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TRE TING DER VIL FORANDRE 

KØBENHAVN I 2019
JO MERE MAN VED, 
JO SMUKKERE BLIVER LIVET

SMUK FORTIDSROMAN

OM KØBENHAVN
INGEN FORBRUGERPROTESTER 

PÅ BRØDPRISSÆTNING
DA JULEMANDEN KOM 
TIL KØBENHAVN

LEDER MED MOR I BYEN PARKMUSEERNE MAGASIN BYENS BØGER

MIN BY  Krimiforfatteren Jesper Stein har 
netop serveret en ny velskrevet lækker-
bidsken af en krimi i serien om ærkekø-
benhavneren Axel Steen, der opklarer ind-
viklede politisager med troværdige plot, 
selvom de foregår lige omkring os. I Stein’s 
univers bliver København portrætteret 
med poetisk mørke og hård humor.     S:14                              

 995,-

MENU
Bobler & rogn, Porre-croustade, 

Hummerravioli, Opfrisker, Beef Wellington, 
Nytårsdessert, Kransekage & Kaffe. 

Nytårsaften

I Restauranten ’Spisestuen’ byder vi på klassisk 
julefrokost, juleplatter og lækre menuer.

 Vi har åbent hver dag til både 
frokost og aften.

Se mere på www.brdr-price.dk

Spis julemad hos
 Brdr. Price

Køb din nytårs-kuvert og læs mere på www.brdr-price.dk/rosenborggade/nytarsaften.
Rosenborggade 15-17, 1130 København K, Tlf. +45 3841 1020. For mere information skriv til info@brdr-price.dk. 

Inkl. vinemenu
Kr. 1.690

BOTANISK HAVE 
ER EN LILLE 
LOMME AF GRØN 
OG FRODIG RO

TEKST JETTE R. ARENDRUP     FOTO TORBEN DRAGSBY

TEKST CAMILLE BLOMST

HJEMLØSE   ”Det er socialpolitisk uansvarligt at vende det blinde øje til de uhumske 
og inhumane forhold på de uopvarmede både, der er rene brand- og kuliltefælder, 
hvis man forsøger opvarmning.” Så skarpt udtaler lektor og nabo til bådebyen, 
Michael Lerche Nielsen, sig om forholdene for de hjemløse i Fredens Havn.      S.05

HJEMLØS 
I FREDENS HAVN

Inhumane forhold på uopvarmede både, men ingen genhusningsmuligheder.
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Året er ved at rinde ud. Velkommen 
til den sidste udgave af Københav-
neravisen i 2018. Et år der, for nu 
at sige det pænt, næppe vil gå over 
i historien som et af de mest sprud-
lende. I stedet for at brokke os over det 
gamle år, vil vi bruge lederpladsen 
til at pege på noget af det der venter 
københavnerne i 2019.

Boligpriserne vil falde. De ekstremt 
høje boligpriser holdt sig på kogepunk-
tet hele vejen gennem 2018. Men her 
sidst på efteråret begyndte det stille og 
roligt at gå den anden vej. Efter seks 
år hvor priserne kun kendte én vej: op, 
op. Eksperterne kalder det en norma-
lisering af markedet. For det er ikke 
sundt, når priserne på fast ejendom 
stiger så meget i forhold til lønindtæg-
terne som det har været tilfældet alt 
for længe. Samme eksperter mener, at 
boligpriserne vil fortætte mod syd så 
langt de kan se ind i næste år. Pris-
faldet kommer dels på grund af de 
mange nybyggerier, både i og uden 
om København og på grund af de 
nye boligskatter og stramningerne 
af adgangen til de mest risikable bo-
liglån.  Selvom den enkelte boligejer 
måske godt kan blive lidt trist i første 
omgang, når hun ser bunken af nemt 
tjente grunker svinde ind er mere re-
alistiske ejendomspriser en fordel på 
langt sigt og for byen som helhed. Vi 
skulle jo gerne undgå endnu en bo-
ligboble. 

Noget mange københavnere har 
sværere ved at tro, er at MetroCityRin-
gen nogensinde bliver færdig. Men det 
seneste vi har hørt fra Metroselskabets 
og det gigantiske foretagendes mange 
mere eller mindre elskelige kumpa-
ner er, at, lige bortset fra to stationer, 
så åbner den nye metro som planlagt 
til sommer. Rundt om i byen kan vi 
se den store dag nærme sig: De store 
stilladser er faldet, der er pludselig 
indblik til byggepladserne, hvor de 
orangeklædte undergrundsbisser nu 
på tiende år arbejder på det store pro-
jekt. Metroselskabet har tidligere væ-

ret fremme med en dato: 1.juli. Men 
i skrivende stund figurerer den ikke 
længere på de hjemmesider, der er til-
gængelige. Det kan altså godt blive lidt 
senere. Men det er næppe måneder, 
der er tale om. For både bygherrerne 
og metroselskabet fastholder formu-
leringen ”Sommeren 2019”.  Uanset 
den konkrete åbningsdato vil City-
ringen gøre en enorm forskel for den 
enkelte københavner og hans færden 
i byen, København vil aldrig blive den 
samme igen, når først MetroCityRin-
gen kører.

Det har været et større helvede, 
økonomisk, planlægningsmæssigt, 
støjmæssigt end forventet, ingen tvivl 
om. Men der er trods alt også tale om 
det største anlægsprojekt i København 
siden etableringen af Christianshavn 
for 400 år siden. Da vi forleden fik at 
vide, at nu er der ikke bare lagt skin-
ner nede i rørene under København, 
men at de også er begyndt at testkøre 
togene dernede rislede det gennem 

rygraden: Den er værd at være der. 
København kommer på skinner som 
aldrig før. Og tænk: turen fra Gammel 
Strand til Nuuks Plads kommer kun 
til at tage 8 minutter !. Skal man til 
Østerport kan det klares på 6.

Et andet fænomen vi med ligeså 
stor sikkerhed kan forvente vil etab-
lere sig i København, og resten af lan-
det, i 2019, har også en hel del med 
transport og kabler at gøre. Men det 
er bestemt ikke noget undergrunds-
foretagende. De har længe været på 
vej. Forventningen er, at den giganti-
ske, højteknologiske internetplatform 
Amazon.dk etablerer sig i Danmark til 
næste år. Sammen med den i forvejen 
galoperende vækst i internethandelen 
kommer det til at skabe både vindere 
og ofre. Vinderne bliver i første om-
gang den enkelte forbruger, der vil 
få lettere adgang til flere og billigere 
varer inden for alle de store detail-
grupper og endda få bragt det hele til 
døren. Samtidig kommer vi til at op-

leve en butiksdød man ikke har set 
magen til siden 1960’erne hvor super-
markeder og storcentre massakrerede 
købmænd, grønthandlere, slagtere i 
hobetal. Butikslivet i København vil 
ændre sig markant de kommende 
år, når Amazon kommer vil det gå 
endnu hurtigere. Selve begrebet ”at 
gå ud i byen” vil ikke længere være 
det samme. Ligesom med den truende 
boligboble, Cityringen vil der være et 
før og efter Amazon. 

Byen er altid i forandring. Der kom-
mer til at ske meget i 2019. 

Nå, jo: sommeren var da god og 
lang i år. Det har vi ikke glemt. Vi glæ-
der os til næste år. Indtil da, takker vi 
for det gamle og ønsker godt nytår til 
alle vores trofaste læsere. Faktisk, også 
til de mere løsagtige af jer.

Glædelig jul og på gensyn i 2019.

Københavneravisen
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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. 10. januar 2019.

Tre ting der vil forandre København i 2019
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SKJOLD BURNE ANBEFALER

Lækre rødvine med 
finesse og power

FRUGTBOMBE  
MED SØDME 

& MODNE BÆR.

12975
SPAR 4000

— ØKOLOGISK —
2015 CHÂTEAU TOUR CALON 

CRU GRANDE RESERVE, 
MONTAGNE-ST.-EMILION MDC

FRANKRIG, BORDEAUX

NORMALPRIS: 169,75

— NYHED —
 CASTELLANI  

FORTE AMBRONE  
VINO ROSSO D’ITALIA

ITALIEN

NORMALPRIS: 99,75

6975
SPAR 3000

Luca Maroni    92 point

Sødmefuld og fuldendt 
italiensk frugtbombe med 

noter af modne sorte kirsebær, 
vanilje og masser af power.

En elegant og imødekommende 
Saint-Émilion. Den store andel af 
Merlot-druer sikrer en fyldig og 
flot afrundet vin med masser af 

frugt og intensitet i smagen.

EN ELEGANT  
SAINT-EMILION 

MED FRUGT  
& INTENSITET.
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20 EKSTRA 
KOMMUNALE SENGE 
TIL HJEMLØSE

FLERE KØBENHAVNSKE 
AKADEMIKERE 
DELTAGER I JOBFESTEN

POLITIK  20 ekstra nødover-
natningspladser. Så mange 
pladser har Socialudvalget 
besluttet at etablere til by-
ens hjemløse denne vinter.
Når de kolde vintermåne-
der sætter ind, stiger efter-
spørgslen på overnatnings-
pladser for hjemløse. Derfor 
har Socialudvalget skaffet 
20 nødovernatningspladser 
for hjemløse i perioden 15. 
november 2018 til 31. marts 
2019.

De 20 kommunale over-
natningspladser bliver etab-
leret som en del af Natcaféen 
på Sundholm på Amager. Det 
er planen, at Natcaféen hol-
der ekstra åbent i vinterpe-
rioden, så der er længere åb-
ningstid i weekender og på 
helligdage end normalt. 

Den forlængede åbnings-
tid skal efter sigende give 
mere tid til, at de hjemløse 
kan få den støtte, de har brug 
for til at finde en mere stabil 
og langsigtet løsning i samar-
bejde med medarbejdere på 
herberger og natcafeer.

Penge til private operatører
Udover de 20 kommunale 
pladser har Børne- og So-
cialministeriet bevilget 
midler til, at private aktø-
rer kan etablere mellem 75-
100 nødovernatningspladser 
rundt omkring i København.
Alt i alt bliver der i løbet af 
vinteren åbnet for mellem 
140-160 ekstra overnatnings-
pladser som følge af kommu-
nale og private initiativer. 

Socialforvaltningen vurde-
rer, at antallet af pladser 
er tilstrækkeligt og at alle 
hjemløse med lovligt ophold 
i Danmark kan finde ly for 
kulden i vinterperioden.

Her findes de ekstra sove-
pladser: 
• Aktivitetscentrets natcafé 

på Sundholm: 20 pladser
• Mariakirken, Vesterbro sogns 

hjælpekasse: 25 pladser
• Grace, Blå Kors: ml. 20-40 

pladser 
• Vendepunkter IVS: 10-15 

pladser
• Den kolde næse, Frelsens 

Hær: 20 pladser 
• Hellig Kors Kirke, Kirkens 

Korshær*: 40 pladser 
• I alt ml. 140-160 pladser 
*Kirkens Korshær etablerer 
pladserne uden finansiering fra 
nødovernatningspulje. 

Sådan kan du hjælpe 
hjemløse:
• Henvend dig til Hjemløseen-

heden, hvis du er bekymret 
for en hjemløs borger. Uden 
for normale arbejdstider kan 
man altid kontakte Den So-
ciale Døgnvagt på telefon 
33173333.

• Ring 112, hvis der er akut 
brug for ambulance eller so-
ciolance.

• Bliv frivillig og hjælp hjem-
løse: Der er også masser 
af frivillige aktiviteter, som 
hjælper hjemløse. Se mere på 
blivfrivillig.kk.dk

lp@kbhavis.dk

POLITIK  Et større antal ledige 
akademikere i København 
bidrager nu til velfærds-
samfundets opretholdelse 
end tidligere. Derudover 
kommer flere i praktik eller 
løntilskud i virksomheder, 
og de ledige akademikeres 
vilje til at flytte sig efter et 
job er blevet større.  

Beskæftigelses- og Inte-
grationsforvaltningen me-
ner, at flere af dens målret-
tede indsats i stigende grad 
bidrager til at få bugt med 
akademikerledigheden i ho-
vedstaden. Antallet af le-
dige akademikere er nemlig 
faldet i løbet af det sidste år, 
flere er kommet i virksom-
hedspraktik, og derudover er 
de ledige akademikere blevet 
mere villige til at søge job, 
som ligger længere væk fra 
deres bopæl end tidligere.

Kommunen skaber rammerne
- Vi skal gøre alt, hvad vi kan 
for at få flere akademikere i 
job. Og det glæder mig at se, 
at vores anstrengelser bærer 
frugt. Det er også virksom-
hedernes og akademiker-
nes egen fortjeneste at flere 
kommer i job. Vores opgave 
er at skabe de bedst mulige 
rammer for, at det lykkes, si-
ger beskæftigelses- og inte-
grationsborgmester Cecilia 
Lonning-Skovgaard (V).    

I perioden fra juli sidste 
år til juli i år er akademiker-
ledigheden i København fal-
det fra 6,8 procent til 5,8 pro-
cent. Det svarer til, at knap 
700 akademikere har forladt 
jobkøen i den periode, så der 

nu "kun" er cirka 6000 ledige 
akademikere.

Ledigheden blandt aka-
demikere er også faldet i de 
andre universitetsbyer, men 
ikke i ligeså høj grad som i 
København. I de øvrige uni-
versitetsbyer er akademiker-
ledigheden på 6,5 procent.

Villig til 5 minutter mere
Nogle af de mest effektive 
værktøjer til at få folk i job er 
løntilskud og virksomheds-
praktik. I København er an-
delen af ledige akademikere, 
der er i virksomhedsrettede 
tilbud, højere end i resten af 
landet. I årets andet kvartal 
var 30 procent af de ledige 
akademikere i København i 
en såkaldt virksomhedspla-
cering. En stigning på seks 
procentpoint i forhold til 
samme periode sidste år.

En analyse, som Beskæf-
tigelses- og integrationsfor-
valtningen har foretaget, 
viser desuden, at akademi-
kernes vilje i forhold til at 
flytte sig efter et job er ble-
vet større i løbet af de sene-
ste par år. Analysen viser, at 
akademikerne i gennemsnit 
søger job 38 minutter fra de-
res bopæl. Det er en stigning 
på 5 minutter fra 33 minut-
ter i 2016.

Unge skal indfanges i 
studietiden
Der er dog stadig behov for, at 
arbejdet med at få de køben-
havnske akademikere ud af 
jobkøen fortsætter. I Køben-
havns Kommunes budget for 
2019 er der afsat penge til at 

række ud til de københavn-
ske akademikere, mens de 
stadig er i gang med deres 
studier.   

- Vi skal have de unge aka-
demikere til at orientere sig 
mod det arbejdsmarked, der 
venter dem, inden de har af-
leveret deres sidste opgave på 
studiet. Hvis de allerede der 
begynder at gøre sig tanker 
om, hvordan deres kompe-
tencer fra studiet kan komme 
i spil på en kommende ar-
bejdsplads, øges chancerne 
for at finde et job, lyder det 
fra beskæftigelses- og inte-
grationsborgmester Cecilia 
Lonning-Skovgaard. 

lp@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN

TEKST LARS PETER LORENZEN

I løbet af vinteren åbnes for mellem 140-160 ekstra overnatningsplad-
ser som følge af kommunale og private initiativer.

HJEMLØSE Hvis hjemløse for-
master sig til at indtage natten 
i en sovepose, i selskab med et 
par ligesindede eller har ejen-
dele på sig, når de lægger sig 
til at sove på en bænk eller 
et fortov, betegnes det som en 
lejr. Det har siden sidste år væ-
ret ulovligt.

Hvis reglerne ikke over-
holdes, kan den hjemløse 
blive udelukket fra den 
kommune, han eller hun 

har opholdt sig i og få en 
bøde.

De bøder vil hjemløseavi-
sen Hus Forbi nu betale, hvis 
en hjemløse stadig står til en 
bøde efter en tur i retten.

- Det har vi valgt at gøre for 
at bakke op om de mennesker, 
der er blevet smidt ud af kom-
munen, og som nu er bange 
for at sove på gaden, fordi de 
ved, at politiet kan komme ef-
ter dem og smide dem ud, si-

ger Hus Forbis redaktør, Poul 
Struve Nielsen.

I november blev en sag 
mod en hjemløs rumæner i 
København taget hele vejen til 
landsretten. Retten skal tage 
stilling til, om man kriminali-
serer hjemløse ved at give dem 
en bøde på 500 kroner, når de 
overnatter i lejre.

Siden loven blev indført, 
er næsten 400 hjemløse ble-
vet sigtet for at slå lejre op.  KBH

HUS FORBI TRÆDER TIL

- Vi skal have de unge akademikere 
til at orientere sig mod det arbejds-
marked, der venter dem, inden de 
har afleveret deres sidste opgave på 
studiet, mener Venstres beskæfti-
gelses- og integrationsborgmester 
Cecilia Lonning-Skovgaard.
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ÅRETS 
JULEKATALOG

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 HJEMLØS 

I FREDENS HAVN
INHUMANE FORHOLD PÅ UOPVARMEDE BÅDE, 
MEN INGEN GENHUSNINGSMULIGHEDER

HJEMLØSE ”Det er socialpolitisk uan-
svarligt at vende det blinde øje til de 
uhumske og inhumane forhold på de 
uopvarmede både, der er rene brand- 
og kuliltefælder, hvis man forsøger 
opvarmning.” Så skarpt udtaler lek-
tor og nabo til bådebyen, Michael 
Lerche Nielsen, sig om forholdene for 
de hjemløse i Fredens Havn. Skulle 
man være i tvivl om rigtigheden af 
hans iagttagelser, har DR produceret 
en fremragende dokumentar, ”Flug-
ten fra det lette liv”, hvor man følger 
den unge idealist, Villads, der blandt 
andet forsøger at slå sig ned i Fredens 
Havn.  Yderligere dokumentation for 
forholdene kan man få ved at læse i 
Christianias Ugespejl nr. 39, årgang 
36, for ugen 21/10 - 28/10, 2016. Her 
gives blandt andet en levende beskri-
velse af de begivenheder, der førte til 
den brand, der i 2016 hærgede adskil-
lige både samt af vandaliseringen af 
en bådejers ejendele med en økse. Bå-
debyen har været kendt ulovlig siden 
2015, og nu synes et flertal af politi-
kere at den skal ryddes.

Behovet for fællesskab
Utroligt nok er der enkelte røster fra 
politisk side, der holder på, at de hjem-
løse da skal have lov til at bo i deres 
bådeby, selvom virkeligheden er, at 
de hjemløse ikke har kræfter til det. 
Derfor foranstaltede en lille gruppe 
hjemløse også en demonstration på 
Christianshavns Torv i 2017. De de-
monstrerede for at få en grund at slå 
sig ned på, da det var for hårdt for 
dem at bo i Fredens Havn om vinte-
ren. Når en del alligevel bor der om 
sommeren, handler det blandt andet 
om, at mange hjemløse har brug for et 

fællesskab. Problemet er nemlig ikke 
altid, at de ikke kan få en lejlighed, 
men at de ikke kan finde ud af at bo 
i en lejlighed. Derfor er man begyndt 
at bygge ”skæve boliger” med sociale 
viceværter til hjemløse. En skæv bolig 
er varm og funktionsdygtig og ligger 
i et fællesskab, hvor der er kvalifice-
ret rådgivning at få – også ved interne 
stridigheder.

