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Superhippien TømrerClaus kalder
sig selv multimusiker, fordi han spiller
så mange instrumenter. Men manden,
der bærer det borgerlige navn Claus Clement Pedersen og fik tilnavnet TømrerClaus på den berømte første Thylejr, er
også en af byens oprindelige helhjertede
hippier.
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POLITIK Hvad sker der med Fredens Havn og hvordan med zoneforbuddet? Vi har
bedt socialborgmester Mia Nyegaard om svar. ”Det forholder sig sådan, at Miljøministeriet vurderer at en rydning af Fredens Havn vil koste 25 millioner - og det
er jo mange penge. Men staten og kommunen er i en dialog om at få det løst. Det
handler om forhandlinger og det muliges kunst,” fortæller Mia Nyegaard.
S.10

MAGASIN At hyre en droske, anser mange om
en naturlighed. Men det der udviklede sig til
vore dages hyrevogns kørsel, har en lang
historie bag sig i København.
S.12
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Byg flere almene boliger
i København
Dette skrives fra en lejlighed i et alment boligkompleks i Farum, Furesø Kommune. Her bor Deres
lederskribent, i hvert fald for en tid. Jeg har en
stærk tro på, at det på et eller andet tidspunkt vil
lykkes mig, at vende tilbage til byen, jeg har boet
de seneste 32 år.
Jeg elsker stadig København og opfatter den stadig som min by. Men omstændighederne har nu
trukket mig 20 km. op i Nordsjælland. Jeg er dog
”inde i byen” som vi siger heroppe, stort set hver
dag. Mit arbejde, mine samarbejdspartnere, mine
venner, mine værtshuse, mine caféer, mit kulturliv,
mit Tivoli er jo stadig i København. Forbindelserne
er fine med S-toget. Jeg kan kun klage over prisen.
Det koster 1000 kr. om måneden for hvad der nu
hedder et DOT Mobil Pendlerkort. Transporttiden
er på 36 minutter, der er hyppige afgange, bortset
fra hverdagsnætter imellem 00:30 og 05. Togturene
betyder, at jeg får læst lidt mere avis eller får mig
en ekstra lur og indimellem nogle hyggelige snakke
med andre passagerer.
Omstændighederne er ikke så dramatiske. Det
er blot sket et par ting i min tilværelse, som har betydet, at jeg foreløbig er endt heroppe i det grønne
mellem Furesø og Hillerødmotorvejen. Lad os tage
det kort og kronologisk: Min kæreste og jeg flyttede
fra hinanden. Jeg beholdte lejligheden på Nørrebrogade. På længere sigt blev den imidlertid for
dyr. Jeg byttede mig til en lille lejlighed et andet
sted på Nørrebro. Den viste sig at være et mål for
spekulation, så sammen med de andre lejere i ejendommen var jeg med til at stifte en andelsforening
der købte huset. Via lånoptagning blev vores andelsforening nogle år efter en del af konkursboet
efter Amagerbanken. Efter et par år, var min månedlige ydelse efterhånden oppe på den husleje jeg
var flyttet fra. Jeg besluttede derfor for at realisere
de par hundrede tusinde kr. jeg kunne få ved at
sælge min andel.
Jeg havde et skønt år for de penge med rejser,
masser af nyt tøj og computergrej. Samtidig eksploderede det københavnske boligmarked. Jeg lavede

,,

Først efter fem år fik jeg et tilbud, jeg ikke kunne sige nej til.
Den lejlighed jeg sidder i nu.
De almene boligforeninger i
København har ventetider på
20 år. De nye byggerier dealer ikke med lejligheder under
8-9000 kr. om måneden.

en aftale med mig selv: aldrig mere ejer- eller andelsbolig. Jeg anerkender det ikke. Jeg vil ikke være
bundet i årevis til nogle rum, jeg ikke kan sælge
fordi markedet p.t. er ugunstigt. Jeg vil have min
frihed til at kunne pakke det hele sammen i løbet
af et par måneder og starte et nyt sted. Jeg vil ikke
være offer for ejendomsspekulation og bryder mig
heller ikke om at tjene penge på den måde. Det almene var svaret. Jeg meldte mig ind i Københavns
Almindelige Boligselskab og blev skrevet op i en
lang række boligforeninger i København. Også, efter råd fra konsulenten i KAB, i et par stykker uden
for. Der gik halvandet år, så fik jeg anvist en bolig
i Tingbjerg. Det syntes jeg var lige skrapt nok. Jeg
takkede nej. Senere deltog jeg i KAB’s lodtrækninger om at komme på ventelister til et par nybyggerier i Ørestad. Desværre ingen gevinst. Først efter
fem år fik jeg et tilbud, jeg ikke kunne sige nej til.
Den lejlighed jeg sidder i nu. De almene boligforeninger i København har ventetider på 20 år. De
nye byggerier dealer ikke med lejligheder under
8-9000 kr. om måneden. Her i Farum betaler jeg
6000 kr. om måneden inkl. forbrug. Jeg kan ikke

finde noget, der matcher den pris i København. Når
jeg forhåbentlig engang flytter tilbage til min by
bliver det enten i et gammelt privat lejemål, der
af en eller grund bevæger sig udenfor markedets
rammer eller også er det fordi jeg har slået pjalterne
sammen med en, der tjener nogenlunde som jeg
selv. Eller det bliver ulovligt: i et erhvervslejemål,
hvilket jeg fik rigelig erfaring med mens jeg stod
på ventelisterne.
Jeg har freelance arbejde og -økonomi. Klarer
mig egentlig o.k. I gennemsnit tjener jeg 32.000 kr.
om måneden. Jeg har ikke de store fordringer til
bolig: et eller to værelser er fint. Jeg behøver hverken varme i gulvet eller samtalekøkken. Alligevel
er jeg færdig på det københavnske boligmarked.
Jeg klager ikke. Det er ok at bo i det grønne et
stykke tid. Også selvom motorvejen buldrer lige
ved siden af. Jeg er mere bekymret for at København på længere sigt kommer til at undvære sådan
nogle om mig: voksne, selvstændige mennesker i
kreative erhverv, der engagerer sig i samfund og
kulturliv. Folk med overskud, ikke bare til huslejen
men også til det sociale og kulturelle samvær, der
gør en by som København fed at bo i.
Nye data fra Boligøkonomisk Videnscenter under Realdania dokumenterer at de, der i de seneste
20 år har haft fast ejendom i København har tjent
uforholdsmæssigt meget på deres bolig end nogen
andre byer i Danmark. I dag kan ejerne af et hus
eller ejerlighed i København købt i 1995, notere en
værdistigning på 246 procent. En tilsvarende bolig
i Herning er i samme periode kun steget 71 procent. Det er stort set kun de, der i forvejen er inde
i det københavnske boligmarked, der kan købe og
sælge ejerligheder og huse i byen. Det betyder at folkeskolelærere, sygeplejersker og sådan nogle som
mig godt kan glemme alt om at bo i København.
Københavns kommune bygger i år et sted mellem
400 og 500 almene boliger. Det er ikke nok.
Københavneravisen
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RISIKERER DØDSSTØDET
MED EN NY SUNDHEDSREFORM
TEKST LARS PETER LORENZEN
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SOM
Svend
Larsen’s
efterfølger
JØRGEN HOLST APS

Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,
frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.

RÅDGIVNING
ERFARING
KVALITET
TILLID

Ny adresse:
St. Kongensgade 92 kld, København K
www.sl-smbr.dk
tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 37

Dronningens Tværgade 14
1302 København K
Tlf.: 4341 6218
E-mail: urmageren@live.dk

Nu også
siddepladser

TLF.: 33 14 78 93

SUNDHED Kritikken er haglet ned over
systemet, og vrede overlæger på hospitalerne i hovedstadsområdet har
forbandet systemet langt væk med
beskyldninger om kliktyrani og manglende tid til patienterne. Enkelte overlæger har sågar opsagt deres gode job
med henvisning til det forkætrede
it-system.
Navnet er Sundhedsplatformen. Leverandøren er amerikanske Epic, der
er en af verdens store leverandører af
sundheds-it.
- Danmark er et for lille land til,
at vores hospitaler har forskellige it-systemer. Sådan lød en af pointerne fra
statsminister Lars Løkke Rasmussen
(V), da han og regeringen fremlagde
deres udspil til en ny sundhedsreform.
Bliver reformen vedtaget, bliver
det den nye nationale myndighed
Sundhedsvæsen Danmarks opgave at
finde et nyt fælles it-system. Står det til
medlem af Folketingets sundheds- og
ældreudvalg Laura Lindahl (LA), skal
man se helt bort fra it-systemet Sundhedsplatformen, som har skabt så store
problemer på hospitalerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

platformen bliver valgt som fremtidens it-system, siger hun.
Regionsrådsformand lovpriser

I Region Hovedstaden ser regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S)
dog helt anderledes på tingene.
AUGUST 201
- Sundhedsplatformen kan både
rumme de praktiserende lægers og
kommunernes sundhedsdata. Så hvis
man i fremtiden ønsker mere samarbejde mellem praktiserende læger,
kommuner og sygehuse, så er det her
system et rigtigt godt bud, vurderer Sophie Hæstorp Andersen.
Den melding giver Laura Lindahl
ikke meget for.
- Når man taler med fagpersonalet,
så ønsker de ikke at arbejde med Sundhedsplatformen mere, fordi de frygter
for patienternes sikkerhed. Og der lytter
jeg altså til fagpersonerne, siger hun.
I en trivselsmåling, som Region Hovedstaden offentliggjorde før jul, svarede 62 procent af hovedstadens læger,
at de er utilfredse med systemet.
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- Det er vigtigt for os, at man ikke bundet af en kontrakt med Sundhedsbruger så meget tid foran en skærm, platformens leverandør, Epic, indtil deå de som kunde bliver tilfreds og får den bedst mulige service.
men bruger den med patienterne. Så cember 2021.
jeg kan ikke se for mig, at Sundhedslp@kbhavis.dk
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KLINGBJERG

ationen påbegyndes, giver vi selvfølgelige et gratis uforpligtende tilbud.

