mere end 4 pust/dag. Anv. af mundhulespray bør ophøre, når forbruget er nedsat til 2-4 pust pr. dag. Regelmæssig brug ud over 6 måneder anb. ikke. Pakninger: 1 dispenser a 13,2 ml (150 pust) og 2 dispensere a 13,2 ml (2 x 150 pust). Ikke apoteksforbeholdt. Dispenseren er 
børnesikret. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com. uni 2018 Hidrasec®, kapsler 100 mg (racecadotril). Lægemiddel ved akut diarré til voksne og børn fra 15 år, 
der virker ved at nedsætte væskeudskillelsen fra tarmen til tarmindholdet. Læs oplysningerne i indlægsedlen inden brug. Dosering: 1 kapsel initialt, derefter 1 kapsel 3 gange dagligt. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for hjælpestofferne. Der er ikke beskrevet nogen interaktioner med andre lægemidler 
hos mennesker til dato. Forsigtighed ved brug hvis blodig afføring med høj feber eller ved nyresygdom eller nedsat leverfunktion. Bivirkninger: Hovedpine (≥ 1/100 til <1/10), udslæt og erytem (≥ 1/1.000 til < 1/100). Bør ikke anvendes til gravide og ammende. Pakning 10 stk. HA. Priser: For dagsaktuel pris se: www.medicinpriser.dk. Ikke 
tilskudsberettiget. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Bioprojet Europe Ltd., Irland. Repræsentant Nordic Drugs, Gl. Kongevej 135 B mezz., tv, 1850 Frederiksberg C. Afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé dateret 30.10.2015. Produktresumeet kan vederlagsfrit re-
kvireres fra indehaveren af markedsføringstilladelsen.

SPØRG BARE OS
- og få gode råd med hjem

Her på apoteket står vi klar til at rådgive og hjælpe dig og dine nærmeste. Du får hjælp til at 
takle årstidens udfordringer som f.eks. diarré, sol, allergi eller smerter. Vi er eksperter i at råd-
give dig om lige netop din situation. Du kan også få en gratis samtale med en farmaceut, hvis 
du har spørgsmål i forbindelse med medicinsk behandling.

Vi udleverer fra

Smertelindring?
På apoteket kan vi hjælpe dig 
med at finde den type smertestil-
lende middel, som passer bedst 
til dig og din smerte.

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 med et 
effektivt rygestop.

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.

Diarré?
Bakterierne i et andet land 
kan være fremmedsprog for 
din mave. Spørg på apoteket 
om hvilke produkter du kan 
medbringe, hvis du skulle være 
så uheldig at blive ramt af diarré.

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.
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Kodimagnyl

Effektiv mod hovedpine. Med ace-
tylsalisylsyre og codein, der virker 
smertestillende. Til voksne. 1-2 
tabletter højst 4 gange daglig. 20 stk.

Nicorette QuickMist mundspray

Spray for hurtig virkning mod 
rygetrangen. Tag 1-2 pust, når du 
ville have taget en cigaret. Frisk mint 
smag. 1 stk.

Hidrasec

Lægemiddel der hurtigt stopper 
diarréen uden at hæmme tarmen. 
Væskemængde og antal afføringer 
normaliseres uden risiko for bivirknin-
ger som forstoppelse, mavesmerter 
og oppustethed. Kan anvendes af 
voksne og børn fra 15 år. Dosering: 1 
kapsel 3 gange dagligt. 10 stk.

Frontline Combo til katte

Det er altid loppesæson. Frontline 
mod fl åter, lus og lopper. Loppeæg, 
-larver og –pupper. Frontline virker 
ved kontakt i hud og pels. Flåter og 
lopper skal ikke bide for at dø. 3 x 
0,5 ml.

Remo-wax® Olie Spray

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

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

Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på 
Kongelig Hof Apotek

*Priserne gælder fra 24. juni – 21. juli 2019, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.
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Gælder fra den 24. juni 
til den 21. juli 2019

På udvalgte frihandelsvarer
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Duolac Daglig+ Vitalitet
30 stk.

Duolac Rejse+ 2i1
30 stk.

Bifi form Travel
20 stk.

Bifi form Travel
40 stk.

A-Derma Exomega Control Cream
400 ml.

A-Derma Exomega Control 
Foaming Gel, 500 ml.

Lactocare Stop
12 stk.

Lactocare Travel
30 stk.