Rydning – og hvad så?
Men nu ser det jo ud til, at en snar-
lig rømning af Fredens Havn er fore-
stående. Så hvad vil myndighederne 
stille op med de hjemløse, der bor der 
nu? Der ingen ledige skæve boliger i 
København, for succesen med skæve 
boliger er så stor, at beboerne typisk 
bliver boende til de dør eller skal på 
plejehjem. Derfor har Christianshavns 
Lokaludvalg foreslået socialborgme-
ster, Mia Nyegaard, at kommunen 
bygger nogle midlertidige hjemløse-
boliger på Refshaleøen. Øen er nem-
lig udlagt til perspektivområde indtil 
2027. Men Mia Nyegaard har proble-
mer med at føre det ud i livet. På De-
batsiden i City-Avisen skrev hun d. 21. 
nov. under overskriften ”Rydning af 
Fredens Havn – og hvad så?”:

”Det er statens opgave at rydde Fre-
dens Havn . .” ”. . .Her vil det være helt 
oplagt, at de giver os kommuner bedre 
muligheder for at etablere et midler-
tidigt tag over hovedet. Reglerne på 
området gør det nemlig umuligt at 
bygge midlertidige boliger til andre 
end unge.” 

Staten må tage genhusningsbeho-
vet alvorligt og åbne muligheder for 
kommunen.

jra@kbhavis.dk

TEKST JETTE R. ARENDRUP     FOTO TORBEN DRAGSBY

Sceneri fra Fredens Havn.
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COME-BACK Den tidligere mø-
belforretning nyt i bo St. Kon-
gensgade 88 København K får 
nu come back, efter daglig at 
være blevet udfordret af me-
trobyggeriet ved Marmorkir-
ken gennem 9 år. Et byggeri 
som ender med, at metroen 
stort set fører nyt i bos frem-
tidige kunder lige ind i for-
retningen.  

I snart 50 år har nyt i bo 
været med til at promovere 
danske kvalitetsmøbler i sit 
helt eget forretningsunivers. 
Et univers hvor stifteren af 
forretningen Holger H. Kvist 
sammen med sit personale 
skabte en særlig afslappet, 
kundevenlig og næsten fa-
miliær atmosfære. Et uni-
vers hvor kokostæppet på 
gulvet lagde bunden for nyt 
i bos helt egen stil med bl.a. 
de - den gang - så pludselig 
trendsættende og uforgænge-
lige fyrretræsmøbler, brikse, 
senge, spiseborde, bænke og 
stole, som stadig står i mange 
hjem. En egenproduktion 
som gjorde nyt i bo kendt i 
hele Danmark. Mange kun-
der knyttede nære bånd til 
nyt i bo og til Holger Kvist, 
som gennem 40 år levede og 

åndede for forretningen og 
dens kunder i en sådan grad, 
at det ikke ville have været 
til at holde ud, hvis ikke han 
bare kunne være sig selv og 
stå og ekspedere i sine mør-
keblå Wrangler cowboybuk-
ser, fodformede snøresko og 
sin store kærlighed til danske 
kvalitetsmøbler. Sådan arbej-
dede Holger for og med kun-
derne i 40 år. 

Holger Kvist Fonden støtter 
dansk design og kunsthåndværk
Holger døde i 2008, og efter 
hans ønske overgik ejerska-
bet af både møbelforretnin-
gen nyt i bo og den store palæ 
bygning ved Marmorkirken, 
hvori nyt i bo ligger, i 2009 
til Holger Kvist Fonden. Det 
var Holgers ønske at fonden 
skulle være med til bl.a. at 
støtte dansk design herun-
der møbeldesign og kunst-
håndværk. 

Kunderne støtter indirekte 
dansk design
Gennem fortsat promovering 
og salg af danske kvalitets-
møbler i nyt i bo, vil kun-
derne indirekte i væsentlig 
grad støtte dansk design og 

kunsthåndværk, da en bety-
delig del af overskuddet i nyt 
i bo går til Holger Kvist Fon-
den – det var Holgers ønske, 
og sådan blev det.
Nyt i bo er en del af Design-
huset Frederiksgade 1.  Huset 
er ganske enkelt i dag fyldt 
med noget af det bedste in-
denfor dansk design, og fun-
gerer nu som et nationalt og 
internationalt vindue ud til 
hele verden - et vindue hvor 
dansk/nordisk design kan vi-
ses frem, hvad enten det er 
kvalitetsprodukter inden for 
møbler, tæpper, kunsthånd-
værk, grafik, fotos eller andre 
design- og kunstarter. 

Metro lige til døren
Mens metrobyggeriet gen-
nem de seneste 9 år har væ-
ret en regulær trussel for nyt 
i bos overlevelse grundet den 
manglende tilgængelighed 
til forretningen, da alver-
dens afskærmninger blev sat 
op, ja så glæder nyt i bo sig nu 
så meget desto mere til juli 
2019, hvor nyt i bos kunder 
kan køre med metroen lige 
til hoveddøren.  

KBH

LÆGER Ingen lægepraksis i Kø-
benhavns Kommune har i dag 
åbent for patienttilgang. Der-
for har Region Hovedstaden 
for nylig åbnet to midlertidige 
regionsklinikker på Frederiks-
berg og Amager for at sikre 
lægedækningen i kommunen.
Det er ikke en holdbar løsning, 
når der hvert år flytter 10.000 
borgere til København. Derfor 
har Sundheds- og Omsorgsud-
valget nu godkendt en strategi, 
der skal sikre den fremtidige 
lægedækning for borgerne i 
Københavns Kommune og 
samtidig gøre det lettere for 
praktiserende læger at ud-
vide eller starte deres praksis 
i byen.

Ny strategi skal tiltrække læger
- Selvom det ikke er en kom-
munal opgave at tiltrække læ-
ger, kan vi ikke bare sidde på 
vores hænder. Alle københav-
nere skal have de samme mu-
ligheder for at få lægehjælp. 
Derfor melder vi os nu på ba-
nen med en strategi, der skal 
gøre det lettere for lægerne at 
lave ny praksis i København, 
så ingen borgere risikerer at stå 
uden læge, siger sundheds- og 
omsorgsborgmester Sisse Ma-
rie Welling (SF).

Københavns Kommune 
har svært ved at tiltrække 
alment praktiserende læger, 
som vil oprette en praksis i 
byen. En undersøgelse blandt 
yngre læger viser nemlig, at 
kun to procent af dem ønsker 
en solopraksis, mens største-
delen ønsker praksis, hvor der 
er flere læger under samme 
tag.

Små lejligheder forhindrer 
fællesskab
Københavns Kommunes byg-
ninger med mange små lejlig-

heder, hvor der kun er plads 
til én læge, betyder, at lægerne 
ikke kan flytte sammen i fler-
mandspraksis.

Derfor ønsker Sundheds- 
og Omsorgsudvalget med 
den nye strategi fremover, at 
etablering af flermandsprak-
sis bliver tænkt ind fra star-
ten, når man byplanlægger. 
Det kan være ved bebyggelse 
af almene boliger, plejehjem 
og ved udvikling af nye by-
områder.

På den måde kan flere læ-
ger få opfyldt deres ønske om 
flerlægepraksis, og det vil be-
tyde flere læger til københav-
nerne. Samtidig får lægerne 
mulighed for at ansætte mere 
praksispersonale, som kan af-
laste lægerne.

Læger skal motiveres
- I dag er det mindre attrak-
tivt for yngre læger at flytte 
til København, når vi ikke 
kan leve op til deres ønsker. 
Ved at gøre det lettere at lave 
flermandspraksis slår vi to 
fluer med et smæk. Vi imøde-
kommer lægernes ønsker, og vi 
bliver samtidig bedre rustet til 
at varetage de mange nye op-
gaver som kommunerne skal 
overtage, når supersygehusene 
står færdige, siger Sisse Marie 
Welling.

Med udgangspunkt i den 
nye strategi vil Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen søge 
midler fra regeringspuljen på 
600 millioner kroner, hvor de 
150 millioner er øremærket 
til at afhjælpe hovedstadsom-
rådets udfordringer med at 
skabe de fornødne rammer, 
der kan motivere de prakti-
serende læger til at slå sig ned 
i en moderne flerlægepraksis.

lp@kbhavis.dk

HISTORISK MØBELFORRETNING 
FÅR NU COME-BACK

NEMMERE ADGANG 
FOR LÆGEFÆLLESSKAB 

I NYBYGGERI

TEKST JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT.             FOTO ÓLAFUR STEINAR GESTSSON

HavnensFodterapi.dk
   Behandling – velvære – forebyggelse

Udover fodterapi: 
Sportsskader, indlæg og massage.

Statsautoriseret fodterapeut  
Rikke G.F. Carlsson

Tjek hjemmesiden og book  
online, når det passer dig.

Vester Voldgade 106,
1552 København V

TEKST LARS PETER LORENZEN

- Ved at gøre det lettere at lave flermandspraksis imødekommer vi 
lægernes ønsker, og vi bliver samtidig bedre rustet til at varetage de 
mange nye opgaver som kommunerne skal overtage, når supersygehu-
sene står færdige, siger SF-borgmester Sisse Marie Welling.
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Nyhavn Rens

Herluf Trolles Gade 18 Tlf. 70 27 23 14 www.NyhavnRens.dk  Mail. info@NyhavnRens.dk

Pelsopbevaring 2018  KR. 350
PROFESSIONEL PELSPLEJE©

JULEN Reffen er pyntet op til jul med input fra alle street food-markedets verdenshjørner. Et 
stort juletræ er tændt, og hele juletiden er der aktiviteter. En DJ spiller op til julefrokost, der 
danses om juletræet, klippeklistres, hilses på julemanden, rides karet og synges sammen med 
et julekor. Veras Market er også til stede med unikaboder, og så er der torsdags-aktiviteter og 
lune, overdækkede hyggekroge, så man kan holde varmen. 

JUL PÅ REFFEN
TEKST JETTE R. ARENDRUP     FOTO SAHEL HAMDAM

Torsdagsjulesjov på Reffen: 
Torsdag d. 6/12. Reffen Satay Karaoke & 
Funny Music Quiz with Mr. Wan
Torsdag d. 13/12. Big Tasty Bingo Juleedi-
tion. 

Julefrokostbuffet
Fredag d. 7/12 og 14/12. Vores DJ spiller op 
til fest i Drivhuset

Julehygge for familien
Lørdag d. 8/12 og 15/12. Kl. 12-18.  
Kl. 12-14. Hestevogn og julemanden
Kl. 12-15. Juleklip og kreativt værksted.
Kl. 13-14.30. Reffens Julekor optræder ved 
juletræet med klassikere.

Dans om træet og hils på julemanden
Lørdag d. 15. december. kl. 13.

Veras Market x Reffen
Søndag d. 16/12. Kl. 11-16. Stor inden-
dørs-loppefest.

Kræmmerjul på Reffen
Søndag d. 9/12. Kl. 12-16. Julehygge

Hermed en lille oversigt over løjerne:
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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 “Mor, nogen 
fra klassen synger en ny lidt 
fræk tekst på “Der bor en ba-
ger”” sagde min otteårige søn 
til mig. “Må jeg høre?” Spurgte 
jeg, oprigtigt kulturelt nysger-
rig efter et indblik i klassiske 
børnesanges innovation. 

Han slog blikket ned “Der 
bor en bager i Nørregade/ han 
bager boller...” den sproglige 
forkludring fremkaldte også 
fnis, da 70’erne’s frie sex pæ-
dagogik fik bagværkglosen til 
at blive uartig. “...og brystbe-
holder” sang min søn videre 
og sendte mig et uskyldigt 
smil. Brystbeholdere kendte 
min generation til gengæld 
alt for lidt til. Blandt 80’ernes 
skolebørn var skolelærehæn-
gepatter selvforskyldt en del 
af det aktive ordforråd. Min 
søn aner ikke, hvor svært 
det er at tage faget idræt al-
vorligt, når man, som min 
klasse, havde en lille tæt tum-
ling med blævrende bh-løs 
barm, de bevægede sig som 
en skude i stiv storm, bare 
hun var opgiver i rundbold.

Bager så englene synger 
Apropos bagere, så siger fol-
kerygterne, at byen har fået en 
mirakelmagerbager på Gam-
melkongevej. Bager Hart skulle 
gå lige i hjertet. Jeg går ad Nørre-
gade, gennem Pisserenden over 
Rådhuspladsen mod Frederiks-
berg for at opleve de syngende 
appetitengle, som angiveligt 
skulle dukke op, når man for-
tæter bagværket.

Københavnerne har, uden 
forbrugerprotester, vænet sig 
til at byens succes bagerkæ-
der, prisætter brødkursen 
som om, hovedingredien-
sen (ud over vandhanevand) 
er peberkorn, indsejlet fra 
fjerne kyster i 1700tallet. 

Denne bager Hart har 
prøver også kræfter med om 

prisen på brød kan overgå 
prisen på skært økologisk 
oksekød. Efter besøget kan 
jeg afsløre, at det var tæt på, 
at der var brug for de offent-
ligt tilgængelige TrygFonden 
hjertestartere, da jeg skulle 
betale. 

Byens mange verdener 
Vesterbrogade er altid fulde af 
folk med og i farver. En mindst 
60 årig latinamerikansk skøn-
hed i gigantisk Micki Mouse 
kunstpels og glimmer gum-
misko sender mig uopfordret 
et kirsebærrødt læbestiftsmil. 
Lige ved siden af mig går en 
køn ung pige, der gnaver i en 
durumrulle, så sovsen driver 
ned over hænderne, servietløs 
slikker hun håndryggen som 
en kat, hvilket får en håndvær-
ker i en bil til at pifte.
Så snart man runder hjørnet 
ved Værnedamsvej, så skifter 
stemningen fra Vesterbrolatex 
og Føtex til Frederiksbergske 
overskudsmennesker med dyrt 
tøj og en anden flirt i blikket. 

Brændemærket af en bøjle 
På Gammel Kongevej går jeg 
friskt ind i en 2hand butik med 
en Instagramopsminket sælger 
på gulvet. 

Uforberedt tager jeg fat 
om en renseribøjle med en 
uskyldig lille sort blonde-
kjole, prisen er 1200 kroner. 
Det føles det som om, at min 
håndflade øjeblikkelig bliver 
brændemærket af bøjlens 
glødende jern. Forskrækket 
hænger jeg torturinstrumen-
tet tilbage og flygter over på 
den anden sidde af gaden til 
Røde Kors. 

Her koster små brugte kjo-
ler 60 kroner. Udvalget stam-
mer fra gadernes smukke 
kvinder, der har et tøjbudget 
tæt på 100.000 kroner på års-
basis. Mange gange har tøjet 
knap nok været i brug før det 
ryger til genbrug, så de kan 
blive plads til sæsonens far-
ver og snit.

I øvrigt foregår der vel 
en nysgerrig snusen i Røde 
Kors butikkerne fra de dyre 
2-Hand butikker. Hjemme i 
den designindrettede biks 
dampstryger kjolerne og la-
ver et håndskrevet manilla-
prismærke med det mest lat-
terlige pris, de kan finde på, 
uden ligefrem at sætte livet 
på spil ved at dø af grin.

Ruineret og forført af en 
grovbolle
Da Claus Meyer revolutione-
rende Gammel Kongevej med 
sin første Deli, havde jeg den 
ære at arbejde for ham. Den-
gang snakkede kokkedrengene 
meget om, at selv en salat skulle 
smage, så man fik mundor-
gasme. Mad skal smelte på tun-
gen, så alle smagscentrene akti-
veres som nydelses-fyrværkeri, 
der sender signaler til hjernen 
om at producere lykkehormo-
ner og kappe forbindelsen til 
livets belastende politidirektør: 
Fornuften. 

Efter at have stået så 
længe i kø hos Hart, at jeg nå-
ede at slette gamle mails til-
bage til 2017 forlader jeg bu-
tikken med en bolle, der har 
en fin tynd sprød skorpe og 
en saftig og sej krumme. Til 
dessert har jeg investeret i et 
passende lille stykke chokola-
dekage, der omgående kåres 
til den bedste chokoladekage, 
jeg har smagt i mit liv. Op-
levelsen bliver i mundhulen 
flere minutter efter den sidste 
bid, ikke med en klam hinde 
af bagemargarine, men med 
sin fyldige smag af kvalitets 
chokolade og en forførende 
mystisk diskret undertone 
af knust kandiseret orange. 

Jeg lod mig ruinere og for-
føre hos Hart, og jeg kommer 
snart igen, selvom at det næ-
sten kostede det samme hos 
bageren, som for den sorte 
kjole i Røde Kors. 

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

INGEN FORBRUGERPROTESTER 
PÅ BRØDPRISSÆTNING
INGEN FORBRUGERPROTESTER 
PÅ BRØDPRISSÆTNING
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Rosenborggade 2
(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)

www.kultorvet.dk  ·  info@ostenvedkultorvet.dk

Anno 2008

Åbent Nytårsaften til kl. 23.00
 Nytårsmenu kr. 395,- pr. person.

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

Åbent: Mandag - søndag kl. 11.30-24.00
 

St. Kongensgade 38 · Tlf 3391 1148 · www.herefordsteak.dk

TOPPEN AF DANSK JAZZ 
BESØGTE BROTÅRNET 
PÅ KNIPPELSBRO
KULTUR Ud fra det irgrønne bronze-tårn 
på Knippelsbro strømmede jazzen ud 
og lagde et stemningsfuldt slør over den 
regnvåde bro. Små fyrfadslys lyste ko-
øje-vinduerne på siden af brotårnet op, 
og farverige blomster fyldte de brede, 
buede vindueskarme i tårnet.

På hver etage hang en fl adskærm, 
hvor korte dokumentarer om fem af 
Danmarks mest interessante jazzbands 
lige nu kørte i loop. Filmgalleriet var 
installeret, så det fungerede som en 
naturlig del af tårnets specielle arki-
tektur. 

”Knippelsbrotårnet har noget helt 
særligt over sig. På en måde er det lige-
som at stå midt i et stykke Københav-
nerhistorie”, fortæller Eva Frost, som er 
projektleder hos JazzDanmark og initia-
tivtager til arrangementet.

Toppen af dansk jazz
Hen på eftermiddagen alle fem dage 
afl øste levende jazzmusikere tre store 
B&O højttalere, som leverede lyden 
til dokumentarfi lmene. Som trukket 

ud fra skærmene stod musikerne fra 
dokumentarfi lmene i fuld fi gur med 
deres instrumenter i hånden. De fem 
bands var udvalgt til at spille i tårnet, 
fordi de alle var nominerede til Danish 
Music Awards i Jazz, som afholdtes den 
30. november. 

Pladsen var trang, og ruderne dug-
gede, men alle bands tog de særegne 
forhold til sig. Nogle bands valgte sågar 
at anvende rummene til at give pub-
likum en interaktiv koncertoplevelse.