Kontakt os, og aftal nærmere vedrørende

evt. hjemme
besøg samt tilbudsgivning
sankt
annæ
kiosken
STRØGETS
∙ KULTORVETS
NØRREBROS
St. Kongensgsde
40 · 1254∙kbh
K

Åbningstider: Hverdage 7.00 - 20.00 · Lørdage 8.30 - 20.00 · Søndag lukket

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

PROFESSIONAL AND CLASSIC CAMERAS

Kontakt os, og aftal nærmere vedrørende

DRUKNER i suCCe
– SPROGFORLAG & BOGHANDEL

MATERIALER TIL:
• DANSK
SOM ANDETSPROG
MUSIK
Østre Anlæg
er en af Københavns per•
ENGELSKE,
TYSKE
FRANSKE
KLASSIKERE
ler. Gemt væk og ikkeOGsærlig
kendt
blandt
MED
GLOSER
menigmand, men blandt ,elektroniske mu• LÆRerENGELSK
HARRY via
POTTER
sikfans
stedet MED
velkendt
festivalen

til Østre Anlæg næste år. Ifølg
Politiken overvejer arrangører
Polaris at forlade København o
sten til Frederiksberg Have i n
Stella
Polaris. Anlægget
ligger skjult bag nen. Dj’erne Kalle B. og Nicka
www.klingbjerg.dk
· klempaa@klingbjerg.dk
Statens Museum for Kunst – mellem Stock- drivkræfterne bag festivalen. D
tede
par hundrede men
holmsgade
og Øster
Voldgade.
I begyndelSANKT PEDERS
STRÆDE
51 · 1453
KØBENHAVN
K med
· Tlf.et
20275539
sen af denne måned blev Østre Anlæg nu har arrangementet vokset si
endnu en gang genopdaget af mange unge en velbesøgt fodboldlandskamp
Stella Polaris kom til byen
mennesker, der deltog i den elektroniske
havefest Stella Polaris. Det vurderes, at op de to første år blev arrangemen
imod 50.000 gæstede det smukke grønne i netop Frederiksberg Have, in
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GEBYRSKANDALER I

OMSTRIDT FORVALTNING FÅR

NU KONSEKVENSER

GRANITKUGLER

FORAN CHRISTIANSBORG
TEKST MAJBRIT HJELMSBO

Så er de 85
nye granitkugler foran Christiansborg på plads. Indvielsen fandt sted onsdag den 30.
januar, hvor folketingets formand Pia Kjærsgaard holdt
tale.
De 85 granitkugler, der
er sat i en halvcirkel på
Slotspladsen foran Christiansborg, har til formål at
beskytte pladsen og Christiansborg mod terrorangreb.
TERRORSIKRING

- Det er en skandale, at der opkræves gebyrer, hvor man ikke er i stand til at dokumentere de udgifter, der
er til opgaven, siger den konservative gruppeformand Jakob Næsager, der er en af initiativtagerne til den
eksterne undersøgelse af kommunens gebyrhåndtering.
TEKST LARS PETER LORENZEN

Hvordan og hvor
meget Københavns Kommune opkræver i gebyrer
er en rodebutik. Derfor skal
der ryddes gevaldigt op og
indføres nye standarder for
opkrævningerne.
Det viser en ny analyse,
som revisionsfirmaet Ernst
& Young har lavet, hvor man
har endevendt alle kommunens 230 takster på alt fra
affaldshåndtering til parkering.
Undersøgelsen kommer
på baggrund af en række
kritisable sager sidste år,
hvor kommunen tog sig for
godt betalt for blandt andet
at rengøre fortove, behandle
byggesager og tilladelser til
at lade containere stå på vejen.
POLITIK

69 takster skal skrottes

I rapporten anbefales det, at
69 takster helt skrottes, og at
man styrer opkrævningerne
mere centralt. Desuden anbefaler firmaet, at der kom-

mer bedre styr på dokumentationen.
Mens taksterne generelt
vurderes at være lovlige, er
der i halvdelen af de undersøgte takster "forhold, der bør
bringes i orden", som det hedder i analysen.
- Jeg er meget overrasket
over omfanget af problemerne, siger Jakob Næsager
(K), gruppeformand og en af
initiativtagerne til den eksterne undersøgelse.
Forholdene, der skal rettes
op på, drejer sig især om, at
dokumentationen skal være
bedre, især på affaldsområdet, og det viser, at der er brug
for en gevaldig hovedrengøring på gebyr- og takstområdet, mener Jakob Næsager.
- Det er en skandale, at der
opkræves gebyrer, hvor man
ikke er i stand til at dokumentere de udgifter, der er til opgaven, siger han.

i København, Ninna Hedeager Olsen (EL), tager anbefalingerne til efterretning.
- Det er rigtig godt at få
nogle anbefalinger, der viser,
hvordan dokumentationen
kan blive endnu mere præcis, og det er noget, vi med
det samme går i gang med at
implementere, siger hun.
Det var en samlet Borgerrepræsentation, der i juli
2018 pålagde teknik- og miljøforvaltningen at få undersøgt alle gebyrer for at sikre,
at borgerne ikke betaler for
meget.
Borgmesteren anerkender
da også, at der har været behov for rapporten.
- Der er ingen tvivl om, at
det kan gøres bedre, det er
netop derfor, vi har bestilt
denne her rapport udefra,
for at vi kan få øje på, hvor
der er forbedringspotentiale,
siger hun.
lp@kbhavis.dk

Behov for rapport

Teknik- og miljøborgmester

Granitkuglerne, der hver har
en vægt på 1,7 ton, er lavet
af moseløkkegranit fra Bornholm.
Slotspladsen er med den
nye indramning af de granitkuglerne blevet gjort større,
og samtidig er pladsens brostensbelægning blevet nylagt
med 200.000 brosten med
genbrug af pladsens tidligere
brosten.
mh@kbhavis.dk
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SMARTMETRET OG DETS MODSTANDERE
EN LILLE GRUPPE NÆGTER AT FÅ UDSKIFTET DERES ELMÅLER
TEKST JETTE R. ARENDRUP

FOTO TORBEN DRAGSBY

MÅLER Elselskabet

Radius installerer i disse år fjernaflæste elmålere, smartmeters,
i danske hjem i henhold til
bekendtgørelse, 1358, hvori
det hedder, at fjernaflæste
målere skal være installeret
i hele landet inden år 2020.
De fjernaflæste elmålere er
efter elselskabets valg trådløse, og det har givet nogle
helt særlige problemer. Der
findes nemlig en gruppe
mennesker her i landet - og
i øvrigt på verdensplan, der
mener, at de trådløse smartmetres stråling er skadelig.
Afviser smartmetret

En del af modstanderne mener de har EHS, der er en forkortelse for Elektro Hyper
Sensitivitet, en overfølsomhed over for ”elektrosmog”
(ikke-ioniserende stråling).
EHS indgår indtil videre
ikke i det danske diagnosesystem. Andre modstandere
er blot imod stråling. Det
korte af det lange er, at henved tusind danskere har henvendt sig til elselskabet med
bekymringer over smartmetrene. Radius har så præsenteret dem for forskellige

fakta, f.eks. at stråling ved
en dataoverførsel svarer til
den stråling, man får ved
en mobiltelefonsamtale på
30 sekunder, og at overførsel fra metret til elselskabet
kun forekommer fire gange i
døgnet. Dertil kommer testsignaler 12 gange pr. døgn
med en varighed af kun 53
millisekunder pr. gang. Man
har desuden tilbudt særligt
bekymrede kunder at få sat
en antenne udenpå boligen,
hvorfra dataoverførslen kan
ske. Det hele er indtil videre
landet på, at omkring 300
husstande stadig nægter at
modtage smartmetret.
Endnu ingen løsning

Så for ca. 300 husstandes vedkommende, har Radius måttet sætte en installation i
hjemmet helt i bero, samtidig
med at der jo foreligger en bekendtgørelse om, at alle skal
have fjernaflæste elmålere
inden år 2020. Der er endnu
ingen løsning på det problem. Modstandere mener,
at det er elselskabets store
brøler, at de har valgt at benytte en trådløs forbindelse,
for det forlanges der ikke i

bekendtgørelsen, men ifølge
Sundhedsstyrelsens hjemmeside er der ingen grund til at
mistænke smartmetrene for
sundhedsskadelig virkning.
Hvad det ender med for de ca.
300 husstande er ikke godt at
vide. Men et er sikkert, mener man at lide af EHS, går
man en meget vanskeligt tilværelse i møde, for såkaldt
elektrosmog er efterhånden
allestedsnærværende i vores
kultur.

som er inde i køretøjet er ekstra høje, fordi strålerne bliver
reflekterede frem og tilbage
inde i ”metal-hylsteret”. Vi
bliver nødt til at søge hen i
områder med lav stråling,

dvs. tyndt befolket og hvor
mobilmaster ikke står så
tæt. Vi ønsker os flere strålefrie zoner.” - Ikke nogen nem
problematik. . . .
jra@kbhavis.dk

EHS ramtes situation

Her lidt om hvad såkaldt
elektrosensitive må leve med.
På EHS foreningens hjemmeside, www.ehsf.dk , kan man
læse følgende: ”Vi får problemer med at opholde os, hvor
der er mange mennesker
samlet, fordi alle personer
nu til dags har en mobiltelefon på sig. Og den stråler
ganske kraftigt med ujævne
mellemrum. Vi klarer ikke
at gå i indkøbscenter eller i
butikker, fordi der er sat trådløse routere op overalt. Det at
rejse med bus, tog eller fly er
et mareridt, fordi der er trådløst net og fordi strålebelastningen fra mobiltelefonerne,

Smartmetret - en lettelse for nogen, et mareridt for andre.

Husbåd tæt på Vesterbro
Forældrekøb/studielejlighed med kajplads i Fisketorvets Motorbådsklub
Den fuldt funktionsdygtige motorbåd ligger i en lille københavnsk andelshavn med fælleshus med festlokale,
køkken, bad, toilet og vaskemaskine. Den hyggelige havn
har fælles køkkenhave, terrasse, bålplads og bådskure.
Båden har 3 opholdsrum samt varmepumpe og luftaffugter

installeret. Prisen er 765.000 kr. inkl. andel i havnen samt
et halvt bådskur. Den halvårlige kajpladsleje udgør 7416 kr.
For mere detaljerede oplysninger, fotos og kontaktinformation se Den Blå Avis https://www.dba.dk/husbaad-taet-paa-vesterbro/id-1048413935/
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MED MOR I BYEN

HELSINGØR OG
HUNDEBAJERE
TEKST CAMILLE BLOMST

MED MOR I BYEN Helsingør vil

gerne være Københavns kulturforstad. Københavneravisens udsendte er taget på
kultursnusetur for at undersøge tidsånden. Oplever
man i krydsfeltet mellem
fortidsånden og samtidsarkitekturen åndenød af begejstring og kan denne kulturoptur eliminere imaget
som åndsforladt svenskerdrukreservat?
Kronborg emmer af Christian den Fjerdes visionære
format. Fortællingen er formidabelt formidlet. Jeg rives ud af min indre film af
et ungt spørgelystent par:
“Er du rundviser på
Kronborg?” Jeg stirrer (måske fornærmet) og savner et
svar. Pigen uddyber:
“De har sådan nogle udklædte rundvisere her.” Jeg
griner.
“Nå ja, men så undskyld.
Men. Det kunne da godt
være.” Det kunne det vel.
Med mine slangekrøller og
uldne grønne frakke ser jeg
vel gammeldags ud.
Vrede over løgplanter

På “Kulturværftets” café,
med udsigt til havnens liv
og storslåede Kronborg, bestiller den udsendte amatørantropolog en havtornsaft
for at have et alibi, mens
tidsånden indåndes. Det
må i parentes bemærkes, at
indtrykket forstyrres af en
temmelig udtalt fiskefrikadelledunst.
Ved nabobordet befinder sig en kvinde med briller både på næsen, i panden og på bordet, men hun
læser ikke i noget. Hun er
social over telefonen, hvor
hun kan komme af med sin
harme over en vase med afskårne tulipaner.
“Jeg har gennem flere år
gentagne gange ringet og
skrevet til deres leder og forklaret, så det er åndsbollet.
Det er forskelsbehandling
og diskriminering.
Det er et offentligt rum,
og når jeg, som borger, har

henvendt mig og bedt dem
om lade være med at have
løgplanter i rummene, så
betragter jeg det som civil
ulydighed at stille tulipaner
på skranken. De er orienteret om, at vi er nogle, der har
allergi. Derfor har jeg indberettet det til handicaprådet,
der forstår af tage affære i
medierne og give reprimander.” (Åndsbollet, den 70’er
glose blev pensioneret ved
årtusindskiftet.)
Jeg føler dig i Fakta

Ved bordet foran Blomsterhaderen ses et sæt kegleformede unge veninder i
bluser, der blotter ubagt
snobrødsdejarme. I fiskefrikadelleosen har de en nødvendig kammeratlig januar-kaffe-samtale om at tabe
sig. En kostekspert har anbefalet dem (kollektivt?) at
begynde at lave maden selv,
hvilket åbenbart er fremmed.
“Men jeg elsker bare lasagne.”
“Man kan selv lave lasagne,
der er mange retter, man
selv kan lave."
“Hvor får man så pladerne fra?”
‘Man køber dem. I Fakta.
Jeg går med dig.”
De ævler videre om retter, man kan følge filmede
hænder tilberede på Instagram. De kigger opslugt, og
pludselig spidser jeg ører:
“Noget, der er så super
nuttet, er dem der, der lægger film op af, at de drikker
øl med deres hund.”
“Du ved godt, at det er
hundebajer, ikke? Altså det
er sådan nogle øller lavet
specielt til hunde. Der er
ikke alkohol i. Så de ikke
bliver kukkelikuk. Til gengæld er det sundt for pelsen,
det er det med B-vitaminer,
det er der altid i øl.”
Hundebajer fra Holland

Et bord væk er jeg ved at eksplodere af nysgerrighed. For
ikke at afsløre mine lange
ører, må jeg Google for at
blive klogere. Efter nogle
forskellige søgeordsforsøg
dukker en hollandsk hjemmeside op: “Snuffle, ver-

dens første hundeøl.” Der
prales med, at det har taget fire år at udvikle en øl,
som hunde elsker. Jeg forestiller mig reklameflosklen:
Udviklet i samarbejde med
ægte hunde.
Øllen er uden bobler og
alkohol, den forhandles til
lykkelige overforbrugsnationer, hvor omsorgsfulde
hundeejere opfatter kæledyret som deres bedste følgesvend.
Eller som den ene Kegle
sagde: “Shit man, taber, at
hente ti bajere til sig selv
og to til hunni. Så kan man
sidde derhjemme og drikke
sig stiv uden at føle sig rigtig ensom. Det er top trist.”

Anno 2008

Rosenborggade 2
(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)
www.kultorvet.dk · info@ostenvedkultorvet.dk

179.-

Spis så meget du kan
Helstegt oksefilet med bagt kartoffel
og dagens sauce - Hertil stort salatbord
Separat selskabslokale op til 50 personer
kan lejes med eller uden mad.

Fjollet fjolledrik

I min hungren efter at opleve en bunkeslåskamp mellem lokale og de langhårede
afsøges de smalle gader i
håbet om at opsnuse en eksotisk snert af svensk ølle-bøllet-humør. Men det
eneste svenske præg er venligtstemte svenskere med
forskellige former for trilleanordninger, der ankommer i geledder fra Sundbussen. Alkohol er faktisk en af
Helsingørs attraktioner.
En iøjnefaldende kvinde
i dyreprintnylonjakke og
hårbøjle har investeret i
seks flasker blå vin, formodentlig frugtfarveindfarvet
hvidvin. Indkøbet kan undre, men måske skal hun
holde fødselsdag med gul
dug og blå vin i glasset for
at matche flaget.
På Banegården, som
netop ikke er en station,
henvender en åndsfrisk
gammel mand med butterfly sig. Han er som taget ud af en syret film med
den konverserende åbningsreplik “Har De nogensinde
haft et kæledyr? Jeg har selv
en mindre hund”. Mon den
fortjener en hundebajer?
cb@kbhavis.dk

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

RIFT OM JUBILÆUMSAVISEN

Christianshavns
400-års Jubilæumavis er nu
efterspurgt over hele verden.
Her granskes den under en
svampejagt i Round Valley,
Covelo, Californien.

JUBILÆUM

Det er dog stadig muligt at
hente et eksemplar på Christianshavns Bibliotek.
kbh
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BARE FORDI AT – SPROG OG FORESTILLINGER

I UDLÆNDINGE DEBATTEN
TEKST
JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT.
INSTITUTE FOR BUSINESS CYCLE ANALYSIS

- Det skal være let at komme til, fra og rundt i en lufthavn, og derfor er hele infrastrukturen vigtig. Både når man er et flyselskab, men også når man er kunde og
flypassager, siger kommunikationschef i SAS, Mariam Skovfoged, om regeringens
hovedstadsudspil.

2000 NYE P-PLADSER

OG TO NYE TOGPERRONER

I LUFTHAVNEN
TEKST LARS PETER LORENZEN

Københavns Lufthavn
skal have 2000 nye parkeringspladser og to nye perroner på togstationen, lyder hovedpunkterne i
en ny plan, som er en del af regeringens hovedstadsudspil.
Både parkeringspladser og perroner skal gøre Københavns Lufthavn attraktiv for flyselskaber at
flyve fra, fordi det bliver nemmere
for passagererne at bruge lufthavnen.
Netop fordi flere folk skal have
mulighed for komme til og fra
lufthavnen, er en velfungerende
infrastruktur vigtig, mener transportminister Ole Birk Olesen (LA).
PARKERING

Vækstmotor for hele regionen

- I fremtiden får Københavns Lufthavn mange flere rejsende både
ind og ud af landet, og det er en
stor vækstmotor for hele hovedstadsregionen, og derfor er der
også behov for at Københavns
Lufthavns togstation kan tage sin
del af de folk, der skal til og fra
lufthavnen, siger Ole Birk Olesen.
Regeringens plan bliver godt
modtaget hos SAS, hvor kommunikationschef Mariam Skovfoged
siger, at udvidelsen af lufthavnen
har betydning for, at SAS kan blive
ved med at vokse.
- Det skal være let at komme
til, fra og rundt i en lufthavn, og
derfor er hele infrastrukturen vigtig. Både når man er et flyselskab,

men også når man er kunde og
flypassager, siger hun.
Lokker kunder til

Selvom pengene skal bruges på
infrastrukturen uden om lufthavnen, vil det også styrke flyselskaberne, fordi det er med til
at lokke kunder til, mener Mariam Skovfoged.
- Det er vigtigt, at vi kan blive
ved med at vokse og skabe tilgængelighed for danskerne, så
hvis der bliver investeret yderligere i infrastrukturen, så er det
noget, der kommer os alle sammen til gode. Infrastrukturen
vil være med til at øge passagergrundlaget, fordi passagererne
i højere grad vil vælge Københavns Lufthavn frem for andre,
siger hun.
At flytrafikken bliver øget i
takt med bedre infrastruktur
og udvidelser af lufthavnen er
ikke til at komme udenom. I
hvert fald ikke, hvis man spørger transportministeren.
- Københavns Lufthavn har
planer om at udvide selve lufthavnen, så der bliver plads til
mere flytrafik, men vi tager ansvar for den del, der handler om
at få folk til og fra lufthavnen,
siger Ole Birk Olesen.
lp@kbhavis.dk