”Musikerne var enormt kreative i for-
hold til koncertsalsindretningen. Nogen 
valgte at spille i det øverste tårnkammer, 
mens andre brugte hele tårnet og van-
drede fra bund til top med deres instru-
menter. Begge dele fungerede fedt!” siger 
Eva Frost. 

En bid kulturarv
Med omkring 15 tilskuere af gangen 
opstod der mellem publikum og musi-
kere en særlig intens stemning i tårnet.

”Især under koncerterne blev pub-
likum helt andægtige og følte virkelig 

at de var med til noget særligt”, fortæl-
ler Eva Frost. Hun mener, at gæsterne 
fi k en stor oplevelse med hjem både i 
form af en bids kulturarv og et indblik 
i noget af det bedste jazz på den danske 
scene lige nu.

Arrangementet blev afholdt i sam-
arbejde med CPH:DOX, Unseen Recor-

dings og foreningen Kulturtårnet på 
Knippelsbro. Foreningen arbejder på 
at omdanne brotårnet til kulturhus 
med løbende arrangementer i samme 
format, og Københavns borgerrepræ-
sentation har netop afsat driftsmidler 
til foreningen fra 2016 og tre år frem.

TEKST MALTHE MERRILD

Fem dage i november fyldte JazzDanmark det ene brotårn på Knippelsbro med jazz-dokumentarer og koncerter. 
Nu vil forening gøre tårnet til permanent kulturhus.

Tlf.: 53 56 02 42
 Web: kbhavis.dk · Epost: kbh@kbhavis.dk
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gede, men alle bands tog de særegne 
forhold til sig. Nogle bands valgte sågar 
at anvende rummene til at give pub-
likum en interaktiv koncertoplevelse.

”Musikerne var enormt kreative i for-
hold til koncertsalsindretningen. Nogen 
valgte at spille i det øverste tårnkammer, 
mens andre brugte hele tårnet og van-
drede fra bund til top med deres instru-
menter. Begge dele fungerede fedt!” siger 
Eva Frost. 

En bid kulturarv
Med omkring 15 tilskuere af gangen 
opstod der mellem publikum og musi-
kere en særlig intens stemning i tårnet.

”Især under koncerterne blev pub-
likum helt andægtige og følte virkelig 

at de var med til noget særligt”, fortæl-
ler Eva Frost. Hun mener, at gæsterne 
fi k en stor oplevelse med hjem både i 
form af en bids kulturarv og et indblik 
i noget af det bedste jazz på den danske 
scene lige nu.

Arrangementet blev afholdt i sam-
arbejde med CPH:DOX, Unseen Recor-

dings og foreningen Kulturtårnet på 
Knippelsbro. Foreningen arbejder på 
at omdanne brotårnet til kulturhus 
med løbende arrangementer i samme 
format, og Københavns borgerrepræ-
sentation har netop afsat driftsmidler 
til foreningen fra 2016 og tre år frem.

TEKST MALTHE MERRILD

Fem dage i november fyldte JazzDanmark det ene brotårn på Knippelsbro med jazz-dokumentarer og koncerter. 
Nu vil forening gøre tårnet til permanent kulturhus.

Tlf.: 53 56 02 42
 Web: kbhavis.dk · Epost: kbh@kbhavis.dk
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Rosenborggade 2
(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)

www.kultorvet.dk  ·  info@ostenvedkultorvet.dk

Anno 2008

Åbent Nytårsaften til kl. 23.00
 Nytårsmenu kr. 395,- pr. person.

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

Åbent: Mandag - søndag kl. 11.30-24.00
 

St. Kongensgade 38 · Tlf 3391 1148 · www.herefordsteak.dk
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DET SMILENDE ÆG, restaurant og 
natcafé, Mudderstien 14, over gården, Stej-
lepladsen, 2450 Sydhavnen. Tlf: Midlerti-
digt lukket pga restance, åbner snarest. 

Madanmeldelser behøver ikke at være 
kedelige, de må gerne være et slag i bol-
ledejen. Tænk bare på min ønskebrønd, 
FOLKEVIDDET, hvaba’? Frikadellens 
flugt over plankeværket – man forstår i 
hvert fald, hvorfor denne frikadelle flyg-
tede fra denne kok!  Det kunne have været 
sagt med gastronomiens moderne sprog: 
Den hårdt stegte pattegris/kalvekødfars 
(rent barnemord) lå efter noget middelal-
derlig pyro-tortur (den nye afløser af pa-
leo-øglebøffen) på et leje (castrum dolo-
ris - smertens leje, altså denne anmelders 
ømme madløgs smerte) af aske-panerede 
ligusterskud, der dog manglede et kvalifi-
ceret modspil fra de karbid-syltede blade 
af Svigermors skarpe tunge (sandelig in-
gen chance for mosegrise i restaurantens 
køkkenhave).  Skyllet ned med et byg/
humleafkog (øl), brygget i restaurantens 
omklædningsrum og til fornuftige 115 

kroner pr glas. Det hele forblev lidt fesent 
og uskarpt, savnede skarphed og kant.

Denne seksstjernede restaurant (én 
stjerne i Amagerbladet, én stjerne i Cam-
pingbladet, én stjerne i Tipsbladet, én 
stjerne i Anders And, én stjerne i Fodte-
rapeuten og én stjerne i Statstidende) må 
indkassere den sjældent brugte: En halv 
stjerne – dog, vi runder op til én stjerne - *

I næste uge vil Nynne Nimmer skrive 
om tidens store hit, Mormorretter. Nynne 
tager pulsen på Risgryns-klatter, Arme 
Riddere og Puddersukker på margarines-
murte rugbrødsklemmer. Ud over disse 
dessertklassikere også Sprængt Stork 
med salmiakpastiller vasket ned med 
Kaffelatte, forklædt som Varmekaffe. Til 
selve måltidet Svenskerøl (restaurantens 
ølsjatter, nænsomt hældt sammen af tje-
nerafløseren, pisket til skum med en sam-
menfoldet serviet). 

Foto: mangler, fotografen ligger på 
Epidemiafdelingen med drop og respira-
tor til observation for Livlig tarmfunk-
tion (colitis eksplosivum brutalis).                                      

KLUMME Min gamle ven og kollega fra Dan-
marks Radio – Kultur- og Samfundsafde-
ling, Knud Lindholm Lau, har skrevet og 
udgivet på sit eget forlag ” Tekst og Tale ” en 
vigtig bog om det populistiske sprog i den 
offentlige debat, især hvad angår det stig-
matiserende og diskriminerende sprogbrug 
i diskussionen om udlændinge og deres in-
tegration i det danske samfund.

Knud Linholm har i 2011 udgivet på sit 
forlag, for første gang på dansk, en verdens-
berømt bog af Viktor Klemperer ” LTI – Lin-
gua Tertii imperii ( ” Det Tredje Riges sprog 
” ). En filologs notesbog ” fra 1947  (!). Vær-
ket har underteksten ” Ord kan virke som 
bitte små doser arsenik: De sluges ubemær-
ket, de synes ikke at have nogen virkning, 
men efter nogen tid viser giftens virkning 
sig alligevel”.

Et klogt budskab, som også vi, Knud 
Lindholms læsere, bør have in mente.

Bogen omtaler en del sproglige nydan-
nelser, eksempelvis ” smørhulsdemokra-
tiet” og ” naziislamisme”. Det var Naser 
Kaders retorik, inspireret af amerikanske 
neokonservative, som den konservative 
partileder og justitsminister, Søren Pape, 
lod sig overtale til at bruge i K-kampagnen 
til folketingsvalget. Sloganet ” Stop naziisla-
misme ” vakte megen vrede, også i partiets 
egne rækker.

I kapitlet ” Den politiske Grundorden ” 
taler Knud Lindholm Lau om manglende 
politisk grundholdning og om presset på 
den politiske grundorden i Danmark og 
resten af verden – gennemsyret af popu-
lisme, propaganda, sproglig manipulation 
med folk, fake news og alternative fakta.

 
I kapitlet ” Jeg kender ham ikke ” refere-

rer forfatteren til Clement Kjærsgaards pro-
gram ” Debatten ” ; en diskussion mellem 
Martin Henriksen ( Dansk Folkeparti ) og 
Jens Phillip Yazdani,  elevrådsformand på 
Langkjær Gymnasium. 

Gymnasiet var i centrum, fordi rektoren 
ville sammensætte klasserne efter etniske 
skillelinjer, hvilket Yazdani var imod.

Clement Kjærsgaard opsummerede: ” 
Yazdani er født og opvokset i Danmark. 
Har gået i dansk folkeskole og dansk gym-
nasium. Er han ikke dansk?”  Hvortil Mar-
tin Henriksen svarede:  ” Jeg kender ham 
jo ikke, så det kan jeg dårligt svare på ”.

Ovenstående er blot beskedne eksem-
pler på den problematik, bogen berører. 
Den indeholder flere end 600 henvisnin-
ger – det bevidner en omfattende og im-
ponerende research. Jeg vil varmt anbefale 
” Bare fordi at – sprog og forestillinger i ud-
lændinge debatten”. Den kunne ikke være 
mere aktuel.

MADKLUMMEN

BARE FORDI AT 
– SPROG OG FORESTILLINGER 
I UDLÆNDINGE DEBATTEN
TEKST JØRN THULSTRUP, SENIORANALYTIKER CAND. POLIT.

   Sten og 
krystaller

DU FINDER TUSINDVIS AF 
SPÆNDENDE OG ALTERNATIVE 
GAVEIDEER HOS TESSIES, 

FIOLSTRÆDE 14, KBH. K.

kæmpe 
udvalg 
fra 10,-

’ÆDESPALTEN’ AF FRU G. PYTTE PANTHMANN, 
Københavneravisens trofaste madanmelder.
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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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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

PERLER København byder på et væld af 
spændende og smukke seværdigheder, 
hvoraf enkelte endda er kendte langt ud 
over Københavns og Danmarks grænser. 
Men København byder også på mange 
lidt mindre skatte, som er lige så fanta-
stiske, men som ikke altid får lige meget 
opmærksomhed i turistguider, blogs og 
aviser både online og i fysisk form. En 
af disse ’hidden gems’ er Københavns 
flotte Hovedbibliotek, som året rundt har 
mange  helt enestående tilbud til både 
unge såvel som ældre – tilbud man må-
ske slet ikke forbinder med en tur på bib-
lioteket. For mange konnoterer et bibli-
otek måske en støvet sal med endeløse 
rækker af kedelig litteratur, men med en 
central placering er det let tilgængeligt, 
og med et indgangsparti og en indret-
ning, som er mere end indbydende, er 
Københavns Hovedbibliotek meget langt 
fra at være støvet eller kedeligt.

Åbne rum og hyggekroge
Man kommer ind i biblioteket via den 
store flotte glasindgang, som med de 
mange lysindfald giver en varm følelse 
af at her er man velkommen, og når man 
kommer lidt længere ind åbner rummet 
sig i flere spændende retninger, som alle 
er fyldte med spændende litteratur og 
som samtidig byder på et væld af interes-
sante og sjove aktiviteter. Først fremmest 
er det imidlertid værd at bemærke de 
mange små hyggekroge og læsehjørner, 
som er på biblioteket, og netop disse er 
vigtige dersom de giver muligheden for 
at slappe af i omgivelser som indgyder ro 
samtidig med at man kan fordybe sig i et 
hvilket som helst emne man har lyst til.

Ægte studiemiljø
Er man ude efter komplet stilhed og et 
helt uforstyrret rum til koncentration, så 
er bibliotekets skønne læsesal bestemt et 
sted, som er værd at besøge. Udover en 
følelse af et ægte biblioteksstudiemiljø 
byder dette enestående rum på alle tæn-
kelige nødvendige faciliteter til en stu-

die- eller læseseance såsom gode stole, 
strømstik til computer eksempelvis samt 
selvfølgelig bibliotekets hurtige Internet. 
Det er super at bruge en eftermiddag her 
og svømme væk i en bog eller lydbog og 
lade et koncentreret fokus på et stykke 
litteratur være en befriende ven, som hol-
der kimende telefoner, tekstbeskeder og 
sociale mediers hærgen væk for en stund. 

Garvet personale og spændende events
Man kan naturligvis ikke beskrive Kø-
benhavns Hovedbibliotek uden også at 
nævne både bibliotekets personale samt 
de rigtig gode arrangementer, som biblio-
teket forestår. Startende med personalet, 
så er det et særligt aktiv både for lokale 
men især også for turister, som har lyst til 
at opleve stedet. Personalet er fantastisk 
hjælpsomme, og hvad end man søger (næ-
sten) kan de garvede bibliotekarer finde 
og henvise til det på ingen tid. Dette er 
en stor hjælp særligt, hvis man er på jagt 
på helt ukendte litterære territorier. Det 
er også ofte det faste personale, som fore-
står arrangementerne på biblioteket, og 
uanset om det er en digtoplæsning, som 
foregår i en kunstnerisk sfære eller et bør-
neevent med skuespil er afviklingen i top 
og kan overværes af alle ung som ældre. 

Afsted - og besøg det selv!
Det kunne siges meget mere om Køben-
havns Hovedbibliotek for huset rummer 
et utal af overraskelser, som passer til et 
væld af forskellige interesser og alders-
grupper, hvilket også er grunden til at 
biblioteket har opnået nævnelse blandt 
Danmarks bedste biblioteker i medier så-
som blandt andre Modevidenskab, som 
en af de større, men man kan naturligvis 
ikke få oplevelsen ved kun at læse om 
det, så opfordringen herfra skal lyde: af-
sted - og besøg det selv og mærk rummet, 
faciliteterne, arrangementerne, atmosfæ-
ren, menneskene og den dejlige litteratur 
– hellere i dag end i morgen.

kbh@kbhavis.dk

EN SKJULT PERLE 
LIGE MIDT I BYEN
TEKST JANUS ENGBERG     FOTO TORBEN DRAGSBY
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PARKMUSEERNE
Nyt fra Københavns grønne museumskvarter – december 2018

parkmuseerne.dk #parkmuseerne

Af Anders Højberg Kamp 

“Det er så absurd, at jeg af alle 
har set et spøgelse”, siger biolo-
gen, da vi står mellem udstillede 
dinosaurskeletter i en af videnska-
bens højborge, Geologisk Museum. 
Udsagnet kommer henkastet midt 
i en samtale om livets forunder-
lighed. Det er jo snart jul, Jesus’ 
fødselsdag, og tid til at vende 
blikket mod de åndelige sider af 
tilværelsen.

Biologen, vi taler med, er ingen 
ringere end altmuligmanden Johan 

Olsen. Forsanger i rockbandet Mag-
tens Korridorer, et tv-ansigt i Store 
danske Videnskabsfolk, aktuel med 
en lille filmrolle i Oscar-nominere-
de Den skyldige, og så forsker han 
i livets byggesten på Københavns 
Universitet.

Spøgelset, han engang så, gik igen 
på et hotel i Berlin. Johan Olsen lå 
lysvågen i sin seng.

“Henover gulvet går en kvinde klædt 
i en ternet nederdel, cardigan og et 
højt, 50er-agtigt hår. Det absurde 
er, at det er fuldstændig virkeligt, 
men jeg ved, det er min hjerne, der 

driller mig. Man kan ikke gå ind og 
ud ad vægge”, siger Johan Olsen, 
der brat stopper op ved døren i et 
tilstødende rum, hvor nogle børn 
sidder og ser en oplysende film om 
livet for millioner af år siden.
“Vi må hellere lade være med at 
forstyrre dem.”

Bogen om verden
Oplysning har han stor respekt for. 
Derfor har han skrevet Bogen om 
verden, der både er letlæselig og 
humoristisk, så børn og voksne kan 
være med. En videnskabelig beret-
ning om livets udvikling fra big bang 
til moderne tid.

“Jeg kæmper meget mod den 
misforståelse, at livet og naturen er 
magisk. Jo mere du ved om skoven, 
når du går i den, jo smukkere bliver 
den. Det gælder også livet. For 
eksempel viser evolutionen, at alt 
levende i verden er forbundet med 
det allerførste liv. Vi er altså alle 
sammen i familie med hinanden. 
Dig og mig, hunde og bakterier. 
Det synes jeg er fascinerende. Og 
smukt”, siger Johan Olsen.

Hans bog gør en del ud af evolutio-
nen. Om udviklingen fra encellede 

“Første gang jeg som ung kom her på museet, troede jeg og min kammerat, at det ville være røvsygt. Men vi syntes det var vildt fedt, og jeg kommer her jævnligt”, siger Johan Olsen på Geologisk Museum, hvor han senest har set den 
aktuelle udstilling Dinosaurfamilier. Foto: Inger Marie Mulvad

Rocksanger og biolog Johan Olsen har engang set et spøgelse. Alligevel kæmper han mod den misforståelse, 
at naturen og livet er magisk, fortæller han på Geologisk Museum.

“Jo mere man ved, 
jo smukkere bliver livet”



organismer til intelligente væsner, 
der kan lege med redskaber.

“Der er den misforståelse ude i 
verden, at evolution er en hypotese, 
som man ikke kan bevise. Men al 
naturvidenskabelig metode hand-
ler om observationer. Det gælder 
også, når man skal påvise, at arter 
tilpasser sig naturen, så de kan 
overleve”, siger Johan Olsen, der 
nævner Darwins Orkide, som vokser 
i Botanisk Have. I Madagasker i 1862 
fandt videnskabsmanden en orkide 
med en 30 centimeter lang sna-
bel med nektar i bunden. Darwin 
mente, at så måtte der fi ndes en 
natsværmer med en snabel af sam-
me længde.

“Mange rystede på hovedet af 
Darwin. Men i 1903 fandt man en 
natsværmer med en snabel lige så 
lang som blomsten”, siger Johan Ol-
sen og stopper nu op foran en statue 
af den danske videnskabsmand Peter 
Wilhelm Lund, som levede i 1800-tal-
let. I en periode boede han i Brasilien 
og fandt fossiler af oldtidsmennesker 
og store fortidsdyr som sabeltigeren.
“Ham her kender jeg. Han lavede et 
estimat af jordens alder ved at tælle 
antallet af musekæber, der var gyl-
pet op af uglepar i en grotte”, siger 
Johan Olsen.

Jo fl ere gylpede musekæber han 
fandt i grotten, jo ældre måtte jord-
kloden være, fortæller Johan Olsen. 
Lund vidste nemlig, hvor mange mus 
en ugle kan spise i løbet af et liv, og 
så kunne han også regne ud hvor 
mange år, der havde levet ugler i 
grotten. 

“Han fandt kassevis af knogler. Han 
regnede sig frem til 5.000 år eller 
sådan, men det var dengang biblen 
stadig havde noget at sige, og man 
troede, at ugler, mennesker og sabel-
tigere havde levet på samme tid fra 
første dag”, griner Johan Olsen.

En nørd fra barnsben
Johan Olsens liv begyndte i Brede 
ved Lyngby. Den lille dreng nød godt 
af den nærliggende skov, hvor han 
legede. Hjemmet var fyldt med bø-
ger, og hans far var læge og moderen 
folkeskolelærer. Johan Olsen nørdede 
bøgerne. På gymnasiet i Gentofte var 
han en mester til biologi.