KLUMME Min gamle ven og kollega fra
Danmarks Radio – Kultur- og Samfundsafdeling, 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 stigmatiserende og diskriminerende sprogbrug i
diskussionen om udlændinge og deres
integration i det danske samfund.
Knud Lindholm har i 2011 udgivet
på sit forlag, for første gang på dansk,
en verdensberømt bog af Viktor Klemperer ” LTI – Lingua Tertii Imperii (
” Det Tredje Riges sprog ” ). En filologs
notesbog ” fra 1947 (!). Værket har underteksten ” Ord kan virke som bitte
små doser arsenik: De sluges ubemærket, de synes ikke at have nogen virkning, men efter nogen tid viser giftens
virkning sig alligevel”.
Et klogt budskab, som også vi,
Knud Lindholm Lau`s læsere bør have
in mente.
Bogen omtaler en del sproglige nydannelser, eksempelvis ” smørhulsdemokratiet ” 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 naziislamisme” 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 grund-

orden i Danmark og resten af verden
– gennemsyret af populisme, propaganda, sproglig manipulation med
folk, fake news og ” alternative fakta ”.
I kapitlet ” Jeg kender ham ikke ” refererer forfatteren til Clement Kjærsgaards program ” 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 gymnasium. Er han ikke dansk?
Hvortil Martin Henriksen svarede: ” Jeg
kender ham jo ikke, så det kan jeg dårligt svare på ”.
Ovenstående er blot beskedne eksempler på den problematik, bogen berører. Den indeholder flere end 600 henvisninger – det bevidner en omfattende
og imponerende research. Jeg vil varmt
anbefale ” BARE FORDI AT – SPROG OG
FORESTILLINGER I UDLÆNDINGE DEBATTEN”. Den kunne ikke være mere
aktuel.

Bare fordi at - sprog og forestillinger
i udlændingedebatten
af Knud Lindholm Lau

RYGESTOP
med hypnose

Nem og behagelig behandling

HYPNOSE

Problemer løses med hypnoseterapi og regressionsterapi

PARTERAPI og PSYKOTERAPI

Værktøjer til håndtering af angst, depression, fobier,
misbrug m.m.
Kontakt Tlf. 60 61 11 42
eller anders@aagaard-psykoterapi.dk
www.aagaard-psykoterapi.dk

God for
over 25 år i
branchen
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MIN BY – TØMRERCLAUS

BYEN DØR UDEN BILER
OG OFFENTLIGE TOILETTER
TEKST CAMILLE BLOMST

FOTO AMANDA HESTEHAVE

Superhippien TømrerClaus kalder sig
selv multimusiker, fordi han spiller
så mange instrumenter. Men manden, der bærer det borgerlige navn
Claus Clement Pedersen og fik tilnavnet TømrerClaus på den berømte
første Thylejr, er også en af byens
oprindelige helhjertede hippier. Han
har i 40 år haft pladeselskabet Karma
Music og er aktuel med sin nye plade
“Det lange farvel til 1970”.
Du beskriver teksterne til “Det
lange farvel til 1970” som et kærligt
og til tider vemodigt tilbageblik, kan
man sige, at ildsjælene fra 70’erne forsvinder, ånden opløses og en stærk
tids vibrationer pludselig er det eneste tilbage?
Her er et citat fra min forrige LPplade Jaguar, der passer meget fint på
tiden nu:
Flowerpower folket fik det gule
kort, forvandlingen er total
Nervebaner rettes ud, hjernen
skrumper ind til en ensrettet lille nød
Ligegyldig mainstream fylder vores liv for det har ”man” bestemt
ingen protesterer, for det er ikke
cool, Så hellere trampe i flok og råbe:
“Jeg er fri”
Jeg er meget historisk interesseret,
og på de store linjer er hippietiden
toppunktet af optimisme og generel
fremgang efter anden verdenskrig.
Vi troede det bare ville fortsætte,
at alt ville blive bedre, økonomi, demokrati, ingen krige. Kunst, kultur
og musik og frihed for alle: Sorte,
hvide, gule og grønne, - alle sexualiteter. Der var stadig meget, der skulle
gøres, men vi kunne jo se, at det gik
fremad. Protester hjalp jo, og på overfladen så det ud til, at folk generelt
sympatiserede med mange af hippiernes idealer.
Du kom til København i 1971 fra
Århus, hvad var det for en lille storby,
du oplevede den gang?
Da jeg var cirka otte år, flyttede vi
til Sorgenfri, det blev min ”barndoms
dal”. Jeg bliver ved at vende tilbage til
det område og har været der så sent
som i dag.
Mit DNA er med Sorgenfri-aftryk,
skovene i Frederiksdal med mosen,
kanoer, frøer og myg var min verden.
Herefter flyttede vi tilbage til Århus.
Jeg var 15 år, og det var ikke ret sjovt.
Efter endt skolegang kom jeg i tømrerlære og blev udlært i 1967. Godt
på vej til at blive en hippie flyttede
jeg i kollektivet ”Sorte Farm” (af alle
navne!) - og herfra gik turen til Thylejren i 1970.
Jeg endte i København og blev en

del at miljøet omkring Projekt Hus.
Det var en fantastisk tid, hvor det virkede, som om man var venner med
alle, man mødte.
Alle steder var der godt humør og
”fede vibs”. Folk var gavmilde, nysgerrige og åbne for muligheder, samtidig
med at folk lavede alt muligt: Musik,
foreninger, værksteder, bøger, aviser
og selvfølgelig fester.
Man kunne gå på Nørrebrogade og
bomme både smøger og tjald, og det
sjove ved det var, at politiet ikke helt
vidste, hvordan tjald lugtede.
Man var utroligt inkluderende i
forhold til folk, der var handicappede
eller bare ikke var så smarte. De blev
respekterede og indgik i mange sammenhænge. Det var storslået.
Er det bare pressebilleder, eller gik
pigerne med bare bryster ved Storkespringvandet? Og sad de unge dagen
lang i islandske uldbluser og drak øl
af flasken og lod, som om at de læste
på universitetet?
Til 70'er billedet hører også spirituelle og politiske bevægelser. På en
og samme dag kunne man møde et
Hare Krishna optog i gult og orange
og folk, der gik med Maos Lille Røde
og speedsnakkede om kommunismens lyksaligheder. Selv Stalin blev
hyldet af en del mennesker.

Den del af hippietiden handler
om fejltagelserne. Og dem var der
mange af. Men at både kvinder og
mænd droppede kønsforskrækkelsen
og smed tøjet var ikke en af dem. Selve
det at folk ikke var køns- og kropsforskrækkede var et positivt indslag
i den almindelige venskabelige (for
ikke at sig kærlige) omgangstone.
Du bidrog til byens liv med musik...
Det Ny Samfunds eksperiment
med Thylejren endte i nedtur. Hjardemål Kirke blev besat af nogle fantaster, der ikke var ret meget hippie
i, lejrens pengekasse blev stjålet utallige gange, og selv vejret blev dårligt.
En del hippier havde tømmermænd efterfølgende, men ikke mig.
Jeg var bare heldig. Jeg var musiker
og røg næsten direkte ind i alle tiders store succes med Skousen & Ingemann. Det var en skøn tid, og det
kan jeg sige om alle de bands, jeg har
spillet i.
Det sjoveste orkester, uden sammenligning, var Dan Turèll & Sølvstjernerne. Bandets blanding af mennesker gik op i en højere enhed.
Må vi komme med på en tidsrejse
til bandbussen?
Dan Turèll, som længtes efter København allerede før vi var kommet

til Fyn. Han sidder og holder om en
flaske rødvin og kommer med diverse
statements om, hvad han måske vil
sige i løbet af aftenens job. Flemming Quist Møller har konstant en
majspibe i munden, og det er ikke
tobak, der er i piben.
Han og Jan Kaspersen står for et
kontrolleret vanvid, som kun går i
luften, fordi Dan og mig er fnisende,
men værdsatte lyttere. Ind i mellem
brøler hele vognen af grin, når for eksempel Flemming forsøger sig med
eksempler på at ”forbedre”, hvad Dan
skal sige på aftenens job. Der var højt
til loftet.
Hvad for en by ser du i dag, når du
går en tur i gaderne? Er København
blevet småborgerlig, internationaliseret forfladiget og pengefikseret?
Der er meget, man kan brokke sig
over i vores by København. Men den
har skam charme, og den tager godt
imod alle. Der er steder, pladser, butikker, events, flinke folk og kønne
piger. Tilmed er der enkelte udsnit i
den indre by, der ikke er ødelagt af et
eller andet kvaj med magt og penge.
Jeg er lidt vild med byen.
Den kunne være kønnere, og der
kunne være endnu flere steder i byrummet, der indbød til forskellige
fællesskaber, men så igen: Det kunne
være meget værre, og folk er virkelig
super opmærksomme på hver eneste
lille nedrivning af noget af det oprindelige, som Københavns sjæl er
bygget af.
Hvilke grundværdier skal København holde på?
Jeg synes, at man skal prøve at
forestille sig byen om 200 år.
Hvis det, man ser for sit indre øje,
ikke ser godt ud, så er det nu, vi skal
begynde at ændre tingene, så vi får
alle tiders smukke, komplicerede,
indbydende og velfungerende by i
fremtiden.
Der er mange ting fra nyere tid,
der ”trænger til at blive revet ned”.
Det kunne man jo starte med, og så er
der jo dilemmaet med bilerne i byen.
Byen skulle jo helst ikke dø, fordi
bilerne ikke kan komme ind og ud
uden at få bøder og bruge en hulens
tid på at køre rundt i ensrettede gader.
Der skal løsninger til, og vi skal også
have de offentlige toiletter tilbage.
Det er vores by! Ikke politikernes eller pengefolkets. Det er vores,
så please: Skån den for ødelæggelser.
Mange tak!
cb@kbhavis.dk
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DOKTOR HANSENS SAMLINGSPUNKT INDRE BY

BREVKASSE

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

SÅ SVØM!
- Jeg må ikke sidde
ned. Det sagde rygkirurgen.
Min tidligere nabo havde
stadig det engleagtige, småtriumferende, lille smil krusende på overlæben. Som
nyopereret discus prolaps
patient skulle han nu hjem
til London, hvor han har
boet i mange år. Han afventede stewardessens svar, idet
han anså problemets løsning
for flyselskabets sag.
Stewardesserne får utvivlsomt intensiv undervisning i
småbørnspædagogik, for det
lykkedes hende at bevare
roen og endda smile. I stedet
for at hvisle mellem de sammenbidte tænder: - Så svøm
da hjem, for helvede. Vi har
- surprice, surprice - kun siddepladser i flyet, men hvor
skulle De dog vide det fra.
- Jeg skal forelægge det for
chefpiloten, hvis De i mellemtiden står herovre ved
kaffevognen. Så kan de andre ikke-opererede passagerer komme ind i maskinen.
Tak for Deres velvilje.
Dr. Hansen fortalte videre.
Hun lod min nabo vente
til alle passagerene var trygt
på plads. Så sagde hun:
- Min chefpilot siger, at
KLUMME

De skal hilse rygkirurgen og
sige, at han er et fårehoved.
De er jo ikke transportabel!
Men tilfældigvis er min svigerinde også rygkirurg, og
hun meddeler telefonisk, at
en halvanden times flyvetur,
siddende, kan tillades, hvis
De forkæler Deres ryg med
en lille lændepude, og straks
genoptager Deres rygøvelser
i Heathrow. Hvor var det, De
skulle sidde?
Dr. Hansen kluklo og gav
en cerutstump nyt liv med
sin lighter. - Ser De, unge ven,
det er den hårfine grænse
og balanceakt, at være pinlig korrekt og samtidig tordnende uforskammet mod
denne irriterende, navlepillende hypokonder. Man må
så bede en stille bøn til, at
der ikke kommer for mange
lufthuller undervejs. Men
lær, unge ven, lær af denne
geschichte. De får brug for
det, med garanti.
Jeg lukkede mit kollegiehæfte, tømte Dr. Hansens
askebæger og susede af sted
til næste forelæsning på Instituttet.
Refereret af Chr. Lunn,
forpraktikant.

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 Træningsfaciliteter
OSV... Det er kun os selv,
der sætter grænser!

Et medlemskab koster: kr. 200,- pr. kvartal. Det inkluderer film, arrangementer, 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 Samlingspunktet i: Huset KBH (Huset
i Magstræde), Rådhusstræde 13, 2 sal, 1466 KBH K. Åbningsdage: Man., tirs.
og tors. Åbningstider: 10.30-15.00. -Kontakt: Projektleder Josephine Paddison
eller Helle Jønson på tlf.: 60 57 07 69 - Mail: samlingspunktindreby@outlook.dk
Læs mere på: www.samlingspunktindreby.dk

FEBRUAR

Tors. D. 7: BEMÆRK aftensarrangement. Samlingspunktet er lukket om dagen. Vi
mødes oppe på Illums Rooftop kl.17.30, hvor der er bestilt bord til os. Vi kan vælge
imellem okse/kylling/vegetar- eller fiskeburger eller flæskesteg eller frikadellesandwich (kun frilandskød) samt valgfrie pommes frites. Herefter skal vi på en spændende
historisk byvandring m. Torben Frandsen. ”Blod, bødler og bordeller” er Københavns
pendant til Londons Jack the Ripper Tour, dog uden en galning med en stor kniv. Vi
bliver taget med ud gennem gamle gader og stræder og hører om nogle af de vildeste
forbrydelser og skumleste typer, der huserede i byens mørke og dystre afkroge i
fordums tider. Vi mødes med Torben foran Byretten kl. 19.30 (varighed ca. 1,5 time).
Mad og guidetur 120 kr.
Man. D. 11: Mulighed for morgengymnastik, hygge og snak
Tirs. D. 12: HIP HURRA. Samlingspunkt Indre By har fødselsdag og fylder officielt 4
år. Ta´ børnebørnene med ind til film, kage, popcorn, saftevand, boller samt pizza. Man
er meget velkommen til at ta´ lidt hjemmebag med. Tilmelding inden d. 24.1
Tors. D. 14: BEMÆRK Lukket - vinterferie
Man. D. 18: Mulighed for morgengymnastik, bridge, hygge og snak. Evt. film
Tirs. d. 19: ”Gale Sondergaard – ofte kaldt den ondeste dansker i Hollywood”. Foredrag – den levende fortælling, af Steen Balle kl. 12. Hvordan var hendes tanker? Livet
som skuespiller i Hollywood. Hun var sortlistet i 20 år, hendes mand i fængsel som en
af "The Hollywood Ten". Oktober 2014 var Steen inviteret til at holde foredrag om Gale
Sondergaard i Berlin, i Det Nordiske Kulturhus. I 2017 blev hun omtalt i BT i forbindelse
med Oscar-uddelingerne. Gale Sondergaard er evig aktuel. Steen Balle´s bog ”Gale Sondergaard, birollens dronning”, udkom 6. marts 2013 og blev præsenteret i Cinemateket,
København i forbindelse med visning af to af Gale Sondergaards film. Vi serverer enten
sandwich eller brød og pålæg samt grønt. Tilmelding inden d. 12.2
Tors. D. 21: Malerworkshop v. Kirsten Syberg, hygge og evt. film
Man. D. 25: Mulighed for morgengymnastik, Bridge, hygge og evt. film
Tirs. D. 26: Besøg på Storm P. museet, Frederiksberg Runddel, hvor vi skal se den
fantastiske udstilling af Louis Moe, som mest er kendt for sine børnebogstegninger og
Saxo Danmarks Krønike. Tilmelding inden d. 21.2.
Tors. D. 28: Frokost, hygge og evt. film
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HVAD SKER DER MED FREDENS HAVN
OG HVORDAN MED ZONEFORBUDDET?
VI HAR BEDT SOCIALBORGMESTER MIA NYEGAARD OM SVAR

TEKST JETTE R. ARENDRUP

FOTO TORBEN DRAGSBY

Der er ikke noget fancy moderne design over indretningen af socialborgmester Mia Nyegaards kontorer på rådhuset. Lokalerne emmer
af historie og atmosfære med genbrug af højeste kvalitet. Her er vægmalerier af Vilhelm Hammershøi, og
stole, borde og fantastiske lysekroner
designet af Martin Nyrop selv, Rådhusets arkitekt.
Socialborgmesterkontorerne er
forholdsvis små og ligger ud til gården, for i forgangne tider var det ikke
så fint, at beskæftige sig med byens
fattige. I disse lokaler arbejder Mia
Nyegaard flittigt på at forbedre forholdene for blandt andet byens hjemløse inden for de rammer lovgivningen giver. Socialborgmesteren har de
seneste Københavneraviser liggende
foran sig på bordet.
Jeg vil gerne spørge lidt ind til Fredens Havn, man hører, at pengene til
selve rydningen endnu ikke er fundet.
Er der en uenighed mellem stat og
kommune, om hvem der skal betale?
”Det forholder sig sådan, at Miljøministeriet vurderer at en rydning af
Fredens Havn vil koste 25 millioner og det er jo mange penge. Men staten
og kommunen er i en dialog om at få
det løst. Det handler om forhandlinger og det muliges kunst.”
Men hvad vil man egentlig gøre
efter en evt. rydning med hensyn til
genhusning af de hjemløse, der nu har
folkeregisteradresse i havnen? Kan en
midlertidig genhusning på Refshaleøen komme på tale?
”Jeg kunne rigtig godt tænke mig
POLITIK

at få lov til at bygge midlertidige boliger på Refshaleøen, men sidst jeg
spurgte, fik jeg at vide, at det må vi
ikke for Planloven. Men jeg arbejder benhårdt på at få en dispensation. Virkeligheden lige nu er, at vi
har et ansvar for genhusning, men
ingen plads til det og derfor bliver
midlertidighed en vigtig ting. Vi
har løbende gadeplansmedarbejdere
ude i havnen, hvor vi prøver at afdække, hvilke af beboerne der er i
socialforvaltningens målgruppe, og
som vi har et ansvar for at hjælpe,
når havnen bliver ryddet - jeg tror
på, at den bliver ryddet. Men der er
jo allerede folk på venteliste til skæve
boliger, en høj belægning på herbergerne og lange opholdstider. Der er
nogle ting, der skal falde på plads,
og det kan godt være, at det er mere
interessant at tale med mig om en
måned eller to.”
Kan man forestille sig, at sådan
en midlertidig genhusning med tiden kunne gå hen og blive mere permanent?
”Nej. Som borgmester er jeg nødt
til at respektere, at det er et perspektivområde, som ejerne måske på længere sigt har andre planer med. Men
hvis vi kunne få den midlertidighed
ude på Refshaleøen, så tror jeg, det
kunne betyde og løfte rigtigt meget.
Vi har jo ingen grunde, men et perspektivområde er alt andet lige bedre
end ingenting, og jeg er sikker på, at
vi vil kunne tale med folk om, at det
kun er for x antal år. Jeg er villig til
at stå på mål for, at det er midlerti-