“Jeg var en nørd og alene med det. 
Havde ingen venner, der interesse-
rede sig for det samme. Jeg vidste 
allerede som barn, at jeg ville være 
biolog. Jeg kan huske, min mor viste 

mig en serie om Darwins rejse med 
skibet The Beagle, og jeg var helt 
bjergtaget”, siger Johan Olsen, der 
hvert år tog med familien til Norges 
skærgård, hvor han fritidsstuderede 
fuglene og fi skene.

Sidenhen blev han forsker og fi k travlt 
med bandet Magtens Korridorer, der 
i midten af 00’erne fi k store radiohits 
og åbnede Orange Scene på Roskilde 
Festival. Dagligdagen går med at 
forske i krystallografi , en videnskab, 
der blandt andet beskæftiger sig med 
proteiners molekylære struktur og 
funktion. Det undrer derfor ikke, at 
han her på Geologisk Museum fi nder 
en montre med en speciel, gennem-
sigtig krystal. 

“Se lige igennem den. Så ser du to 
sorte prikker på væggen bag den. 
Bagefter prøver du så at se direkte 
på væggen bag krystallen. Der er kun 
tegnet én prik. Man har længe prøvet 
at fi nde ud af hvorfor en bliver til to, 
når man kigger gennem krystallen, 
og har først for nyligt forstået det”, 
siger han. Fænomenet skyldes at 
lysets hastighed bliver splittet op i to 
inde i krystallen.

“Jeg har ledt længe efter sådan en til 
at have derhjemme. Jeg var i en butik 
med særlige sten i går, men de havde 
den ikke”, siger han.

Ikke mange minutter efter fi nder han 
en i museets butik og køber den. Som 
et nysgerrigt barn kigger han videre 
mellem specielle sten, kortspil og 
udstoppede dyr.

“Se her”, siger Johan Olsen. “De 
her sten. Jeg har en masse af dem 
hjemme på køleskabet. De fl este kø-
leskabsmagneter kan ikke holde på 
noget, men de her små sten har en 
magnetisme, der kan bære alt. Husk 
at købe nogen til derhjemme”, siger 
han, inden han hopper på cyklen. I 
aften skal han spille i Vordingborg. 
I morgen i København. Og lørdag i 
Værløse. 

“Det har stået på i så mange år, at 
jeg ikke tænker over, at jeg har så 
travlt. Selvom jeg gerne ville have 
mere tid til at skrive”, siger Johan 
Olsen. Men bandbussen venter.
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Johan Olsen er forsanger i bandet Magtens Korridorer og forsker til daglig i krystallografi  på Københavns Universitet. Klippestykket her er udstillet på Geologisk Museum 
og stammer fra Grønland. Det indeholder fl ere forskellige mineraler, blandt andet pyrit, kvarts, galena og sphalerit. Foto: Inger Marie Mulvad.

BLÅ BOG

Johan Olsen, født 1969, 
København. Biolog, sanger, 

forfatter og skuespiller

Forsanger i Magtens Korridorer 
siden 1995

Forsker på Københavns 
Universitet siden 1996

Forfatter til Bogen om verden, 2017

Dinosaurfamilier

Skynd dig, hvis du skal nå at se 
årets store særudstilling Dinosaur-

familier på Geologisk Museum, 
inden den lukker 6. januar 2019. 

Udstillingen viser rekonstruktioner 
af dinosaurer, deres æg og reder 

akkompagneret af store, farverige 
malerier af den verdenskendte, 
spansk-mexicanske dinosaur-

illustrator Luis Rey.
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Inviter en dinosaur til jul
Dinosaurerne uddøde godt nok 
længe før Jesus blev født. Men hvem 
siger, at julepynten ikke kan peppes 
lidt op med nye indslag fra dyreriget? 
Geologisk Museum holder juleklip 
med dino-tema, så her kan du klippe 
julehjerter og kravlenisser med dino-
saurer på.
Statens Naturhistoriske Museum, Geolo-
gisk Museum. Dino-julehjerteværksted i 
weekenderne op til jul samt mellem jul og 
nytår.

Jul med et twist
Se 24 afsnit om et mesterværk
Ét kunstværk fortalt i 24 afsnit. 
Det er konceptet bag tv-værten 
og kunsthistorikeren Peter Kærs 
kunstkalender. Hver dag går Kær på 
jagt efter nye aspekter af maleriet Et 
selskab af danske kunstnere i Rom, 
der er malet i 1837 og hænger på 
Statens Museum for Kunst. Følg med 
på smk.dk, hvor julekalenderen bliver 
vist hver dag.
SMK – Statens Museum for Kunst. Kærs 
Kunstkalender, 1.-24. december 2018 på 
smk.dk

Jagt bakketrolden Sindre
Bakketrolden Sindre har en spids rød 
hat på hovedet og blev malet af kun-
stneren Johan Thomas Lundbye for 
over 100 år siden. Trolden har gemt 
sig fl ere steder på Den Hirschsprung-
ske Samling, og museet sætter der-
for præmier på højkant til de gæster, 
der kan fi nde Sindres gemmesteder.
Den Hirschsprungske Samling. Jul på 
museet – aktivitetsark udleveres hele 
december.

Kom i julestemning med Hollywood
Hollywood har i årtier været en stabil 
leverandør af julefi lm. Lillejuleaftens 
dag viser Cinemateket en af de mere 
originale klassikere Det er herligt at 
leve fra 1946. Her gør en engel det 
klart for den ulykkelige familiefar 
George, hvordan verden ville se ud 
uden ham.
Cinemateket. Det er herligt at leve vises 
23. december 2018 i forbindelse med serien 
Hollywood i julehumør

 
Oplev Indien gennem verdens første 
kameralinser
Er du træt af kulden? Så kom med til 
østens varme. Tre gratis omvisninger 
i december introducerer publikum til 
udstillingen Under Indiens Himmel på 
Davids Samling. Den viser, hvordan 
Indien så ud i 1800-tallet, da verdens 
første fotografer dokumenterede lan-
det med verdens første kameraer.
Davids Samling. Tirsdagsomvisninger i 
december, 4., 11. og 18. december 2018.Øste
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Drik gløgg på slottet
Har du brug for en pause fra julens 
mange gøremål? Så tag ind på 
Rosenborg, og fi nd ro i en historisk 
periode, hvor alting gik lidt langsom-
mere. På slottet kan du også købe en 
julebillet, der inkluderer et besøg i de 
kongelige gemakker samt gløgg og 
æbleskiver i caféen. 
Rosenborg, julebillet til 155,- fra 1. decem-
ber og resten af måneden.
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Krimiforfatteren Jesper Stein har 
netop serveret en ny velskrevet 
lækkerbidsken af en krimi i se-
rien om ærkekøbenhavneren Axel 
Steen, der opklarer indviklede 
politisager med troværdige plot, 
selvom de foregår lige omkring os. 
I Stein’s univers bliver København 
portrætteret med poetisk mørke og 
hård humor. 

I den anmelderroste “Solo” er 
det Amager, der bliver malet frem 
med et kig ind i Urbanplanen og 
8tallet, som miljøkontrasterne in-
den for en lille geografisk cirkel på 
bykortet.

Hvor i byen bliver du inspi-
reret til et mord, en biljagt, en 
nervepirrende opklaring af en 
ugerning?

Det lyder måske lidt makabert, 
men jeg bruger de steder, jeg hol-
der mest af, og som regel kommer 
stedet før romanen, så jeg ved, at 
i denne roman skal der ske noget 
på Assistens eller Ørstedsparken, 
inden jeg ved, hvad bogen skal 
handle om. 

Så jeg har slået en mand ihjel 
op af muren på Assistens, jeg har 
druknet en nybagt student i søen 
i Ørstedsparken, jeg har lavet et 
snigmordsforsøg på Amager Strand 
og myrdet en mand på bestialsk vis 
i en lejlighed i 8-tallet med udsigt 
over Kalvebod Fælled. 

Alle steder i bøgerne kender jeg, 
alle mine yndlingsbarer har Axel 
været på, han har kysset en kvinde 
på Ølbaren, hvor jeg selv kyssede 
min ekskone på en af vores første 
dates. Og han har stået og set på 
Irmahønen på samme måde som 
jeg og set den sende sin uendelige 
produktion af farvede neonæg ned 
over hustaget.

I din sidste roman “Papa” ud-
spillede der sig en nervepirrende 
overlevering i Botanisk have, 
hvad er der magisk ved den som 
scenografi?

Jeg er gået gennem haven så 
mange gange efter at have afleve-
ret min datter i skole, og en dag så 
jeg, at der var en 200 meter lang for-
falden gang under væksthusene, og 
den satte noget i gang. Men haven 
er egentlig valgt, fordi jeg har set 
den snedækket ved skumringstide, 
hvor væksthusenes gule lys giver 
den et grotesk smukt og magisk og 
varmt skær, og det måtte jeg have 
med. Og så har jeg brugt haven, 
som man gør som borger i byen – 
jeg har gået en hæslig tur der med 

mit livs kærlighed, lige før vi blev 
skilt, jeg har siddet på bænke og 
læst, den er jo en lille lomme af 
grøn frodig ro midt i København.

Hvad det fantastiske og min-
dre fantastiske ved København?

Jeg elsker Amager. Amagercen-
teret og Amagerbrogade, solcen-
tre, skobutikker, isenkram og sy-
maskiner, det hele er desværre 
ved at lukke nu og jeg frygter lidt, 
at øen ender med at blive ligeså 
ensformig som de andre brokvar-
terer, men indtil videre giver det 
minder om en stor jysk provinsby 
med alle slags indbyggere og den 
fedeste storbyoriginalitet og lokal-
patriotisme, og det er skønt. Jeg el-
sker at cykle rundt i byen og er så 
glad for alle de måder, man kan op-
leve byen på på to hjul. Der er for 
mange grimme glaspaladser ved 
havnefronten og for meget køns-
løst nybyggeri i de nye kvarterer, 
for mange rige mennekser, der kun 
tænker på dem selv og deres bolig.

Hvor er byens åndehuller?
Parkerne er nogle af verdens 

smukkeste, Ørstedsparken, Østre 
Anlæg, Botanisk og Assistens. Jeg 
kan ikke så godt lide de nye de-
signede pladser og torve, jeg holdt 
rigtig meget af det gamle Nørre-
port og vender mig sgu aldrig til 
de nye paddehatte, men steder som 
Skt Hans Torv, Rådhuspladsen, 
Kongens Nytorv er åndehuller for 
mig, jeg elsker at sidde og se på 
mennesker. Hovedbanen er også 
skøn. Og så er jeg glad for vand og 
himmel – gerne samtidig. Derfor er 
Søerne, Knippelsbro og flere steder 
ved havnefronten også åndehulller 
for mig.

Hvad mangler København 
sammenlignet med nogle af de 
andre storbyer, du bruger i dine 
romaner?

København mangler flere hæn-
der i daginstitutionerne, bedre sko-
ler og boliger til alle, så byen ikke 
ender som en ghetto for de rige 
og privilegerede. Bilerne skal ikke 
ud af byen, de giver puls, men der 
måtte godt være færre af dem.

 cb@kbhavis.dk

TEKST CAMILLE BLOMST       

MIN BY – JESPER STEIN

BOTANISK HAVE ER EN LILLE LOMME 
AF GRØN OG FRODIG RO

Jesper Stein har solgt over 200.000 
bøger i serien om Axel Steen og er 
oversat i 11 lande. Han har modta-
get priser som Martaprisen, De Gyld-
ne Laurbær og Dan Turéll Medaljen.
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5,2 millioner til Jens Kramer Mikkelsen
Jens Kramer Mikkelsen, 66 år og tidligere socialdemokratisk overborg-
mester, får ikke problemer med at opretholde en stor levefod, efter at han 
i april blev bedt om at forlade sin stilling som direktør for det offentligt 
ejede udviklingsselskab By & Havn. Med sig har han nemlig fået en fra-
trædelsesordning til en værdi af 5,2 millioner kroner.

Det viser en aktindsigt, som onlinemediet Journalista har fået fra By 
& Havn.

Det er et af de største gyldne håndtryk, der er givet til en offentligt 
ansat chef, siden Anders Eldrup blev fyret som chef for energiselskabet 
Dong med 8,7 millioner kroner på lommen og DSB’s tidligere direktør 
Søren Eriksen forlod etaten med 8 millioner i godtgørelse.

- Jeg kan bekræfte, at den tidligere administrerende direktør i By & 
Havn, Jens Kramer Mikkelsen, efter vilkårene i sin kontrakt modtager dels 
et opsigelsesvarsel med 12 måneders løn, dels en fratrædelsesgodtgørelse 
på et års løn. De to beløb lagt sammen løber op i cirka 5,2 millioner kro-
ner, skriver bestyrelsesformand i By & Havn, den tidligere socialdemo-
kratiske skatteminister Carsten Koch, i et svar til Politiken.

- Og ja, det er mange penge. Men det skal ses i sammenhæng med det 
store ansvar, der er forbundet med at udvikle de nye områder i Køben-
havn, herunder Nordhavn og Ørestad, og drive Københavns Havn, både 
som rekreativ havn og som erhvervshavn, mener Carsten Koch.

Det var Carsten Koch, der i sin tid udformede den lukrative kontrakt 
med sin gamle partifælle Jens Kramer Mikkelsen.

Dengang lagde han vægt på, at arbejdet som direktør både indebar tra-
ditionel kommunal forvaltning og kommercielle aktiviteter, herunder salg 
af grunde, udlejning af ejendomme, drift af parkeringsanlæg og andet, 
der minder om et privat firma. Det skulle afspejles i lønnen og vilkårene.

Flere eksperter mener, at argumenterne for at give så høj en fratræ-
delse i det offentlige er helt ude i hampen.

Danmarks bedste arbejdsplads 
Ved en prisuddeling i Cirkusbygningen er Scandic, Nordens største ho-
telkæde, kåret som Danmarks bedste arbejdsplads til inklusion. Det er 
analysevirksomheden Great Place To Work, der står bag prisuddelingen, 
som er uddelt gennem 18 år.

I begrundelsen for, hvorfor Scandic er Danmarks mest inkluderende 
arbejdsplads, er der lagt vægt på, at Scandic ser det som en fordel at have 
en mangfoldig medarbejdersammensætning. På nuværende tidspunkt har 
virksomheden medarbejdere med 108 forskellige nationaliteter ansat.

Desuden tilbyder Scandic i danskundervisning i arbejdstiden til sine 
medarbejdere og tilpasser vagtplaner og personalemad til forskellige kul-
turelle behov. 

Interne undersøgelser viser, at mangfoldigheden har stor betydning 
for, at folk søger arbejde hos Scandic. Store planer for udvidelser i de 
kommende år betyder, at Scandic får brug for 800 ansatte oveni de 2000, 
selskabet i forvejen har i Danmark. 

Absalon Hotel Group er kåret som nummer et i kategorien Danmarks 
Bedste Mindre Arbejdsplads.

Den lille, familieejede hotelkæde med tre hoteller på Vesterbro i Kø-
benhavn er blevet belønnet for at dyrke værdier som omtanke, hygge og 
fællesskab for gæsterne og for medarbejderne.

De knap 50 medarbejdere i Absalon Hotel Group har alle svaret, at de 
synes, Absalon Hotel Group alt taget i betragtning er et rigtig godt sted 
at arbejde.

Penge under bordet
Det glohede boligmarked især i København og Århus frister et stigende 
antal købere til at betale ekstra i kampen om en andelsbolig.

I seks procent af handlerne i perioden 2015-2018 betalte køberen penge 
under bordet. Ser man på boliger handlet i perioden 2005-2018, er det 
derimod kun sket i 3,5 procent af handlerne.

Samtidig sker det også stadigt oftere, at køberne mener, de har betalt 
en overpris for forbedringer og løsøre, som fx møbler eller et nyt køkken. 
I handlerne de sidste tre år er det sket i syv procent af handlerne, mens 
det i perioden 2005-2018 kun er sket i 3,5 procent af handlerne.

Det viser en ny rapport, som er udarbejdet af arbejdsgruppe under 
Erhvervsstyrelsen.

Arbejdsgruppen, der står bag rapporten, blev nedsat af regeringen, 
Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre sidste år efter 
en række historier om sælgere, der havde krævet penge under bordet.

Arbejdsgruppen har - udover at se på problemets omfang - også under-
søgt, hvordan man kan komme de sorte penge til livs.

Et af foreslagene lyder på, at man laver en ensretning for, hvad sælgeren 
må kræve for forbedringer på boligen. Det skulle komme problemet med 
sælgere, der forlanger overpris for et køleskab eller en kommode til livs.

Et andet foreslag går på, at man skal udarbejde en officiel vejledning, 
som gør både købere og sælgere opmærksomme på, at det er ulovligt at 
kræve overpris eller sorte penge for boligen.

Lettere spil for store butikker
Et flertal i Borgerrepræsentationen i København har lempet de ellers 

skrappe regler for, hvor mange af de helt store butikker, der må befinde 
sig i København. På den måde kan der oftere blive bygget meget store 
butikker, uden at der skal tages politisk stilling til det forinden.

Det var dog ikke uden kamp, at forslaget blev stemt igennem.
Tre partier - SF, Enhedslisten og Alternativet - stemte imod forslaget. 

Og samtidig har tre lokaludvalg afgivet høringssvar med store betænke-
ligheder.

Spørger man Retail Institute, der rådgiver detailbranchen om tendenser 
og forbrugsmønstre, så er der ingen grund til at frygte, at de store butikker 
vil udkonkurrere de små, lokale butikker. I forhold til butikkernes stør-
relse i fremtiden ser direktør Dorte Wimmer to modstridende tendenser, 
der vil gå hånd i hånd.

- Den gode specialhandel har det faktisk rigtig godt. Den lokale butik, 
der er forankret i lokalmiljøet, har det godt, siger hun og nævner bageren, 
slagteren, ostehandleren og de små tøjbutikker som eksempler.

Men samtidig er der fremgang i den befolkningsgruppe, der foretræk-
ker at handle ét sted og få det hele overstået i en fart.

- Vi ser en stigning i det, vi kan kalde "one stop-shopping", som er, at 
vi i en travl hverdag gerne vil handle ét sted, hvor vi faktisk kan få det 
hele, siger Dorte Wimmer.

Til gengæld får de mellemstore butikker det sværere fremover på grund 
af konkurrencen fra nethandlen.

- Risikoen er så, at man sætter sig mellem to stole, siger hun.
Det er regeringens planlov, der har givet kommunerne frihed til at 

slække lidt på de krav, der er til butikkernes størrelse, samt til hvor mange 
store butikker, byen må have.

Frank Jensen ny formand
Ved et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Ringsted har det dansk-svenske 
politiske samarbejde Greater Copenhagen & Skåne Committee besluttet 
at tage Halland og de seks kommuner i regionen med i det politiske 
samarbejde.

Samarbejdets navn ændres samtidig til Greater Copenhagen Commit-
tee, ligesom det også får ny formand fra 2019. Det bliver overborgmester 
i København Frank Jensen (S), der fremover skal stå i spidsen for sam-
arbejdet med vores svenske naboer. 