digt, og fordi vi har en ”housing first”
strategi, kan man også sagtens forestille sig, at folk herefter vil kunne
komme videre.” (Housing first strategien tager udgangspunkt i, at borgeren får en bolig som det første, fordi
en stabil boligsituation er forudsætningen for at stabilisere og forbedre
f.eks. psykisk sygdom, misbrug og det
sociale netværk. Dertil kommer individuel social støtte og serviceydelser
fra forskellige instanser (red.))
Det er jo på trods af planloven lykkedes at bygge boliger til studerende
på Refshaleøen?
”Ja, man har fået lov til det til studerende og til unge udsatte under 30
år. Jeg kunne bare godt tænke mig, at
når nu det har kunnet lade sig gøre
for dem, at vi så også kunne få lov at
bygge midlertidigt til udsatte over 30
år. Men studieboligerne er forholdsvis dyre. Hvis vi nu kunne etablere
nogle ”skæve boliger” der, og hvis vi
så kunne gå ind og samlet set udvikle
nogle containerboliger (som jeg ikke
synes, der er noget som helst negativt
ved. De er både, smukke, velegnede
og flytbare), - også, men i mindre målestok til andre kommuner, så kunne
man producere på landsplan og derved få prisen på den enkelte containerbolig ned.”
Her til sidst – også vedrørende
hjemløshed: I vores seneste avis omtalte vi Udsatterådets kritik af zoneforbuddet i forhold til utryghedsskabende lejre. Hvad er din holdning til
det?
”Jeg synes, det er symbolpolitik,

og jeg bliver både vred og indigneret over, at vi på den måde indfører
lovgivning, som ikke gør andet end
at jage de udsatte. Og jeg har sagt det
før: Vi bliver ikke et rigere land af at
jage de mest udsatte - og det er for
mig det zoneforbuddet gør. Jeg har
simpelthen ikke noget godt at sige om
det. Jeg synes, det er helt forfærdeligt.”. . slutter den 44-årige borgmester med eftertryk, inden hun haster
videre til endnu et møde.
		

jra@kbhavis.dk

BLÅ BOG
Mia Nyegaard er født d. 8. marts
1974, uddannet cand.scient.pol. og
MA i Afrikastudier fra Københavns
Universitet. Hun har arbejdet som
både EU-rådgiver, forskningsassistent, strategisk rådgiver og direktør for Friis-Holm Chokolade,
har været medlem af det Radikale
Venstre siden år 2000, bl.a. med en
mærkesag om at afskaffe hjemløshed. Hun blev socialborgmester 1.
januar 2018.
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Boligprisernes himmelfart bremset
Nye tal fra Boligsidens Markedsindeks viser, at priserne på både villaer og
rækkehuse og ejerlejligheder steg med fire procent i det netop afsluttede
år. Dermed blev 2018 endnu et jubelår for boligmarkedet.
I hovedstaden steg salgspriserne på ejerlejligheder i 2018 med to procent, mens stigningen på villaer og rækkehuse nåede op på 5,1 procent.
- Priserne på huse og lejligheder er nu steget henholdsvis seks og syv
år i træk, så det er business as usual ved afslutningen af et år. For det
går rigtig godt på boligmarkedet, og i 2018 fortsatte den vækst, der har
gjort 2010’erne til et fantastisk årti for boligejerne, siger Birgit Daetz, der
er kommunikationsdirektør og boligøkonom hos Boligsiden.dk.
Væksten har dog ikke været helt så stor som tidligere, idet prisstigningen på fire procent er lavere end i 2015, 2016 og 2017. Væksten har altså
ikke været lavere siden 2014 - året før det store rentefald. Det gælder for
markedet for villaer og rækkehuse, men især for ejerlejligheder.
- Når priserne på huse og lejligheder er steget lige meget, fortæller det
os, at boligmarkedet har ændret sig en del i 2018. De seneste år har vi
været vant til, at ejerlejlighederne er steget langt mere i pris end husene.
Derfor indførtes lånestramninger, der trådte i kraft i starten af 2018. Med
dem er det lykkedes, at dæmpe de prisstigninger på ejerlejligheder, der
betød, at priserne mellem 2015 og 2017 steg mellem otte og 10 procent.
De prisstigninger vi så i 2018 vidner om et marked i bedre balance, påpeger Birgit Daetz.

Nej til madspild - ja til gammel mad
De danske forbrugere er for alvor gået ind i kampen for at bevare naturens ressourcer. Især ser konceptet med at undgå madspild ud til at hitte
- måske fordi forbrugeren her selv sparer en god sjat penge.
Det har man lært i landets første sociale supermarked, Wefood, der
åbnede i februar 2016 på Amager. Bare et halv år senere åbnede man en
ny butik på Nørrebro i København og i maj 2018 åbnede kæden en butik i Aarhus.
I Wefood-konceptet, som Folkekirkens Nødhjælp står bag, sælges varer, der ikke kan sælges til fuld pris i andre forretninger - fx fordi varerne er tæt på udløbsdato eller emballagen er i stykker. Til gengæld
kan kunderne købe madvarerne til halv pris. Overskuddet går til verdens fattigste.
Det er et koncept, der har vist sig langtidsholdbart. Wefood har fordoblet sin omsætning siden sidste år. Fra godt to millioner kroner til 4,3
millioner kroner.
Aarhusianerne har taget rigtig godt imod madspildskonceptet og reddet over 45 ton mad fra skraldespanden. Det er næsten lige så meget
som i den oprindelige Wefood-butik på Amager på næsten den halve tid.
Københavnerne har dog også optrappet kampen mod madspild. Wefood Amager øgede omsætningen med 71,4 procent, mens butikken på
Nørrebro topper med en omsætning på over 1,9 millioner kroner.
Forventningerne til indeværende år er også i top, hvor kæden forventer
at åbne yderligere to butikker.
I alt blev der i Wefoods tre butikker solgt 173,3 ton mad i 2018. Mad,
som ellers var endt i de danske skraldespande.
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Nye virksomheder myldrer
frem i hovedstaden
Når der bliver oprettet nye virksomheder i Danmark, bliver de fleste af
dem bliver oprettet i hovedstaden. I 2018 kom der i alt knap 36.400 nye
virksomheder til, hvor næsten 17.000 af dem blev oprettet i hovedstaden. Det viser en ny analyse fra analysevirksomheden og kreditinstituttet Experian. De mange nye virksomheder har en positiv betydning for
dansk økonomi.
- Med flere virksomheder på markedet øges konkurrencen, som er
med til at sørge for, at arbejdskraft og kapital søger hen mod de mest
effektive virksomheder. De mange nyetableringer kan altså være med
til at hæve potentialet for økonomisk vækst i Danmark, skriver økonom
Kristian Skriver i en pressemeddelelse fra Dansk Erhverv.
Tallene for oprettelsen af virksomheder viser, at de fleste af de nye
virksomheder bliver etableret i hovedstaden. I hovedstaden blev der i 2018
oprettet 16.853 nye virksomheder, hvilket er en stigning på knap 1000
nye virksomheder i forhold til 2017, og sammenligner man med antallet
i 2013, er det mere end en fordobling.
Ifølge Kristian Skriver skyldes det, at der omkring storbyerne bor flest
mennesker, og at der er mange, der har blod på tanden til at lave deres
egen virksomhed. Derudover spiller opsvinget også en rolle.
- Når der er god fremgang i national og international økonomi, giver
det gode muligheder for at starte en ny virksomhed. Derudover giver
den lave ledighed også en god mulighed for de nyopstartede, forklarer
Kristian Skriver.

Udenlandske passagerer fylder mest
i Københavns Lufthavn
I 2018 var 38 procent af de rejsende flypassagerer i Københavns Lufthavn
danskere, mens 62 procent var fra udlandet.
- Det er afgørende for velstanden i et lille land som Danmark at være
godt forbundet med resten af verden, så vi kan handle, udveksle viden og
få investeringer og turister til landet. Vi kan se på udviklingen de seneste
10 år, at verden for alvor har opdaget Danmark. De udenlandske rejsende
fylder godt i terminalerne - og dermed også i Danmark, siger administrerende direktør Thomas Woldbye i en pressemeddelelse.
I 2011 tog Københavns Lufthavn den strategiske beslutning at fokusere endnu skarpere på udvikling af markedet for inbound passagerer
- altså udenlandske rejsende, der kommer til Danmark på ferie- og forretningsrejser.
Siden 2011 er antallet af udenlandske inbound-passagerer vokset med
51 procent, mens antallet af danske og sydsvenske outbound-passagerer
er vokset med 31 procent.
Ved udgangen af året var der 177 direkte, internationale ruter til og
fra København, heraf 41 lange ruter til destinationer udenfor Europa.
- Det er vigtigt for Danmark at være på verdenskortet - eller måske
mere præcist det store verdens-rutekort. Derfor kæmper vi for at fastholde
og udbygge CPH's position som Nordeuropas førende, internationale lufthavn, så vi kan leve op til regeringens luftfartsstrategi om at skaffe Danmark den bedst mulige tilgængelighed, siger Thomas Woldbye.
Størst fremgang i Københavns Lufthavn var der i 2018 på de lange,
interkontinentale ruter til destinationer uden for Europa. Her voksede
antallet af passagerer med hele 11 procent til i alt 3.611.444.
- 2018 stod virkelig i Kinas tegn med nye ruter til Hong Kong, Beijing
og Chengdu. Det har været et stærkt ønske både politisk og fra erhvervslivet at få bundet Danmark tættere sammen med Kina med flere direkte
flyruter. Med et solidt samarbejde om de nye ruter er det lykkedes, siger
Thomas Woldbye.
Der var også markant fremgang i trafikken til og fra USA, hvor der
i dag er 10 direkte ruter. Det betød, at antallet af amerikanske rejsende
voksede med knap 10 procent til 1,1 millioner.
2018 var også året, hvor den længe ønskede rute mellem København
og New Delhi i Indien kunne fejre et års jubilæum - med fremgang. Antallet af rejsende på ruten voksede med næsten 60.000.
I modsætning til de internationale ruter, så falder indenrigstrafikken
i 2018 med 1,5 procent til i alt 1.586.728 rejsende. Det skyldes blandt
andet, at flyselskaberne har skåret på antallet af indenrigsafgange på
nogle ruter. Også de rene charterflyvninger kan notere lidt tilbagegang
med 0,5 procent.
Årets sidste måned blev som resten af år præget af travlhed. Antallet
af passagerer voksede i december med 3,4 procent til 2.047.381.
I december faldt også årets mindste rejsedag 1. juledag rejste 25.779
igennem terminalerne. Årets største rejsedag blev 25. juni med 109.399
passagerer.
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DA KØBENHAVN
FIK DROSKER

At hyre en droske, anser mange om en naturlighed. Men det der udviklede sig til
vore dages hyrevogns kørsel, har en lang historie bag sig i København.
TEKST ALLAN MYLIUS THOMSEN

Automobildroskerne har fået overtaget. Her holder de side om side med sporvognene på
Rådhuspladsen i 1931. Stadsingeniørens Fotosamling.

MAGASIN At leje en vogn med kusk,
kendte man i København siden
1700-tallet. Men erhvervet var presset. Borgerskabet havde egne vogne,
håndværksmestrene benyttede deres arbejdsvogne, og andre havde
ikke råd til at lade sig transportere.
I 1820’erne kom nye ideer til Byen.
Drosken vandt indpas. Via det tysk
udtryk Droschke, der kom fra russisk
drosjki. Det var en let og elegante fjedervogn. Disse vogne var trukket af
én eller to heste. Den typiske drosche
havde plads til fire passagerer ud over
kusken og var oftest forsynet med kaleche.
Det blev udviklet til hestedrosker,
regulære hyrevogne. De der havde
ret til at køre indenbys, opholde sig
på faste holdepladser og senere køre
lystkørsel i op til to mil fra staden.
Drosken vandt hurtigt indpas og udgjorde sammen med hesteomnibussen i midten af 1800-tallet rygraden
i Københavns bytrafik.

faste pladser, hvor herskabet kunne
sende stuepigen, eller gårdskarlen,
når de skulle transporteres standsmæssigt.
Droskereglementer bestemte endvidere, at vognen, heste og seletøj
skulle godkendes af politiet og være
under dettes tilsyn. Vognmanden var
forpligtet til at renholde og vedligeholde vognen og måtte ikke anvende
afmagrede, syge eller afkræftede heste. Vognen skulle forsynes med et
”friskilt”, der blev anvendt til markering, når den var ledig. Drosken
skulle være indrettet til 5 passagerer
og medtage kufferter, kasser og rejsesække i det omfang, bagagen kunne
anbringes i vognen eller på kuskesædet. Transport af møbler, varer og
lign. Var ikke tilladt. Droskerne var
dermed en del af hovedstadens offentlige persontransport, og adskilte
sig på den måde fra andre former for
vognmandsvirksomhed.

sagerernes forlangende og ikke måtte
ryge under kørsel. Det var forbudt at
søge hyre gennem tilråb eller vink.
På holdepladsen var de forpligtet til
straks at efterkomme en bestilt kørsel. De måtte ikke efterlade krybber
på pladsen, og skulle gennemføre
den bestilte tur ad korteste vej med
mindre passageren bestemte andet.
De måtte kun afvise passagerer, der
var berusede eller iført lasede og beskidte klæder.
Ved århundredskiftet til 1900 rådede hovedstaden over 507 drosker
og 133 droskeholdepladser. Allerede
i midten af 1800 tallet havde den københavnske Mecanicus Christian Sørensen i Grønnegade konstruerede et
mekaniske "Droske-Takst-Ur", der var
forløberen for vore dages taxametre.
Men han var for tidligt ude, og opfindelsen blev glemt. I 1891 ”genopfandt”
tyskeren Wilhelm Bruhn taxameteret, og det bredte sig til alle større
europæiske byer i de næste to årtier.
De hidtidige takstkredse blev nu
afløst af mekaniske taxametre i de
enkelte drosker, indrettet med en

grundtakst og en kørselsbetaling bestemt af afstand. Det nye system blev
så kendt, at Nørrebro Teater i 1901
havde premierer på den folkelige forestilling ”Taxameterkuskens Datter”. I
år 1900 blev der opsat telefonskabe
på de to største droskeholdepladser
på Rådhuspladsen og Kgs. Nytorv. I
stedet for at forsøge at praje en droske på gaden eller fra den nærmeste
holdeplads, kunne kunder nu ringe
til telefonskabet, hvorefter drosken
blev sendt til den ønskede afhentningsadresse.
I 1902 kom den første automobildroske til Frederiksberg, og året efter til København. De overtog nu det
meste af droskekørslen. I 1908 stiftedes det københavnske Taxamotorkompagniet. Kompagniet opførte en
garagebygning ved Polititorvet og
etablerede som noget helt nyt en telefonbestillingscentral med nummeret C 9001. I dag køre de gamle hestedrosker kun i Dyrehaven.
amt@kbhavis.dk

Den korteste vej
Vokseværk

Med Københavns vokseværk blev antallet af drosker efterhånden så stort,
at erhvervet måtte reguleres strammere. Det skete gennem særlige droskereglementer som tillæg til politivedtægterne i København i 1869 og på
Frederiksberg 20 år efter. Politimyndigheden bemyndiget til at udstikke
droskeholdepladser, udstede tilladelse til droskekørsel og bestemme
antallet af drosker. Vognene holdt på

Kun de vognmænd, der havde opnået
politiets tilladelse, måtte bedrive droskeerhverv. Vognmændene skulle udarbejde fortegnelser over de kuske, de
benyttede, da kuskene skulle have politiet tilladelse til droskekørslen. Et
uniformsreglement fastslog, at både
vognmænd og kuske skulle være iført
passende dragt, være ædru, høflige,
opholde sig konstant ved køretøjet på
gader, veje og holdepladser. De skulle
opgive navn og vognnummer på pas-

En droskekusk på Rådhuspladsen ved Vester Voldgade snupper sig en middagslur mellem
turene ca. 1910. Friskiltet på taxameteret er oppe. Bag ham det i 1903 opførte Hotel Bristol.
Københavns Museum.
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NYT SPISESTED
MED GENNEMGRIBENDE RESTAURERING

OG ISTANDSÆTTELSE
Uge 7 dinning på
Restaurant MA
Vi har i uge 7 sammensat en 4 retters menu i tråd
med de menuer, retter og råvarer vi serverer resten
af året med samme restaurantoplevelse som altid på
Restaurant MA, i denne uge serveres
samme menu frokost og aften.
Menuen uge 7
Stenbiderrogn
creme fraiche, purløg, brioche
Rødspætte
beder, Sauce Nage

MA er navnet på en ny restaurant,
som åbnede november 2018 i det smukke,
gamle ”ildebrandshus” på hjørnet af Møntergade og Gammel Mønt. Det er restauratør
Henrik Nielsen, som har indtaget adressen
med et stærkt gastronomisk team, som fremover vil byde på klassisk gourmet, baseret på
velsmag og friske råvarer fra sæsonen. I respekt for huset og historien er stilen i køkkenet, i glassene og i restauranten klassisk
med stor vægt på smag i alle sammenhænge.
Huset har, siden den forrige restauratør
Claus ”Røde” Christensen fraflyttede i foråret
2018, undergået en gennemgribende restaurering og istandsættelse. Bygningen, som er
en af Københavns ældste er underlagt utallige fredningsbestemmelser, og med en kærlig
og respektfuld behandling er sjælen og stemningen i de intime lavloftede lokaler bevaret.
Værtskabet varetages af navnkundige restaurantchef og sommelier Lars Spring, som
bl.a. har huseret på Lumskebugten i en årrække. Bag det pragtfulde Molteni messingkomfur står køkkenchef Niclas Jensen, tidligere køkkenchef på søsterrestauranten SuRi i
Holbæk og Restaurant Babette i Vordingborg.
Ved sin side har han nogle af landets dygtigste køkkentalenter, og Deres tilgang til den
nye gastronomi, kombineret med rygraden i
de klassiske smage, vil gøre gæsteoplevelsen
helt unik.
Overordnet er køkkenets primære fokus
kvalitet i råvarerne i sæson. Derfor arbejdes
der tæt sammen med leverandørerne, hovedsaligt mindre danske producenter med
respekt for bæredygtighed. Vinkortet er fyldt
med viden og personlighed, hvor store og små
producenter er repræsenteret, uden dogmer,
men med holdninger til indhold, metoder og
filosofi hos producenten. Lars Springs mangeårige kendskab og erfaring med alverdens
vine fornægter sig ikke.
NYÅBNET

Med åbningen af Restaurant MA har København fået et nyt spisested, med ambitioner og stor faglig kunnen, tilbyder nye
smagfulde oplevelser med frokostservering
af smørrebrød og menu, klassisk aftenmenu
i pæne portioner, alt sammen tro mod husets
historik. Dette er allerede blevet bemærket af
landets mest estimerede anmeldere, som alle
har været på besøg i restaurantens to første
måneders levetid.
Her et udpluk af Deres oplevelser:
Ole Troelsø Børsen
’Maden har et klassisk fundament, men med
visse moderne tendenser..’
Søren Frank Berlingske
’Den nye restauratør, Henrik Nielsen fra Restaurant SuRi i Holbæk, har klogelig valgt at
beholde de velvoksne portioner og det klassiske køkken..’
’Vi kunne således konkludere, at det lille
hus i Gammel Mønt trods den nænsomme
opdatering af de klassiske dyder stadig er gastronomisk sikker havn..’
Niels Lillelund Jyllands Posten
’Bag den ikoniske bindingsværksfacade hersker igen klassisk, hedonistisk gastronomi..’