- Som ny formand for Greater Copenhagen glæder jeg mig til at byde 
Region Halland velkommen og styrke samarbejdet yderligere. Vi skal 
øge det internationale kendskab til Greater Copenhagen, så vi bliver 
endnu bedre til at tiltrække udenlandske investeringer og talenter, si-
ger Frank Jensen. 

Greater Copenhagens bestyrelse skal godkende ansøgningen en gang 
til ved et ordinært møde i december, inden Hallands medlemskab for-
melt bliver godkendt. Hvis ansøgningen godkendes, udvides samarbejdet 
således med seks kommuner.

Regionen Halland strækker sig langs den svenske vestkyst op til Göte-
borg. Den største by er Halmstad.
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DA JULEMANDEN 
KOM TIL KØBENHAVN

TEKST ALLAN MYLIUS THOMSEN  

Julemanden er en ret ny tradition i Norden, som først 
i midten af 1800-tallet gjorde sit indtog i København.

MAGASIN Den Julemand vi kender i 
dag, er i virkeligheden produktet af 
en meget lang udvikling af en gam-
mel katolsk helgen, der hed Nicolaus. 
Han var biskop i byen Myrra, i det 
nuværende Tyrkiet, ca. år 300. Ifølge 
overleveringen var han meget gav-
mild, og frelste tre piger fra at blive 
solgt til prostitution, da han kastede 
tre poser med guldmønter over ha-
vemuren til faderens hus, så han nu 
havde råd til medgift til sine døtre. 
Disse poser skal være landet i piger-
nes strømper, der var hængt til tørre 
i haven. Det skal have grundlagt den 
angelsaksiske tradition med at hænge 
strømper op, hvor julemanden kan af-
levere sine gaver.

Efter sin død i 343 blev Nicolaus 
bl.a. gavehelgen, og på hans navne-
dag den 6. december, får børn stadig 
gaver i mange lande. Han var også 
helgen for de uskyldige børns dag 
den 28. december, hvor man marke-
rer Herodes drab på de førstefødte i 
Palæstina, da han forsøgte at få ram 
på Jesus-barnet.

Christkinchen
I Danmark troede vi i mange år, at 
det var nisser eller ”Christkinchen”, 
på dansk ”Jesusbarnet”, der kom med 
gaver. Christkinchen fulgtes med en 
trold eller djævel, hvis opgave det 
var at straffe de uartige børn, mens 
Christkinchen uddelte gaver til de ar-
tige natten mellem den 24. og 25. de-
cember. I de angelsaksiske lande kom-
mer Julemanden stadig om natten, og 
der får børnene først gaver julemor-
gen den 25. december. 

I England hed han Father Chri-
stmas, i Sverige Jultomten, i Norge 
Julenissen, i Italien Babbo Natale, i 
Tyskland Weihnachtsmann og i Rus-
land Fader Frost. I Nederlandene blev 
Sankt Nicolaus til Sint-Nicolaas. Her 
holdes den årlige ”Sinterklaas festi-
val”, hvor han oprindeligt var iført 
purpurfarvet kappe, som siden blev 
rød, og stadig katolsk bispehue. Ne-
derlænderne tog ham med til Ame-
rika, hvor han blev til Santa Claus. 
Et stormagasin i New York havde i 
1821 en juleudstilling, hvor Santa sad 
i en stor slæde med gaver, trukket af 
8 rensdyr. Her var Santa Claus udsty-
ret med den røde nissehue. Rensdyre-
nes navne er på dansk  Danser, Sprin-
ger/Sprinter, Smukke, Konge, Komet, 
Amor, Torden og Lyn. Senere kom et 
niende, nemlig Rudolf. For at komme 

ind i husene med gaverne, lander han 
med sin kane på tagene og kravler så 
ned igennem skorstenene.

Julemanden i København
Første gang han optræder i Danmark 
er i hæftet ”Peters Jul” i 1866, skrevet 
af Johan Krohn. Der hed han ”Fader 
Jul”, og kommer med juletræet til ar-
tige børns hjem. Juletræet optræder 
første gang i København i 1811, hvor 
det stod i familien Lehmanns hjem 
i Ny Kongensgade. Fader Jul var en 
langskægget mand, der i grå kappe 
vandrede rundt i gaderne. I 1898 ud-
gav den dansk-norske tegner og for-
fatter Louis Moe ”Julemandens Bog”. 

Her begyndte den skikkelse vi kender 
i dag at tage form. Efter amerikansk 
forbillede, lod Louis Moe Julemanden 
bo på Nordpolen, hvor han fremstil-
lede de gaver børnene skulle have ju-
leaften. Der er mange bud på, hvor 
Julemanden bor, men i Danmark 
foretrækker vi, at han har adresse 
på Grønland. 

Julemanden optrådte stadig i 
yderst varieret påklædning. Det blev 
standardiseret i 1931. Da lod Co-
ca-Cola kunstneren Haddon Sund-
blom, der havde svenske aner, tegne 
Santa Claus til en reklamekampagne. 
En stor gemytlig mand med hvidt 
skæg. Hans påklædning havde nu 

Coca-Colas rød-hvide farver. På fød-
derne havde han støvler og om maven 
et bredt bælte. Især efter krigen har 
dette billede af Julemanden spredt sig 
til det meste af verden.

Men i Danmark holder vi den år-
lige ”Julemandskongres i juli” på Bak-
ken. En tradition, der blev grundlagt 
af legendariske Professor Tribini, der 
om vinteren optrådte som julemand.

amt@kbhavis.dk

Den første kendte udgave af Julemanden i Danmark er ”Fader Jul” i Peters Jul 1866. Han kom med juletræet til artige børns hjem. Her ses han 
på omslaget til den første udgave af Peters Jul.
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TEKST MAJBRIT HJELMSBO    

TEKST JOHN POULSEN

JULEMÆRKE I år udkommer det grøn-
landske julemærke for 45. gang. Årets 
julemærkekunstner er Aka Høegh, der 
er kendt i hele verden for både sine 
malerier, grafik og skulpturer. Aka 
Høegh er født i Qullissat i 1947, men 
har som kunstner boet og arbejdet 
i Qaqortoq, hvor hun bl.a. har lavet 
kunstprojektet ”Sten og menneske”. 
Hun har udstillet i Norden, Alaska, 
Letland, Litauen og Sydamerika. Hun 
har modtaget en lang række priser for 
sin kunst og er ridder af Dannebrog.
Årets julemærke afspejler naturens 
evne til at varme i en kold tid.  Om 
sit julemærkemotiv siger Aka Høegh 
selv:”Min jul handler om at vende 
blikket ud mod naturen, nordlyset, 
sneen, verdens lys selv om det er nat, 
at være i noget varmende”.

Det grønlandske julemærke er 

udkommet siden 1974 og udgives 
af Grønlands Julemærkefond, der 
indsamler penge til støtte for grøn-
landsk kunst og kultur. Der uddeles 
hvert år en Julemærkepris til en per-
son eller en forening, som har udvist 
særlig initiativ eller præsentation af 
kulturel art.

Årets grønlandske julemærker 
kan købes både som miniark og lø-
sark i Det Grønlandske Hus i Løv-
stræde og på deres andre salgssteder 
rundt omkring i Grønland og Dan-
mark. Det kan også købes som et elek-
tronisk julemærke, der kan sættes ind 
i din mailsignatur. Julemærket er des-
uden i et begrænset antal fremstillet 
som puslespil med årets julemotiv.

mhj@kbhavis.dk

ÅRETS JULEMÆRKE 2018

PRIVILEGIER 
I INDRE BY
KLUMME Fra mit skrivebord på 3. sal 
i Rosenborghus, Åbenrå 29, har jeg 
en glimrende udsigt til livgardens 
kaserne og Rosenborg eksercerplads. 
Jeg kan følge bjørneskindshuerne, 
når de stiller op foran kasernebyg-
ningen. Normalt i de blå uniformer, 
men på Dronningens fødselsdag og 
ved andre højtidelige lejligheder i den 
flotte røde galla uniform. Klokken er 
lidt over halv tolv, medens jeg skri-
ver dette. Et kompagni fra Den kon-
gelige Livgarde har lige forladt deres 
kaserne og er med fuld musik på vej 
mod Amalienborg.

I sin tale ved Livgardens jubilæ-
umsparade den 8. juli 2008 sagde che-
fen, at Livgarden var et nationalt kle-
nodie på højde med H.C. Andersen og 
den lille havfrue.

Det har han ret i, der er eventyr 
og nostalgi i Livgarden, men tag ikke 
fejl. Gardens soldater er toptrænede 
militærfolk, en enhed i felthæren, 
der sender soldater til de af verdens 
brændpunkter, hvor landets regering 
ønsker det.

Livgardens soldater har i de senere 
år været involveret i egentlige kam-
penheder på Balkan, i Afrika, Irak og 
i Afghanistan. Det er betryggende at 
have dem i nærheden af Nørreport 
Station, med sine 250.000 dagligt pas-
serende personer.

 På modsatte side af  Rosenborg-
hus, hvor jeg bor og arbejder, er der 
udsigt til den Reformerte Kirke, på 
hjørnet af Åbenrå og Gothersgade. 
Kirken blev bygget i 1689 på initia-
tiv af dronning Charlotte Amalie til 
de tysk-nederlandske og franske re-
formerte menigheder i København. 
Kirken er, adskilt af en parkerings-
plads, nabo til det, der i gamle dage 
var kirkens præstegård. Præstegår-
den rummede mærkværdigvis i en 
årrække Musikhistoriske Museeum, 
men er i dag ejet og smukt resstaure-
ret af Bdr. Karberg, der ejer flere af by-
ens palæejendomme. I de senere år er 
det Akademisk Arkitektforening, der 
som lejere, har til huse i den smukke 
ejendom.

jt@kbhavis.dk

TEKST JØRN THULSTRUP, SENIORANALYTIKER CAND. POLIT.

KUNST SKAL 
UD TIL FOLKET!
KUNST Der er sjældent, at en gan-
ske almindelig arbejders kunstne-
riske værker bliver præsenteret på 
en udstilling, men heldigvis har vi 
Arbejdermuseet i København, som 
gennem årene har opbygget en stor 
kunstsamling, og som i 2013 fik en 
samling værker af den århusianske 
murer og kommunist, Peter Peitersen 
(1922-1988), foræret af hans søn Peiter 
Andersen. Peitersen adskiller sig fra 
de andre i museets samling, bl.a. An-
ton Hansen, Herluf Bidstrup og Klaus 
Albrechtsen, ved at han ikke levede af 
at tegne, men arbejdede som murer. 
I en netop udkommet bog om ham 
skriver hans bror, Ove, at hvis Peter 
havde valgt tegnearbejdet, var han 
blevet bladtegner. Talentet var der, 
men han valgte tillidsmandsarbejdet 
blandt murerne i Århus., Samlingen 
er på ca. 800 arbejder: tegninger, li-
noleumssnit og akvareller, og heraf er 
470 gjort tilgængelige på nettet (www.
kid.dk).  Men det er ikke kun på net-
tet man kan se dem, men også på 
den meget seværdige udstilling ”Ud 
til folket!” på Arbejdermuseet. 

Allerede som ung begyndte Peter 
Peitersen at tegne, og i 1942 sendte 
han nogle satiriske tegninger ind til 
Politiken, og en af dem blev trykt. 
Kort efter blev han ramt af sygdom, 
som varede over et år, og det gav ham 
tid til at udvikle sine tegneevner. No-
gen egentlig kunstnerisk uddannelse 
fik han ikke, men efter sygelejet tog 
han et fjernkursus i tegning, og i mid-
ten af 50’ene deltog han i kursus i 
croquistegning. Fra 1952-59 var han 

medlem af kunstnergruppen ”De 10”, 
men meldte sig ud, og begrundede det 
med, at han var træt af at lave billeder 
bare for at udstille. Han ville lave bil-
leder, der handlede om noget, og som 
henvendte sig til dem, de handlede 
om.  Mange af hans arbejder viser 
murernes dagligdag på arbejdsplad-
sen, men han nøjedes ikke med at 
skildre virkeligheden, han kommen-
terede også den faglige kamp som 
foregik og malede transparenter m.v. 
Til murernes blad ”Murbinderen” le-
verede han mange tegninger.     

Udstillingen, omfattende ca. 100 
værker, vises på balkonen i festsalen, 
og det er lykkedes på det begrænsede 
areal at opbygge den således, at den vi-
ser alle sider af Peitersens kunstneriske 
virke, bl.a. grafiske arbejder, plakatskit-
ser, tegninger, pasteller og oliemalerier, 
som dækker perioden fra 1943 til 88.

Arbejdermuseet skal have ros for 
at have skabt en flot udstilling, som 
ikke kun henvender sig til murere, 
men til alle, fordi den med megen hu-
mor afspejler vores virkelighed, som 
den var og på mange måder stadig er. 

I forbindelse med udstillingen er 
der udgivet bogen ”UD TIL FOLKET! 
Peter Peitersens liv og kunst”. Udover 
en række artikler indeholder bogen 
100 illustrationer, som giver en bred 
indsigt i hans arbejder. Den er på 91 
sider, koster 150 kr. og kan købes på 
Arbejdermuseet. 

Arbejdermuseet. Ud til folket! - Pe-
ter Peitersens billeder. Slutter septem-
ber 2019.  
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KARSTEN HANSEN - STRIBER

I en af danmarkshistoriens største svin-
delsager, som politiet har døbt Operation 
Greed, er 16 personer og 3 selskaber til-
talt. Enorme beløb, genereret ved lavt 
betalt sort arbejde fra især nedbrydning, 
rengøring og transport på Sjælland, er sa-
gens omdrejningspunkt.

Sagen er berammet til 77 retsdage og 
indledes 19. december 2018 i Københavns 
Byret og forventes at løbe frem til star-
ten af 2020. 

I stedet for at betale skat og moms, 
er pengene ført igennem skraldespands-
selskaber, ud i vekselbureauer og tilbage 
i hænderne på bagmændene, som især 
kommer fra et dansk-pakistansk net-
værk, hvoraf flere har udenlandske pas.

I tre år er der gennem kæden af selska-
ber blevet kanaliseret op mod 500 mil-
lioner kroner, hvoraf en stor del skulle 

have været indbetalt til statskassen. I 
oktober sidste år blev 18 personer an-
holdt og varetægtsfængslet ved en stor 
politiransagning på 39 adresser. I den 
forbindelse beslaglagde politiet værdier 
for over 70 millioner kroner.

Samlet set er Københavns Politis op-
fattelse, at der er tale om et organiseret 
kriminelt netværk, der har begået så-
kaldt kædesvig. Gennem en kæde af sel-
skaber har bagmændene ifølge politiet 
udstedt fiktive fakturaer mellem selska-
berne med det formål at hive penge ud 
af statskassen.

En række personer har siddet vare-
tægtsfængslet siden anholdelsen i 2017. 
Fem personer er fortsat varetægtsfængs-
lede, hvoraf flere af personer kommer fra 
den samme pakistanske familie.                                 

lp

I en sag, som er blevet kaldt den største 
skandale ved de danske domstole i ny-
ere tid, er den 45-årige Trine Sorgenfri, 
som frem til efteråret 2016 var senioran-
klager ved Statsadvokaten i København, 
idømt fængselsstraf, fordi hun løj for 
Østre Landsret, ligesom hun forsøgte at 
få politibetjente, som skulle vidne i ret-
ten, til at lyve.

Under en enorm retssag om hash-
salg på Christiania, den såkaldte Nord-
lyssag, blev Trine Sorgenfri bedt om at 
fremlægge den korrespondance, hun 
havde haft med politibetjentene. Hun 
valgte at fabrikere en liste med kommu-
nikationen, som ikke var fyldestgørende. 
Samtidig bad hun politibetjentene om at 
holde mund om den fulde kommunika-
tion, hvis de blev spurgt til den i retten.

Dommen lyder på fire måneders 
fængsel, hvoraf den ene er ubetinget. 

Trine Sorgenfri vil derfor blive friheds-
berøvet, om end det kan ske med fod-
lænke i hendes hjem.

Trine Sorgenfri var også tiltalt for at 
have en så omfattende korrespondance 
med politibetjentene, at hun risikerede 
at påvirke deres forklaringer. Hun skrev 
blandt andet helt konkrete spørgsmål til 
dem samt bud på, hvad de kunne svare 
i retten.

Den del blev Trine Sorgenfri frikendt 
for. Retten begrundede det med, at der i 
hashsagen var en "praksis", hvor politibe-
tjentene blev forberedt udførligt, inden 
de skulle vidne i landsretten.

Som en formildende omstændighed 
lagde retten vægt på, at Trine Sorgen-
fri var under stort arbejdspres, da hun 
førte sagen i 2016. Samtidig fik hun in-
gen "ledelsesmæssig støtte," lyder det i 
dommen.                                           lp

Københavns Byret har idømt en 43-årig 
mand 16 års fængsel og udvist ham med 
indrejseforbud for bestandigt for igen-
nem flere år at have indsmuglet flere 
tons narkotika fra Libanon til Danmark.

Retten fandt den tiltalte skyldig i at 
have været i besiddelse af 2,4 tons hash 
og næsten 370 kilo amfetamin, som blev 
beslaglagt under sagen.

Herudover fandt retten det bevist, at 
den tiltalte i perioden fra februar 2015 
til juni 2017 modtog i alt seks skibscon-
tainere, som på baggrund af beregninger 
har indeholdt i alt knap 8 tons hash og 
omkring 600 kilo amfetamin.

- Jeg er meget tilfreds med dommen, 

idet retten stort set har fundet tiltalte 
skyldig efter anklageskriftet, ligesom ret-
ten har lagt til grund at tiltalte har haft 
en central rolle i en yderst professionel 
og organiseret indsmugling af narkotika, 
siger anklager Troels Jørgensen.

Den tiltalte udbad sig betænkningstid 
med hensyn til, om han vil anke dom-
men.

Retten bestemte i forbindelse med 
domsafsigelsen, at den tiltalte fortsat 
skal være fængslet.                           

              lp

Kæmpe svindelsag til en halv milliard

Senioranklager idømt fængselsstraf 
i stor skandalesag

16 års fængsel for flere tons narko

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

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

Hviids 
Vinstue

Founded 1723

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

Bevægelse

Politikens Forlag 

294 sider

ANBEFALING  “Bevægelse” er en bog, 
som vi er mange, der har glædet os 
til. På verdensplan er det få 80 årige 
kvinder, der har så mange beundrere 
og fans af begge køn som Susse Wold. 
“Erindringsbogen, der går helt tæt på, 
glæd jer”, lød det fra Politikens Forlag 
allerede før sommerferien. 

Susse Wold har selv skrevet sig en 
bog om sig selv. Hun skriver, at det 
er bevidst, at hun fravælger ghostwri-
termuligheden. Hun har haft fornø-
jelse ud af at nedskrive et ukurateret 
galleri af de modne års billedealbum 
fra nethinden, fra Frederiksberg til 
Hawaii, oplevet med sin mand Bent 
Mejding. 

I et selverkendelsesglimt i bogen 
betror skuespillerinden, at hun har 
en kunstneriske-kan-selv-vil-selv-at-
titude som livskraft. Dertil skal læg-
ges, at mærkevaren Susse Wold sælger 
sig selv, og dermed formår hun med 
“Bevægelse” at blive selvudgiver på 
et hæderkronet forlag.

Min mormor ville have nydt bo-
gen. Hun forlod desværre denne ver-
den for 17 år siden i en alder af 92 
år, men hun beundrede Susse Wold 
og hendes mor Marguerite Viby. Hun 
læste ikke meget andet end ugebla-
dene Søndag og Hjemmet. Hun ville 
ukritisk have labbet sidevis af erin-
dringsnedslag i sig og både føle sig 
beriget og underholdt. Det ville ikke 
have irriteret hende, at bogen er vir-
var af episoder, der kommer i ukro-
nologisk orden og uden introduktion 
til hovedpersonen. 

Min afdøde farmor, der oversatte 

“Ringenes herre”, ville have oplevet 
et dramaturgisk savn i anekdoternes 
opbygning, ligesom at behovet for at 
forklare sig dybt detaljeorienteret og 
slavisk (men samtidig indforstået) 
ville have forstyrret læselysten. 

At lære af sine fejl
Bogen er et puslespil af private min-
der fra Susse og hendes mand Bent 
Mejdings liv. Vi kommer omkring 
både kende og ukendte levende og 
afdøde personligheder, luksusrejser 
og småsprirituelle optegnelser.

Susse Wold deler gavmildt ud, der 
er ikke sparet på den personlige vin-
kel eller på ægteparrets egne billeder, 
Bent optræder endda i bittesmå ba-
debukser. 

En gang i mellem har fortællin-
gerne en pointe eller læring, som for 
eksempel denne her, hvor hun og 
Bent er taget til det varme Østen for 
at opføre H.C. Andersen på vegne af 
Udenrigsministeriet: “...vi gik ind i re-
stauranten og bestilte noget at drikke 
og en kugle vanilleis til hver, noget 
man aldrig må gøre, men jeg tænkte, 
at på dette fine, dyre hotel kunne der 
nok ikke ske mig noget. Vi trængte 
sådan til lidt at drikke og til at for-
døje de indtryk, vi havde fået, før vi 
tog hjem til ambassadørboligen. Min 
nat blev et helvede. Jeg fik høj feber 
og tilbragte af tiden på toilettet. Bent 
klarede heldigvis frisag.” 

Ti fedtede japanske barnefingre
Bogen har mange rejseglimt, men 
de er ikke bygget op som klassiske 

rejseessays. Måske sker der det, når 
man rejser så meget, som dette æg-
tepar, at de private betragtninger fyl-
der mere end eventyret i at være væk 
hjemmefra. 

Således husker hun en forestilling 
som skuespillerægteparret skulle op-
træde med på en japansk udbyskole. 
Her udspillede der sig følgende min-
deværdige intermezzo: “ En lille 
dreng bliver særligt interesseret i 
Bent, som er høj og lys, og som har 
et sæt lyst tøj på. Drengen smiler til 
ham, og med hånden beder han Bent 
sætte sig ned. Så begynder han ivrigt 
og energisk at massere hans skuldre. 
Til evig tid vil Bent på sin lyse jakke 
have aftryk af ti små snavsede japan-
ske fingre.”. 

Kultpotentiale
Der skal ikke herske tvivl om, at Susse 
Wold ikke besidder sin søn Christian 
Mørks flydende skriftsprog og fortæl-
lemotor, men bogen kan blive kult. 
Den smukke kvinde på 80 år skiller 
sig ud, men hun skriver som en gan-
ske almindelig 80 årig. Der mang-
ler den stilsikre fortælleklang, som 
i Dronningens Nytårstaler, man kan 
ikke høre Susse Wolds stemme, mens 
man læser. Med de netværker hun 
har, skulle hun have ladet Dronning 
Margrethes retoriske mester skrive 
materialet igennem, så hun kunne 
tage landet rundt (i de lune måne-
der) og læse op fra bogen. 

Læsningen har været luftet ud i 
latterradiatoren. Jeg blev gennem-
varm af grin og morede mig lige så 

godt som da min søster og jeg, som 
halvstore piger, læste højt for hinan-
den af Priscilla Presleys erindringer. 

Passager fra bogen er blevet læst 
højt for venner og kollegaer, der også 
synes, at det er sjovt. I de rette hænder 
(her tænker jeg sådan noget som Ryt-
teriet) kunne scener fra bogen dra-
matiseret til vidunderlige sketches og 
bogen blive kult.

cb@kbhavis.dk

KULT POTENTIALE
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Jonas Jonasson

Den hundred og et-årige der tænkte at han 

tænkte for meget

Modtryk, 375 sider, 229 kr.

TEKST CAMILLE BLOMST

POLITISK UKORREKT 
STORPOLITISK FANDENIVOLDSKHED 

ANMELDELSE  Jonas Jonasson solgte 
ti millioner bøger, da han opfandt 
den herlige roadroman-figur “Den 
Hundredeårige”. Hvis man ikke er 
blandt de mange tilfredse læsere, 
anbefales det at man lige går på bib-
lioteket og henter “Den hundrede-
årige der kravlede ud ad vinduet og 
forsvandt” og får motioneret latter-
musklerne. Derefter kan man fort-
sætte med opfølgeren “Den hundred 
og et-årige der tænkte at han tænkte 
for meget”.

Ligesom den første bog er for-
tællestilen helt særlig, for tonen er 
naiv, men sproget er overlegent be-
gavet, og de lange velformulerede 
sætninger har hver og en frem-
drift som i et filmmanus. Den ene 
skønne sætning tager den anden og 
frem males en vanvittig fortælling, 
der selvfølgelig ikke er realistisk, 
men svindlerne, svindelnumrene 
og sandhederne i den rådne verden 
bag facaderne findes.

101 år med champagne 
Romanen kommer ikke i gang med 
samme raketfart som den første 
bog. Der skal først etableres en entre 
også for nye læsere, der skal bydes 
velkommen i det særlige univers, 
hvor Allan, der er hundrede og hans 
kammerat Julius, der er lidt yngre, 
tøffer rundt og nyder deres otium.

Men på Allans 101 års fødsels-
dag åbner ballet. Han og hans sam-
mensvorne, der har levet på et beha-
geligt strandhotel i de varme lande, 
er begyndt at kede sig og løbe tør 
for de kontanter, som gutterne på 

vittigste vis kom i besiddelse af i 
første roman. 

Bitte små forkludringer skaber magi 
Julius har udtænkt en forretnings-
fidus med nogle asparges, der kan 
sælges til overpriser. Men før det 
svindelnummer når at redde dem, 
skal sådan en 101 års fødselsdag fej-
res med maner. De skal op og se ver-
den fra en luftballon. 

Det er lige som i de udødelige 
klassiske Anders And historier, hvor 
den stakkels And drøner ind i uheld. 
Men hans fortumlede gå-på-overle-
velses-tilgang til forhindringer dri-
ver handlingen frem, indtil lykken 
vender, og ungerne tænker, og An-
ders kommer hel hjem til Andeby.

Jonas Johansson er også en mester 
i forkludringer, der får morsomme 
udfald og tvinger handlingen til 
konstant at tage overraskende drej-
ninger. 

Bittesmå uopmærksomme øje-
blikkes uopmærksomhed betyder, 
at de to hovedpersoner pludselig sti-
ger til vejs i luftballonen med to fla-
sker champagne men ingen skipper. 

De svæver til de falder, og de to 
uskadelige gamlinge bliver fisket 
op på et skib. Naturligvis ikke et 
hvilket som helst skib, men et der 
fragter en dybt fortrolig pakke til 
Nordkorea, der forsker i tilblivelsen 
af en kæmpe atombombe.

Fagsprogforblændet 
Det vil være forkert at afsløre mere 
af handlingen, for man skal nyde, 
at ingen kan gætte hvilken en vej, 

det går for Allan og Julius. Men 
på underlig vis ender de to gubber 
gentagne gange i verdens politiske 
brændpunkter. 
Allan er ikke ked af at stikke en lille 
nødløgn, hvis det kan stille dem mere 
fordelagtigt. Da de sidder på skibet 
Ære og Styrke i en yderst livstruende 
situation, får han fyret nogle hjemme-
lavede fagord fra atomkraftens verden 
af sig. Fagsprogsforblændet skriver 
kaptajnen til selveste Den store Leder.  

Øretæver til verdens ledere 
Nyd her, hvordan Jonas Jonasson dyr-
ker at flette små flabede politiske 
kommentarer ind i fortællingen: “Den 
krypterede rapport fra kaptajnen på 
Ære og Styrke var yderst sensationel. 
Kim Jong-Un læste den selv og drog 
sine konklusioner på egen hånd. Hans 
manglende lyst til at delegere ærinder 
nedad i organisationen gjorde, at han 
havde visse ligheder med sin kollega 
Trump i Washington. Måske lige med 
den forskel, at Trump drog sine kon-
klusioner uden at læse først.”.
Bingo, vores helte slipper efter ordre 
fra Den store Leder for at blive kastet 
for de lokale hajer i denne omgang. Nu 
åbner ikke bare nye, men eksklusive, 
døre sig for de to svenske gamlinge, 
der altid bliver reddet af, at andre ikke 
hører efter eller tænker selv. 

Blik på den nyere verdenshistorie 
Eventyret tager fart, og forkludrin-
gerne er morsomme i deres kludderko-
mik, men varemærket er især, at bogen 
er smækfyldt med småprovokerende 
storpolitiske stikpiller som denne 

lille uforskammethed om delingen af 
Nord- og Sydkorea: “Korea havde holdt 
sammen som et samlet rige i tusind 
to hundrede og firehalvfjers år. Så gik 
det hurtigt ned ad bakke. Efter anden 
verdenskrig kunne amerikanerne og 
russerne ikke enes om, hvordan kore-
anerne gerne ville have det, og ingen 
af dem syntes, at det var et alternativ 
at spørge koreanerne selv.” 

Det er en herlig roman uden an-
den sammenligning i litteraturen 
end dens forgænger. Det er unikt, 
fordi det er folkeligt, ikke finkultu-
relt, men skabt af en sproglig mester 
og fyldt med kultur, politik og tanker 
om kloden til eftertanke. 

cb@kbhavis.dk
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FREMRAGENDE VIDNESBYRD 
OM EN USÆDVANLIG LÆRER

ANMELDELSE  I slutningen af 70’erne 
og starten af 80’erne gik der en ret 
tydelig spirituel bølge over landet. 
Bhagwan Shree Rajneesh’s tilhæn-
gere fyldte Københavns gader med 
deres orange tøj, og man kunne tage 
på spirituel ø-lejr, hvor det første 
spørgsmål man stillede hinanden 
var: ”Går du hos Jes eller Bob?” Hvis 
man ikke lige var én af de orange, 
var der nemlig tilgængeligt her i vo-
res lille land to spirituelle vejledere 
af meget høj kvalitet, Bob Moore og 
Jes Bertelsen. 

Ringe i vandet – om Bob Moores impuls
Der var selvsagt i en periode en del 
pressebevågenhed om dem begge 
- siden blev der stille, men deres 
kursusvirksomhed fortsatte med 
uformindsket kraft, og det er der 

kommet en masse spændende erfa-
ringer ud af. Bob Moore blev født i 
Irland i 1928, flyttede til Danmark 
i 1974 og døde i Ringkøbing i 2008. 
Denne nye udgivelse, ”Ringe i van-
det – om Bob Moores impuls”, redi-
geret af Annette Ikast, handler om 
Bob Moore, som til forskel fra Jes 
Bertelsen aldrig selv skrev en arti-
kel eller en bog. Ikke desto mindre 
blev søgningen til hans kurser efter-
hånden så stor, at det blev mere end 
vanskeligt at få en plads på hans 
kurser.

Lærer for tusinder
Jes Bertelsen, der har grundlagt 
Vækstcenteret i Nørre Snede, har 
i bogen skrevet et virkeligt spæn-
dende 12-siders kapitel om sit for-
hold til sin tidligere lærer, Bob 

Moore, med hvem han bevarede et 
nært venskab livet igennem. Jes Ber-
telsen er i godt selskab med et bro-
get udvalg af andre tidligere elever, 
der hver fra deres perspektiv fortæl-
ler om deres oplevelser og forhold 
til hovedpersonen - og ikke mindst 
kommer et af kapitlerne fra Bob Mo-
ore selv. Kapitlet hedder ”My Philo-
sphy” og er en transskription af en 
tale, han holdt på et af sine utal-
lige kurser. Enkelte af kapitlerne er 
skrevet på engelsk, for på trods af at 
Bob Moore livet igennem holdt en 
meget lav profil, nåede han ud til 
elever fra mange forskellige lande 
i verden. 

Et hyldest- og mindeskrift
Idéen til bogen kommer fra en tid-
ligere elev, Annette Ikast, og det er 

også hende, der har fundet skriben-
ter og redigeret det hele. Hun kalder 
selv bogen for et hyldest- og minde-
skrift for Bob Moore, og knap halv-
delen af de personlige vidnesbyrd 
fra forskellige tidligere elever er ba-
seret på hendes interviews.
Vil man arbejde med spirituel ud-
vikling er det vigtigt at gå efter høj 
kvalitet. Denne udgivelse giver et 
meget detaljeret og særdeles op-
løftende billede af, hvorledes sand 
kvalitet hos en åndelig lærer ser ud. 
Bogen vil udkomme på engelsk in-
denfor de næste 6 mdr. 

jra@kbhavis.dk

DYB OG FORTÆTTET LÆSNING OM EN STOR PERSONLIGHED, DER ALDRIG SØGTE OPMÆRKSOMHED

I midten redaktør Annette Ikast sammen med to af sine forfattere, til venstre Steen Hildebrandt og til højre Charlotte Weppenaar Pedersen
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ÅRETS BEDSTE 
SPÆNDINGSROMAN
TEKST JANNIK LUNN

ANBEFALING  Sommerfuglen og 
stormen begynder, da den kvin-
delige hovedperson, journalisten 
Farah Hafez netop har vundet en 
kamp i pencak silat, en indonesisk 
kampsport, over en russisk mod-
stander, der ligger tilbage ilde til-
redt på måtten i den gamle Car-
ré-teatersal i Amsterdam.

Hårdt kvæstet dreng
Hun er én af Hollands bedste 
kampsportsudøvere, og da hun 
dagen efter vil besøge sin slagne 
modstander på skadestuen, an-
kommer samtidigt en hårdt kvæ-
stet lille dreng, der taler hendes 
modersmål, dari. Drengen var ble-
vet fundet i vejkanten ved byens 
storbyskov, og han var sminket og 
klædt ud i pigetøj. Derfor får Farah 
straks mistanke om, at han har 
været en del af Bacha Bazi, som 
er en gammel afghansk tradition, 
hvor små drenge klædes ud som 
dansepiger og efterfølgende mis-
bruges af mænd. Men hvordan var 
han kommet galt afsted i den øde 
skov? Farah beslutter at under-
søge sagen, dels for at skrive om 
sagen, dels for at beskytte ham, 
men han ligger i koma og kan ikke 
fortælle, hvad der er sket. De to 
efterforskere Marouan Diba med 
marrokansk baggrund og Joshua 
Calvino undersøger også, hvad der 
er gået forud for fundet af dren-
gen, der skete samtidigt med, at 
politiet fandt en udbrændt bil 
med liget af to mænd lige i nær-
heden af, hvor flugtbilisten havde 
ramt den lille dreng. 

Internationalt netværk
Undervejs bliver læseren klar over, 
at Marouan, hvis hustru og børn 
lever i Marokko, er ludoman, og da 
han har tabt formuer, bliver han 
hjulpet af en velhavende russer, 
som får insideinformationer i ste-
det. Cathy Marant, der som jour-
nalist tidligere har arbejdet for 
AND (Algemeen Nederlands Dag-
blad) hvor Edward Vallent, som er 

Farahs chef, er ansvarshavende re-
daktør, er så forbandet på Edward, 
som i sin tid fyrede hende, at hun 
på sin nye arbejdsplads IRIS-tv, 
hvor hun er vært på The Headli-
nes Show, nyder her at hænge Fa-
rah ud på den mest modbydelige 
fremmedfjendske måde. Men på 
den måde fortæller hun også alle 
tv-seere, at den sårede dreng nu 
ligger på WMC, hvor han er i fare 
for enhver, der har til hensigt at 
likvidere ham. Der bliver derfor 
sat en politimand på vagt uden-
for stuen, og imens følger læseren, 
hvordan en russisk hitmand plan-
lægger at slå drengen ihjel. Meget 
mere kan ikke fortælles her, men 
det bliver klart, at et internatio-
nalt forbryderisk netværk er på 
spil – både hvad angår hvidvask 
af penge og politisk indblanding i 
såvel Johannesburg, Kabul og Mo-
skva, hvor et større terrorangreb 
er i gang.

Sommerfuglen og stormen er 
én af de bedste spændingsroma-
ner, jeg nogensinde har læst. Det 
er over 500 siders koncentreret 
drama med masser af special ef-
fects. Skal man kun læse én krimi 
i år, så læs Walter Lucius alias Wal-
ter Goverde. 

jl@kbhavis.dk

Walter Lucius

Sommerfuglen og stormen

Oversat af Birthe Lundsgaard

551 sider. People’sPress

Er du pensionist i Københavns kommune med interesse i at få nye kultu-
relle oplevelser, sociale fællesskaber og livskvalitet i hverdagen? Så kom 
ind og besøg os i Samlingspunkt Indre By inde i Huset i Magstræde på 2 
sal. Vi tilbyder bl.a.

Et medlemskab koster: kr. 200,- pr. kvartal. Det inkluderer film, arran-
gementer, 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 Århus, 
Malmø, Lund, Møn, Odense, Helsingør og Køge. Til okt. Går turen til Thy. 
Kom og besøg os i vores hyggelige cafe/biograf og hør mere om Sam-
lingspunktet i: Huset KBH (Huset i Magstræde), Rådhusstræde 13, 2 sal, 
1466 KBH K. Åbningsdage: Man., tirs. og tors. Åbningstider: 10.30-15                                                                      
Kontakt: Projektleder Josephine Paddison eller Helle Jønson på tlf.: 60 57 07 69
Læs mere på: www.samlingspunktindreby.dk, 
Mail: samlingspunktindreby@outlook.dk

SAMLINGSPUNKT 

INDRE BY 

 • Fællesspisning
 • Foredrag
 • Politisk debat- Vi har haft besøg af  
  flere borgmestre/politikere til debat
 • Guidet rundvisninger i København
 • Film/forestillinger  
 • Filmproduktion
 • Hjælp til it

 • Malerworkshop
 • Patchwork/syværksted 
 • Ture ud af huset
 • Socialt samvær/netværk
 • Morgengymnastik og Trænings-
  faciliteter
 • OSV... Det er kun os selv, 
  der sætter grænser! 

DECEMBER
Man. D. 3: Mulighed for morgengymnastik, hobbyværksted v. Lone 
Rasmussen og hygge

Tirs. D. 4: Malerværksted v. Kirsten Syberg, frokost

Tors. D. 6: Tur til Arken, hvor vi skal se de spændende udstillinger. Vi 
mødes på Hovedbanegården kl. 10, ved Matas. Egenbetaling 100 kr.

Man. D. 10: Juletur til Lübeck og Hamborg, se indslag i den sorte 
mappe og på fb.

Tirs. D. 11: Juletur til Lübeck og Hamborg, se indslag i den sorte 
mappe og på fb.

Tors. D. 13: Gløgg og æbleskiver, hygge og evt. film
Uge 51:

Man. D. 17: Mulighed for morgengymnastik, hygge, evt. film.

Tirs. D. 18: Hygge, snak og film

Tors. D. 20: Samlingspunktets store Julefrokost – mere info følger

JULEFERIE – VI ÅBNER IGEN MANDAG D. 7. JANUAR
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TEKST JANNIK LUNN

SCENER FRA 
ET ÆGTESKAB
ANMELDELSE  Sussie Maria 
Pilegaard kalder sin roman 
Saga for en psykologisk thri-
ller, og sådan udvikler den sig 
også efterhånden. Men egent-
lig er det en roman om et æg-
teskab, der burde være godt, 
men hvor både Saga og hen-
des mand Mike bærer rundt 
på  nogle dæmoner, som har 
deres udspring helt tilbage i 
barndommen, for ingen af 
dem er vokset op hos kærlige 
forældre. Begge har ret tidligt 
måtte undvære deres far, og 
mens Mike direkte afskyr sin 
mor, som han ikke har set i 
adskillige år, så betragter 
Saga mere sin mor og hendes 
nye mand, som ligegyldige bi-
personer i hendes liv. 

Sygelig jalousi 
Romanen begynder, da Saga 
og Mike er på vej til Seattle i 
USA, hvor de skal bo i et år, 
mens det firma Mike er ansat 
i, etablerer sig der. Allerede 
under den korte rejse, hvor 
de bl.a. skal finde et sted at 
bo, begynder de at skændes, 
og her møder man for første 
gang Mikes sygelige jalousi. 
Og tilbage i den villa i Hørs-
holm, som er fremlejet til 
nye lejere, mens de er væk, 
får man et uhyggeligt indblik 
i, hvordan Mike hele tiden vil 
være den styrende, og hvor-
dan han ustandselig kon-
trollerer Saga ved fx at læse 
hendes Facebook-opdaterin-
ger og ved at aflure beskeder 
på hendes mobiltelefon. Saga 
bliver mere og mere overbe-
vist om, at hun og sønnen 

Carl-Emil ikke bør tage med 
til USA, og på et tidspunkt sø-
ger hun tilflugt hos sin ven-
inde og hendes mand. Imens 
umuliggør Mike sig desuden 
på sit arbejde, hvor han i en 
nattetime tilkalder deres se-
kretær, som han forsøger at 
voldtage. Da han også begyn-
der at slå Saga, går det helt 
galt, og hvordan det hele ud-
vikler sig, skal ikke røbes her, 
for det er jo netop det, der 
gør at man bevæger sig over 
i thriller-genren. Der er tale 
om en velskrevet og uhygge-
ligt medrivende roman, som 
man læser ud i ét stræk. For-
fatteren vandt i 2014 Dagbla-
det Informations kronikkon-
kurrence med ”Hvor fanden 
blev lykken af”, og hun er 
cand. mag. I psykologi og kul-
tur, hvad romanen også bæ-
rer præg af. Den kan varmt 
anbefales.

jl@kbhavis.dk

Sussie Maria Pilegaard

Saga

396 sider. Egolibris

TEKST MARGIT ANDERSEN

ANBEFALING  Med ”Faith” af-
slutter Mich Vraa sin trilogi 
om De Vestindiske Øer i de 
år, hvor de var i dansk be-
siddelse. Første bind var god, 
andet bind var bedre, og sid-
ste bind er allerbedst. Som de 
tidligere består også dette af 
en ukronologisk blanding af 
opdigtede og virkelige breve, 
dagbogsuddrag, bekendtgø-
relser osv. Hermed spinder 
han en farverig tråd, hvis en-
der når sammen til sidst, så 
den danner en cirkel, der in-
deholder fortællingen om 250 
års forbrydelser mod menne-
skeheden og afsluttes med 
danskernes sidste og største 
menneskehandel. 25 mil. dol-
lars for hele herligheden.

Når danskerne i 1917 be-
sluttede at sælge øerne, var 
det fordi de ikke mere var en 
god forretning. USA var kun 
interesseret i at købe dem af 
strategiske grunde, idet de 
var bekymrede for at Tysk-
land skulle snuppe dem eller 
få lov til at benytte dem af de 
neutrale danskere, og en må-
ned efter købet gik USA ind i 
krigen. I dag er øerne stadig 
USA’s baggård, de er den fat-
tigste del af unionens områ-
der, og indbyggerne har, selv 
om de er statsborgere, ikke 
stemmeret ved præsident-
valget.

Men det hele begyndte i 
1666, hvor de første danskere 
anduvede Skt. Thomas. En fa-
natisk præst, en uduelig gu-
vernør og et hold straffefan-
ger og prostituerede. Det gik 
ikke så godt, men nye præ-

ster og uduelige guvernører 
fulgte efter. De indfødte indi-
anere ville hellere dø end ar-
bejde, men så kom der nogle 
hollændere med negerslaver. 
De kunne få noget fra hån-
den, når de havde pisken over 
nakken, så her var løsningen 
på at skaffe arbejdskraft, så 
der kunne samles rigdomme 
til planterne og riget der-
hjemme. I 1848 måtte guver-
nøren frigive slaverne for at 
undgå et blodbad, men deres 
forhold forblev slaveagtige og 
i 1878 udløste det er oprør, der 
gav de sorte lidt mere frihed 
og ikke meget andet. Oprø-
ret efterfulgtes af et skin-
retsopgør, hvor kun de sorte 
blev straffet, mens de hvides 
selvtægt blev ignoreret. Og så 
i 1917 sluttede kolonieventy-
ret.

Nogle af personerne i 
dette bind er gamle ken-
dinge, men nye kommer til. 
Titelpersonen f.eks., der er 
datter af mulatdrengen Carl, 
som Maria Eide (begge fra de 
tidligere bind) i sin tid tog sig 
af og har betragtet som sin 
søn. Carl er blevet fotograf, 
og det bringer lige en spæn-
dende fortælling ind om fo-
tografiets fremkomst og im-
pressionisterne i Paris med 
maleren Camille Pissarro, 
som var dansk statsborger, 
fordi han tilfældigvis var 
født på øerne, men i øvrigt 
af fransk-jødisk afstamning. 
Tidens raceanskuelse bli-
ver vi også veldokumenteret 
præsenteret for. F.eks. skrev 
svenskeren Linné i 1758, 

at negrene er træge, snu og 
skødesløse, mens de hvide er 
opfindsomme, intelligente og 
udforskende. Denne beskri-
velse hører til et af de mildere 
udsagn. Missionen var en vig-
tig del af kolonisationen. Ikke 
så meget for at skaffe de sorte 
adgang til paradis, men for 
at kue dem. Det var Herrn-
hutterne rigtig gode til, for 
de fandt ud af, at midlet var 
at male helvede op for dem, 
så de blev bange for døden i 
stedet for at betragte den som 
en udfrielse.

Trilogien er i sin helhed et 
historisk og, især i dette bind, 
indigneret værk om en lidet 
glorværdig del af vores fortid, 
men samtidig en kærligheds-
erklæring til de smukke øer og 
en spændende beretning om 
mennesker, virkelige eller op-
digtede, der engang levede de-
res liv på stedet.

kbh@kbhavis.dk

Mich Vraa

Faith

Lindhardt og Ringhof

472 sider. 300 kroner.

GOD, BEDRE, BEDST
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ENDNU EN GANG HÆVN OG SELVTÆGT

SCENER FRA 
ET ÆGTESKAB

ANMELDELSE  I sin nye krimi Mør-
ket kalder introducerer Michael Katz 
Krefeld en ny hovedperson, den ny-
udnævnte politikommissær Cecilie 
Mars.

Hævnerens redskab
Hun bliver næsten med det samme 
trukket ind i en plan om hævn og selv-
tægt, udtænkt af person, der kalder sig 
Lazarus, og som leder tanken hen på to 
lignelser i Det Nye Testamente, nemlig 
den, hvor den fattige og den rige byt-
ter roller i himlen, og den, hvor Laza-
rus genopvækkes af Jesus. Imidlertid 

er den Lazarus, som Cecilie af gode 
grunde ikke kender identiteten på, en 
ukendt hævner, der har en klemme 
på hende, og som har en viden om en 
traumatisk hændelse i hendes fortid. 
Årsagen til, at Cecilie skal være Laza-
rus’ redskab i afstraffelsen af seksu-
alforbrydere, der ikke har fået deres 
retfærdige straf, må være, at Lazarus 
på denne måde ikke løber nogen risiko 
for selv at blive straffet, og at Cecilie 
samtidig er én af dem, der repræsente-
rer politiets uduelighed og manglende 
effektivitet. Når det i det hele taget lyk-
kes at presse Cecilie, der det fordi La-

zarus har en klemme på hende. Hun 
har nemlig, da hun på eget initiativ 
skyggede en netop løsladt voldtægts-
forbryder, spillet en afgørende rolle ef-
ter en trafikulykke, hvor den skyggede 
blev dødeligt kvæstet og efterfølgende 
døde. Det er åbenbart blevet filmet af 
Lazarus, som nu truer med at sende 
filmklippet til Cecilies overordnede. 

Skal forbryderen findes 
i omgangskredsen?
Mere og mere tyder på, at Lazarus 
muligvis skal findes blandt hendes 
kolleger eller i hendes nærmeste om-
gangskreds, da hun hele tiden bliver 
konfronteret med insiderviden fra po-
litiets arkiver, og hun har ikke mulig-
hed for at finde frem til Lazarus, da 
kontakten sker via en mobiltelefon 
med taletidskort. Det bliver efterhån-
den vanskeligere for Cecilie at efter-
komme Lazarus’ ordrer om likvide-
ring af de forbrydere, som det ikke er 
lykkedes at straffe eller i hvert fald at 
forsøge på det, uden at hendes kolle-
ger bliver involveret. Det ender meget 
dramatisk, inden Cecilie finder ud af, 
hvem der skjuler sig bag navnet La-
zarus. Der er masser af sex, vold og 
action, men historien indeholder også 
nogle spændende portrætter af util-

passede unge i Nordvest-kvarteret om-
kring Bellahøj, hvor Cecilie Mars bor. 
Åbenbart skal årets krimier handle 
om hævn og selvtægt, men også Katz 
Krefeld er sluppet godt fra at bruge 
dette plot. Så læs og bliv godt under-
holdt.

jl@kbhavis.dk

Michael Katz Krefeld

Mørket kalder

354 sider - Lindhardt og Ringhof

Der er også mulighed for at leje vores lyse stuelokale til selskaber, fødselsdage, yogahold 
eller foredrag. Kan lejes både med og uden forplejning fra caféen. 

Nyåbnet café og microbageri på Christianshavn.  

Vi laver selv alt vores mad fra bunden med friske, økologiske og bæredygtige råvarer.
Menuen består af simple, sunde retter og imødekommer kødspisere såvel som vegetarer 
og veganere. Vores bage�loso� er simpel: surdej, fuldkorn og en masse tid skal der til.

70 m2 med smuk udsigt over kanalen. Få minutters gang fra Christianshavns metro. 

Kontakt os på info@thepackhouse.dk / (tlf ) 93100075 eller kig forbi
 Overgaden Neden Vandet 19 A, kld. 
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Ashley Dyer

Splinter i blodet

Oversat af Ninna Brenøe

380 sider. Klim

Steffen Jacobsen

Ghostwriter

351 sider
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TEKST JANNIK LUNN

TEKST JANNIK LUNN   

FORRYGENDE 
DEBUTKRIMI

STEFFEN JACOBSEN 
OVERGÅR SIG SELV

ANMELDELSE  Ashley Dyers Splinter i 
blodet begynder i Liverpool, da kri-
minalassistent Ruth Lake finder sin 
chef Greg Carver bevidstløs og skudt.

Jagten på en seriemorder
Carver er dybt alkoholiseret, og Ruth 
Lake sletter samtlige spor i lejlighe-
den, inklusiv den pistol, som Carver 
er skudt med, hvorefter hun låser sig 
ud. Både Lake og Carver er i gang med 
én af de største sager i årevis, hvor 
en seriemorder allerede har slået flere 
unge kvinder ihjel. Fælles for alle of-
rene er, at de er placeret i egne omgi-
velser, og deres kroppe er dækket med 
tatoveringer, foretaget med en torn, 
hvorfor seriemorderen bliver beteg-
net som Tornemorderen. Carver var 
så langt inde i efterforskningen, at 
han havde nedfældet sine optegnel-
ser, men dem tager Ruth Lake med, 
inden hun ringer efter sine kolleger i 
politiet. Mens Ruth skjuler, hvad hun 
har taget med, befinder Carver sig på 
hospitalet, hvor lægerne forsøger at få 
ham rask igen. 

Kendte sine ofres hemmeligheder?
Morderen er endnu en gang på spil, 
og denne gang er det en kvinde, der er 
klædt ud som Greg Carvers kone. Fæl-
les for seriemorderens fem første ofre 
er, at der er tale om unge kvinder, der 
har blækudtrædninger i forbindelse 
med de mere eller mindre symbolske 
tatoveringer, og at de torne, morderen 
har benyttet, har resulteret i en giftig, 
dødelig infektion i sårene. Morderen 
har sandsynligvis også kendt til sine 
ofres hemmeligheder. Da ét af ofrene 
har deltaget i en clairvoyant seance, 
får politiet assistance fra eksperter på 
dette område. De finder ud af, at Kara 
Grogan, der er én af de myrdede, blev 
bortvist fra netop denne forestilling, 

og de finder frem til overvågnings-
film, der måske kan vise, hvor Kara 
forsvandt hen bagefter. 

Nettet strammes
Den meget sexfikserede forretnings-
kvinde, Adela Faraday bliver myr-
det efter en affære med Greg Carver, 
kommer han igen i politiets søgelys.  
Adela, der benytter flere navne, har 
også haft affærer med adskillige an-
dre, men politiet regner dog med, at 
også hun er én af Tornemorderens 
ofre. Da Ruth Lake til sidst forsvinder 
og måske er kidnappet af seriemor-
deren, går en hæsblæsende jagt med 
Carver i spidsen i gang for at finde 
hende, inden hun skal blive Torne-
morderens næste offer. Der er spæn-
ding i resten af romanen inden den 
meget overraskende dramatiske slut-
ning. Ashley Duer, som vist er debu-
tant, har skruet en uhyre spændende 
historie sammen, og Splinter i blodet 
er efter min mening nok årets bedste 
thriller. Så læs den!

jl@kbhavis.dk

ANMELDELSE  Steffen Jacobsens femte 
bind om Michael Sander og Lene 
Jensen Ghostwriter begynder på en 
parkeringsplads i Skodsborg, hvor 
direktøren for et af verdens førende 
medicinalfirmaer, Linden Pharma, 
sidder død i sin bil. Få kilometer der-
fra ligger den ghostwriter, som skulle 
skrive hans biografi, skudt gennem 
hovedet. Det viser sig, at direktøren, 
Frank Linden, der var dødsmærket af 
kræft, har skudt sig selv, mens gho-
stwriteren Simon Hallberg er blevet 
myrdet. 

Pilotprojekt i Etiopien 
Politikommissær Lene Jensen bliver 
sat på sagen, der involverer en for-
svunden dagbog med sprængfarlig 
viden, som stærke kræfter i medici-
nalindustrien vil gøre alt for at holde 
skjult. Få timer inden sin død har Si-
mon Hallberg sms’et til Michael San-
der, som han tilbyder en opgave med 
at finde en person for Frank Linden, 
og de aftaler at mødes hjemme hos Si-
mon. Den person, Michael skal finde, 
er Thomas Schmidt, som med Linden 
Pharma som sponsor har ledet et pi-
lotprojekt i Etiopien omkring en me-
dicin, rivaquantel, der kan helbrede 
mennesker imod den livsfarlige sneg-
leagtige parasit schistosomiasis. Den 
nye medicin er meget billigere end den 
medicin, man hidtil havde benyttet, 
og på den måde var der udenlandske 
producenter, der med alle midler ville 
gøre alt for at forhindre projektet i at 
blive fuldført, og som har forårsaget 
en massakre på de involverede forsøgs-
personer. På den måde bliver ægtepar-
ret Michael og Lene involveret i den 
samme sag, uden at de kan tale om 

det, men snart er de hver for sig på 
jagt efter den samme morder. 

Hemmeligheder og dramatik
Hvordan Michael har fået indblik i, 
hvad det var Thomas Schmidt arbej-
dede med, skal ikke røbes her. Mens 
man sideløbende følger med i morde-
rens gøren og laden, udvikler historien 
sig, og Lene finder hen ad vejen frem 
til hemmeligheder fra Michaels tidli-
gere liv. Det hele munder ud i en meget 
dramatisk afsluttende jagt, hvor også 
droner er involveret, og så må man 
læse sig til resten i den hæsblæsende 
slutning, som er krydret med masser 
af special effects. Steffen Jacobsen, 
hvis bøger efterhånden har fundet 
vej til store udenlandske markeder, er 
overalt blevet sammenlignet med ver-
dens største forfattere af spændingslit-
teratur, og det er forståeligt – endnu 
mere, når man har læst Ghostwriter, 
der efter min mening er det bedste, 
han har skrevet til dato.
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SMUK FORTIDSROMAN
OM KØBENHAVN
ANMELDELSE  Asfalt og blomster er 
Benn Q Holms roman om en ung mor, 
hendes søn og historien om et drab, 
men trods den undertitel er der ikke 
tale om en krimi. 

Eftertragtet alenemor
De første kapitler, der foregår i begyn-
delsen af 1960-erne, handler om den 
smukke Alice Hansen og hendes tid-
lige ungdom, hvor hun ender med at 
blive ansat i Bramsens Kontorforsy-
ning i Gammelholm-kvarteret. Ikke 
som ekspedient i begyndelsen, men 
som husbestyrerinde for butikkens 
ejer Gerhard Bramsen, som hun skal 
servere stegt flæsk med persillesovs 
for, hvis det ikke til en afveksling skal 
være gule ærter. På det tidspunkt har 
hun fået en søn, Jack, som hun er ale-
nemor for. Alice er meget eftertragtet, 
og hun bliver bl.a. kurtiseret af kunst-
handleren Svend Hertz og af tegneren 
Holger Vilby, men også af flere andre. 

Triste skæbner
En vinterdag i 1972 finder man Alice 
myrdet i en baggård i Minefeltet, og 
den første mistanken falder på, er 
Svend Hertz, der bliver varetægts-
fængslet, men som senere løslades 
igen. Også Hertz’ søn Rolf er på et 
tidspunkt mistænkt, men mordsagen 
står tilbage som uopklaret. Så følger 
man sønnen Jack, der vokser op hos 
sine bedsteforældre. Hans skolegang 
er ikke udpræget vellykket, og han en-
der med at bo på Nørrebro, hvor han 
en tid er forsanger i rockbandet The 
End, inden han fordrukken bryder op 
og forsvinder ud i verden.

Nye spor
I 2016 bliver journalisten Mikael Busk 
kontaktet af kunsthistorikeren Dan 

Reimer, som leder efter Jack Hansen, 
og mens Michael leder efter Jack, kom-
mer der nye spor i sagen om drabet på 
Alice, og Mikael Busk håber at finde 
frem til så meget, at han kan sælge 
en reportage til en avis eller et inter-
netmagasin. Han får kontakt med for-
skellige personer, der måske havde et 
vist kendskab til, hvad der skete i 1972, 
bl.a. finder han en båndet samtale 
mellem en pensioneret kriminalas-
sistent og en tidligere krimireporter 
fra Ekstrabladet.  Som et appendiks 
til Holms roman kan man læse den 
tekst, ”Asfalt og blomster”, som Jack 
engang skrev i en lille notesbog. Som 
sagt er der ikke tale om en krimi, men 
jeg synes, at Asfalt og blomster er en 
smuk roman om København i 1970-
erne, om kærlighed og meget andet.

jl@kbhavis.dk

Benn Q Holm

Asfalt og blomster

395 sider

Lindhardt og Ringhof

ANMELDELSE Mange kender mest so-
cialdemokraten Jens Jensen fra Alfred 
Schmidts tegning i Blæksprutten fra 
1903, hvor borgerrepræsentant F.J. 
Borgbjerg står på det nye Københavns 
Rådhus’ balkon, og han råber ud over 
Rådhuspladsen: ”Jensen er valgt”.

Fra arbejdsløs malersvend til overpræ-
sident
 Men hvem var så denne Jensen, der 
nu har fået sin egen biografi med 
netop titlen Jensen er valgt – en bio-
grafi, forfattet af Søren Federspiel. 
Jens Jensen stammede fra et fynsk 
landhåndværkerhjem, og han kom 
til København i 1880 som arbejds-
løs malersvend. Inden da havde han, 
som ansat på vognfabrikken Scandia 
i Randers, malet våbenskjolde på 
togvognene. Det var en tid præget 
af stor arbejdsløshed, og det varede 
ikke længe, før Jensen gik ind i det 
faglige arbejde. Her fik han en im-
ponerende karriere, der endte med, 
at han, efter at han havde været for-
mand for Malernes Fagforening fra 
1883, i 1886 blev den første formand 
for De Samvirkende Fagforeninger, 
som siden blev til LO. Og i 1903 blev 
Jens Jensen så valgt til Finansborgme-
ster i København. Efter Påskekrisen i 
1920 blev Jens Jensen socialminister i 
forretningsministeriet M.P. Friis, og i 
1924, da Thorvald Stauning dannede 
den første socialdemokratiske rege-
ring, fik Jensen tilbudt den samme 
ministerpost, som han imidlertid 
sagde nej til, for endelig i 1924 at ende 
som overpræsident i København, ud-
nævnt af regeringen Stauning. 

Kæmpede for arbejderklassen
Gennem hele sit virke var den røde 
tråd i Jens Jensens faglige liv kampen 
for faglig organisering og demokrati, 
og det lykkedes for ham at integrere 
Socialdemokratiet i det eksisterende 
samfund. Allerede i 1886, da arbejds-
løsheden var størst efter lockouten i 
1885, indsamlede Socialdemokratiet 
100.000 kr., der blev brugt til at købe 
20.000 kg. fersk flæsk og 25.000 rug-
brød, som blev uddelt til de arbejds-
løse, og det inspirerede til, at Arbej-
derbevægelsen samme år grundlagde 
Arbejdernes Fællesbageri, og mens 
Social-Demokraten, hvor Jens Jensen 
også skrev artikler, ydede 4.000 kr. 
som indskud, tegnede Jensen selv for 
4.000 kr. aktier. En anden ting, som 
Jens Jensen kæmpede for, var indfø-
relsen af 8 timers arbejdsdagen, og 
han var også med til at gøre 1. maj 
til fridag i lighed med Grundlovsdag, 
men her mødte man stor modstand 
fra både politiets side og fra Estrups 
regering. Biografien viser de vanske-
ligheder, man havde i slutningen af 
1800-tallet, hvis man ville organisere 
sig, fx blev gasværksarbejderne i 1892 
præsenteret for kravet om, at  de in-

den tre dage skulle skrive under på, at 
de ikke ville være medlemmer af Be-
lysningsarbejdernes Fagforening, el-
lers ville de blive afskediget. Det er på 
mange måder en interessant biografi, 
der også viser de mange stridigheder, 
som der i årenes løb har været mellem 
Socialdemokratiet og fagbevægelsen.

Københavnerbegivenhed og starten på 
en tradition 
Jens Jensen blev 68 år, og de mange 
nekrologer i 1928 var vidt forskellige 
vurderinger af ham, dels som borger-
liggjort socialdemokrat, dels som so-
cialdemokrat, der forblev tro mod sit 
udspring i arbejderklassen. Bisættel-
sen af Jens Jensen blev en stor Køben-
havnerbegivenhed, og det var første 
gang Københavns Rådhus dannede 
ramme om en bisættelse, og samti-
dig blev grunden lagt til den tradi-
tion, at området ved den lille sø på Ve-
stre Kirkegård blev begravelsesplads 
for socialdemokratiske koryfæer, og 
her blev også M.C. Lyngsie og Th. 
Stauning samt de senere socialdemo-
kratiske ledere Vilhelm Buhl, Hans 
Hedtoft, H.C. Hansen, J.O. Krag og se-
nest Anker Jørgensen stedt til hvile. 

jl@kbhavis.dk

Søren Federspiel

”Jensen er valgt” Jens Jensen – en biografi

Illustreret med fotos og tegninger
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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 kontrollere 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 abstinens-symptomer 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, opkastning, luftafgang fra tarmen eller diarré, træthedsfølelse, overfølsomhed (allergi), snurrende, prikkende fornemmelse. Dosering: Spis og drik ikke, mens mundhu-
lesprayen 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 Juni 2018 Nicotinell (nikotin) tyggegummi (tg). Anvendelse: Til behandling af tobaksafhængighed ved at lette nikotintrang og -abstinenser ved tobaksafvænning eller ved rygereduktion. Dosering: Dosis bør vælges ud fra brugerens nikotinafhængighed, dog højst 15 stk. a 4 mg pr. dag eller 25 stk. a 2 mg pr. dag. Behandlingstiden er individuel. Brug ud 
over 1 år anbefales ikke. Det anbefales at søge rådgivning fra læge eller på apoteket. Frigiver nikotin ved tygning, hvorfor korrekt tyggeteknik er vigtig. Forsigtighedsregler: Må ikke anvendes ved overfølsomhed over for nikotin, hjælpestoffer eller af ikke-rygere. Bør ikke anvendes af børn under 18 år samt under graviditet og amning uden lægens anvisning. Forsigtig-
hed udvises hos patienter, der for nyligt har haft hjertesvigt eller hjertestop, hjertesygdomme, for højt blodtryk, sukkersyge, overaktiv skjoldbruskkirtel, overaktive binyrer, har alvorligt svækket nyre- og/eller leverfunktion eller mavesår. Indeholder sorbitol (E420) og bør derfor ikke anvendes til patienter med arvelig fruktoseintoleranse. Indeholder natrium, og der bør 
tages hensyn hertil hos patienter på kontrolleret natriumdiæt. Gum-basen indeholder butylhydroxytoluen (E321), der kan forårsage lokalirritation af slimhinderne. Bivirkninger: Almindelige: Svimmelhed, hovedpine, hikke, kvalme, luft i maven, opkastning, fordøjelsesbesvær, øget spytproduktion, betændelse i mundslimhinden, smerte i mund eller svælg, ondt i kæben. 
Øvrige bivirkninger: Se indlægsseddel. Visse symptomer kan skyldes abstinenssymptomer og for lav tilførsel af nikotin. Overdosering: Symptomer, der ligner dem, der forekommer ved for meget rygning kan forekomme. Pakningsstørrelser pr. okt/2017: Spearmint: 2 og 4 mg: 24 og 204 stk. IceMint: 2 og 4 mg: 24 og 204 stk. Lakrids: 2 og 4 mg: 24 og 204 stk. Mint: 2 
og 4 mg: 24 og 204 stk. Fruit: 2 mg: 24 og 204 stk; 4 mg: 204 stk. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakningen. Trade marks owned or licensed by GSK. ©2017 GSK or licensor. ST 5/9-2017 Dato for produktresumé: 15/8-2016. Gaviscon, DK. Indikationer: Refluksofagit. Hiatus hernie. Dosering: Tyggetabletter: Voksne: 1-3 tygge-tabletter 
tygges grundigt efter behov ca ½ time efter et måltid samt lige før sengetid eller efter lægens anvisning. Tyggetabletten må ikke synkes hel, da effekten herved udebliver. Kan eventuelt skylles ned med en lille smule vand efter behov. Oral suspension: Voksne og børn over 2 år: 10-20 ml oral suspension indtages efter behov ½ time efter måltid og umiddelbart før 
sengetid eller efter lægens anvisning. Børn under ½ år: 1-2 ml / kg/legemsvægt/pr. døgn fordelt på flere doser, om muligt efter måltidet. Børn ½-2 år: 5-10 ml pr. døgn fordelt på fl ere doser, om muligt efter måltidet. Suspensionen omrystes umiddelbart inden brug. Suspensionen kan tages med en lille smule vand efter behov. Kontraindikationer: Overfølsomhed over 
for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Bivirkninger: Meget sjælden: Udslæt, kløe og ødem. Aluminium akkumulation og toxicitet er blevet beskrevet hos patienter med nedsat nyrefunktion. Forsigtighedsregler: Behandlingstiden ved refl uksesofagit bør begrænses til 8 uger. Bør anvendes med forsigtighed ved stærkt nedsat nyrefunktion. 
Gives med forsigtighed og i så lav dosering som muligt til nyfødte og småbørn. Pakninger: Tyggetabletter 20 stk, 120 stk. Oral suspension 500 ml. Udleverering: HF. Dansk repræsentant: Nordic Drugs Danmark, Gl. Kongevej 135 B, mezz., tv. 1850 Frederiksberg C. Registreringsindehaver: Nordic Drugs AB, Box 300 35, SE-200 61 Limhamn, Sverige. Produktinfor-
mationen er forkortet i forhold til det godkendte produktresumé, som kan rekvireres hos Nordic Drugs Danmark, Gl. Kongevej 135 B, mezz., tv.,1850 Frederiksberg C. Tlf.: 70 20 08 40. Mucolysin®/acetylcystein brusetabletter 200 mg og 600 mg, Mucolysin Skovbær®/acetylcystein brusetabletter 200 mg Anvendelse: Slimløsnende hostemiddel til hoste med 
sejt slim. Dosering: Mucolysin® og Mucolysin Skovbær® brusetabletter 200 mg: Voksne: 1 tablet opløst i et ½ glas vand 3 gange daglig. Børn over 5 år: 1 tablet opløst i et ½ glas vand 2 gange daglig. Må ikke anvendes til børn under 5 år. Mucolysin® brusetabletter 600 mg: Voksne: ½ tablet (300 mg) 2 gange daglig eller 1 tablet (600 mg) 1 gang daglig, opløst i et ½ glas 
vand. Børn over 14 år: ½ tablet (300 mg) 1 gang daglig, opløst i et ½ glas vand. Må ikke anvendes til børn under 14 år. Kontraindikation: Må ikke anvendes ved nylig ophostning af blod, ved overfølsomhed over for acetylcystein eller over for et eller fl ere af hjælpestofferne. Mucolysin® og Mucolysin Skovbær® brusetabletter 200 mg: På grund af det høje indhold af det 
aktive stof må Mucolysin® og Mucolysin Skovbær® 200 mg ikke anvendes til børn under 5 år. Mucolysin® brusetabletter 600 mg: På grund af det høje indhold af det aktive stof må Mucolysin® 600 mg ikke anvendes til børn under 14 år. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Hvis du oplever forandringer i hud eller slimhinder, bør du kontakte 
lægen omgående og indstille behandlingen med Mucolysin®. Spørg lægen eller på apoteket før du bruger Mucolysin® hvis du har astma eller tidligere har haft bronkospasmer, hvis du har eller har haft mavesår eller hvis du er særlig følsom overfor histamin. Kontakt lægen før du tager Mucolysin® eller Mucolysin Skovbær®, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler 
visse sukkerarter. 200 mg og 600 mg brusetabletter indeholder natrium. Graviditet og amning: Du bør ikke tage Mucolysin® eller Mucolysin Skovbær® hvis du er gravid eller ammer. Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds. Bivirkninger: Op til 30 % af dem, der anvender Mucolysin® eller Mucolysin Skovbær® kan forvente mave/tarm gener. Udlevering: Fås i 
håndkøb på apoteket. Pakninger: Mucolysin® brusetabl. 200 mg 25 stk, 50 stk. og 100 stk, Mucolysin Skovbær® 200 mg 25 stk., Mucolysin® brusetabl. 600 mg 10 stk., 20 stk. og 50 stk. Priser: Ikke fast pris. Spørg efter de dagsaktuelle priser på apoteket. Læs vejledningen i pakningen grundigt før brug. Produktinformationen er afkortet i forhold til Lægemiddelstyrelsens 
produktresuméer dateret 30. juni 2016 (Mucolysin® 200 mg brusetabletter), 30. juni 2016 (Mucolysin Skovbær® 200 mg brusetabletter), 28. juni 2016 (Mucolysin® 600 mg brusetableter). Produktresuméerne kan frit rekvireres hos markedsføringstilladelsesindehaver: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Tlf. 63 95 10 00. Otrivin Ukonserveret 
og Otrivin Menthol Ukonserveret (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Ved forkølelse med tilstoppet næse og bihulebetændelse. Virker efter få minutter og i op til 12 timer. Dosering: Voksne og børn over 12 år: Otrivin Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret: 1 pust i hvert næsebor 3 gange dagligt efter behov, i højst 10 dage. Max. 3 pust i hvert næsebor 
dagligt. Otrivin Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret bør ikke anvendes til børn 2-11 år. Til denne aldersgruppe anbefales Otrivin Junior Ukonserveret. Forsigtighedsregler: Behandling i mere end 10 dage kan medføre hævelse af næseslimhinden og hypersekretion på grund af øget sensibilitet i cellerne. Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for et af 
indholdsstofferne, efter operationer igennem næsen eller munden, ved glaukom med snæver kammervinkel eller ved kronisk infl ammation i næsen med meget tør næseslimhinde. Anvendes med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved hyperthyreoidisme, diabetes mellitus, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer pga forstørret prosta-
ta, tumor i binyren samt til patienter, der er i behand-ling med MAO-hæmmere eller har været det inden for de sidste to uger. Samtidig brug af tri- og tetracykliske antidepressiva anbefales ikke. Graviditet og amning: Gravide frarådes at anvende Otrivin og bør i ammeperioden kun anvendes efter aftale med lægen. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør 
og irriteret næseslimhinde, nysen, brænden, nasal-sekretion, hovedpine, kvalme samt brændende fornemmelse på applikationsstedet. Øvrige bivirkninger: Se indlægssedler. Pakninger: Otrivin Ukonserveret 1 mg/ml, Otrivin Menthol Ukonserveret 1 mg/ml, 10 ml. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakken. GlaxoSmithKline Consumer He-
althcare A/S, tlf: 80 25 16 27. Trademarks owned or licensed by GSK. ©2017 GSK or licensor.

Spar 20% på nedenstående produkter

Fodsvamp?
Svamp trives på fugtige fødder, og tegn på fodsvamp 
kan være rødme, svie, kløe, hvidt opblødt hud, små 
revner og afskalning af hud. Det skal behandles med 
et svampemiddel, så det ikke breder sig til neglene. 

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

Halsbrand?
Symptomerne på
halsbrand er en 
smertende, brænd-
ende eller sviende 
fornemmelse i 
maven, bag 
brystbenet 
eller i halsen.

Pollenallergi?
Pollen kan give forskellige symptomer fra person til person. Derfor skal 
du have individuel vejledning for at fi nde frem til den rette løsning for dig.

På apotekeren.dk 
kan du få ekspederet 
dine recepter og få 
din medicin leveret 
direkte til døren.
Du fi nder også 
et stort udvalg af 
vitaminer, lækre 
hudpleje produkter og 
håndkøbs lægemidler.

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 eff ektivt rygestop.

Forkølet?
Forkølelse er en virusinfektion, der skal bekæmpes 
af kroppens eget immunforsvar, men du kan gøre 
noget for at lindre symptomerne.

Halsbrand?
Symptomerne 
på halsbrand er 
en smertende, 
brændende eller 
sviende fornem-
melse i maven, 
bag brystbenet 
eller i halsen.

APOTEKEREN.DKTEKEREN.DKTEKEREN.DKTEKEREN.DKTEKEREN.DK

På vores apotek står vi altid klar med hjælp og vejledning. Vi hjælper 
med at holde dig og din familie på toppen – eller få jer derop igen, hvis 
forkølelsen eller andre sundhedsmæssige udfordringer skulle komme i 
vejen. Med os på din side, kan vinteren bare komme an!

Velkommen på vores apotek.

Spørg bare os - og få gode råd med hjem

Nicotinell Lakrids 
tyggegummi 2 mg

Bliv røgfri én gang for alle med 
Nicotinell. Du fordobler din chance 
for at blive røgfri i forhold til forsøg på 
rygestop uden brug af et nikotinpro-
dukt. 204 stk.

 

Nicorette® QuickMist 
Cool Berry

Spray for hurtig virkning mod rygetran-
gen. Tag 1-2 pust, når du ville have 
taget en cigaret. Ny bærsmag. 2 stk.

Otrivin Menthol næsespray 

Mod forkølelse med tilstoppet næse 
og ved bihulebetændelse. Giver luft i 
næsen på få minutter og virker i op til 
12 timer. 10 ml.

Mucolysin 

Til hoste med sejt slim. Løsner slim i hals og lunger 
og letter hosten. Kun 1 brusetablet dagligt. Skov-
bærsmag. 10 stk.

Gaviscon 

Tyggetablet der virker hurtigt ved 
halsbrand. Tabletten danner et 
skumlåg over maveindholdet og 
forhindrer tilbageløb. Mild smag af 
vanilje, hindbær og citron. 20 stk.

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

Venlig hilsen

Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på 
Kongelig Hof Apotek

Gælder fra den 26. november til den 23. december 2018

*Priserne gælder fra 26. november – 23. december 2018, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

Drogens Vital Ginseng 
Her & Nu, 500 ml.

Drogens Vital 
Immunforsvar, 30 stk.

Unikalk Forte,
180 stk.

Unikalk Silver,
180 stk.

Duolac Rejse+ 2i1,
30 stk.

Duolac Daglig+ Vitalitet, 
30 stk.

Pikasol Premium,
120 stk. 

Pikasol Anti-opstød,
90 stk.