Oksemørbrad
gulerod, aromat sauce
Selleri
hvid chokolade, yoghurt
Pris per person kr. 375,- ex billetgebyr
BORDBESTILLING
restaurantma.dk

Niels Lillelund,
Jyllands Posten *****
”Bag den ikoniske bindingsværksfacade hersker igen klassisk,
hedonistisk gastronomi..”

Frokost
- alle dage, dog ikke uge 7
Sild, rygeost, æble, kapers
1 slags 85,- 2 slags 145,Ål, røg, æg, spinat, purløg 175,Rødspætte, rejer, kapers remoulade, tyttebær 135,Kalvetatar, svampe, estragon 145,-

FAKTA:
Restaurant MA ligger lige i centrum af det
gamle København. Ejendommen blev opført i
1734 efter at store dele af hovedstaden ved
Københavns brand gik op i flammer i 1728.
Med sit karakteristiske bindingsværk på den
røde facade og de charmerende skæve vinduer
er huset markant og værdsat i bybilledet. Bygningen har huset både kloster, kirke og værksted for prægning af mønter - og er altså nu
grundlaget for en klassisk ny restaurant.

Tournedos Rossini
mørbrad, foie gras, trøffel, toast, madeira 295,Frokostanretning, sild, rødspætte, kalvetatar 325,Ostetallerken, ristet rugbrød 135,Selleri, hvid chokolade, yoghurt 125,-

Gammel Mønt 41, 1117 København K · 33 33 06 10
info@restaurantma.dk · restaurantma.dk
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KARSTEN HANSEN - STRIBE
Krammeterapeut skal ruske tremmer

Har du lyttet til din krop i dag?
Genopdag dig selv og din krop med en dybt afspændende
behandling hos din lokale Rosenterapeut Kirsten Falch
Indre Respons
Købmagergade 55,3. 1150 Kbh.
Se mere på www.kirstenfalch.dk
eller ring på 2566 9076 og hør om:
Behandlinger, Samtaler,
Foredrag og Workshops
Rabatkode kbh0!!9

hvorefter han trak ud i sine bukser, så
hans penis blev synlig for kvinden.
Han er ligeledes tiltalt for at bede
hende lægge sig i sengen med ham under foregivende af, at de skulle kramme,
hvorefter han nussede på hendes g-streng
og foregav at heale, hvorunder han pludselig stak en finger op i kvindens skede
uden hendes viden eller samtykke.
Endelig sagde han ifølge anklageskriftet til forurettede, at "hun kunne prøve
at stikke pikhovedet ind", hvorefter han
hentede et kondom, som han tog på sin
penis, satte sig på knæ og skaffede sig
vaginal samleje med kvinden, hvorved
tiltalte fik udløsning.
Det fremgår af anklageskriftet, at
kvinden sagde fra ved en enkelt gang at
skubbe tiltalte væk, ligesom hun flere
gange gav udtryk for, at han overskred
hendes grænser, at hun ikke havde lyst
til at være sammen med ham seksuelt, og
at det gjorde ondt eller lignende.
Per Brændgaard har nægtet sig skyldig i tiltalerne og afvist, at kvinden var
hans krammeklient, men at de mødtes i
rent privat regi i hans lejlighed, hvor de
endte med at have sex.
lp

Indsatsen mod hashhandlen på
Christiania virker ifølge politiet

Hviids
Vinstue
Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk | Kgs. Nytorv |

Den 47-årige krammeterapeut Per
Brændgaard er idømt et år og to måneders fængsel samt frakendelse af retten
til at udøve krammeterapi og kropsterapi
i et år. Han stod tiltalt for voldtægt af
en kvinde sidst i 20'erne, som han ifølge
anklageskriftet var krammeterapeut for.
Retten har lagt afgørende vægt på
den forurettede kvindes forklaring, som
domsmandsretten har fundet nuanceret
og sikker.
Per Brændgaards forsvarer argumenterede for frifindelse, mens sagens anklageren havde påstået ubetinget fængsel i
et år og to måneder samt frakendelse af
retten til at virke som krammeterapeut.
Ifølge anklageskriftet skaffede Per
Brændgaard sig samleje og andet seksuelt forhold end samleje med en kvinde,
som han var krammeterapeut for, under foregivende af, at de skulle have en
krammeterapi-session 31. maj sidste år i
tidsrummet klokken 20 til 22.20 i hans
lejlighed på Østerbro, hvor han også driver sin terapi og krammeklub fra.
Ifølge anklageskriftet udnyttede den
47-årige terapeut situationen ved først at
tage kvindens hånd og lægge den på sin
penis og placere den igen og holde fast
om hånden, da hun fjernede sin hånd,

33 15 10 64

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

Frederiksborggade 4 · 1360 København K
FOR BESTILLING:

ELLER SPØRGSMÅL:

tlf.nr.: 33 12 29 02

e-mail: slagter@kultorvet.dk

I maj 2018 skruede Københavns Politi
markant op for indsatsen mod den organiserede hashhandel i Pusher Street
på Christiania. Den indsats har ifølge
politiet selv båret frugt og henviser til
en opgørelse over årets resultater, som
Københavns Politi netop har opgjort. Der
har været langt flere anholdelser og beslaglæggelser i 2018 i forhold til året før.
- Vi har gennem flere år kørt en målrettet indsats i Pusher Street, hvor vi har
stresset og presset det organiserede hashmiljø. Og det har virket. De organiserede
hashhandlere er pressede og har svært
ved at etablere sig som tidligere med faste
boder, siger politidirektør i Københavns
Politi, Anne Tønnes.
Effekten af den faste daglige tilstedeværelse afspejles i årsresultaterne for
2018, hvor 708 blev personer anholdt,
mod 183 i 2017. Der blev samlet beslaglagt 710 kilo hash, 288 kilo skunk og
135.000 joints i 2018. Det er en markant
stigning i forhold til beslaglæggelserne i
2017, der bestod af 459 kilo hash, 138 kilo
skunk og knapt 60.000 joints.
Økonomisk er hashhandlerne også
hårdt ramt. I 2018 beslaglagde politiet
6,2 millioner kroner i kontanter mod 1,4
millioner kroner i 2017.
Anne Tønnes understreger, at indsatsen er langsigtet, og at Københavns Politi
fastholder presset.

- Målet med vores indsats er at komme
den organiserede kriminalitet til livs og
opnå en situation, hvor hele Christiania
bliver et område med en normal politibetjening. Vores nærbetjente skal kunne
patruljere og have en helt normal dialog
i Pusher Street, som det sker på Christianias øvrige områder, siger Anne Tønnes
og tilføjer:  
- Hvis vi ser på vores indsats henover
en længere årrække, så er vi kommet rigtig langt. Det er er et langt sejt træk, og
derfor glæder det mig også særligt, at vi
har opnået så gode resultater på mindre
end et år. Det er lykkedes ikke alene på
grund af vores indsats, men også fordi,
der er opbakning på Christiania fra folk,
som har fået nok af de organiserede
hashhandleres tyranni.
lp
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DRØMME OG
KÆRLIGHED
TEKST JANNIK LUNN

Hovedpersonen i Connie
Warnick Aagaards Mens vi sover, sprogforskeren Albert, er forsker, og han forsøger at hjælpe folk med søvnproblemer. Derfor har han taget initiativ til en
søvngruppe, hvor seks mennesker med
forskellige søvnproblemer sover sammen,
efter at der er sat elektroder på dem, og
de har fået en indslumringspille hver. Når
de så vågner næste morgen, samles de og
udveksler drømme, og Alberts teori er, at
når de seks befinder sig i et fælles søvnhav, så overlapper deres drømme hinanden. Det er meningen, at erfaringerne fra
søvngruppen skal danne baggrund for en
videnskabelig artikel og måske senere resultere i en doktorgrad.
ANMELDELSE

at blive konfronteret med sin fortid og
det, der måske er årsagen til hendes mareridtsagtige drømme. Da Albert ikke kan
komme i kontakt med Gaia, overtaler han
Tom til at tage med til Paris for at finde
Gaia. Og hvad der videre sker, skal ikke
røbes her, men eftersøgningen af Gaia er
skildret så spændende, at romanen er svær
at lægge fra sig.
Med Mens vi sover har Connie Warnick Aagaard begået en medrivende kærlighedsroman om det, vi foruden netop
kærlighed alle har brug for, nemlig søvn.
Materialet omkring søvn og drømme er
velresearchet, og i et efterskrift fortæller
forfatteren, hvilke bøger, der har inspireret hende.
jl@kbhavis.dk

En forelskelse udvikler sig

Hver morgen bliver Albert hentet hjemme
af taxachaufføren Tom, der kører ham
hen til klinikken, og til aften er det igen
Tom, som kører Albert hjem. På et tidspunkt begynder Albert at interessere sig
specielt for den franskfødte Gaia, der lider
af mareridt forårsaget af nogle uhyggelige
hændelser i hendes tidligere liv. Albert får
Tom overtalt til at skygge Gaia, når hun
ikke er på søvnklinikken, og fra det er rent
fagligt, at Albert undersøger Gaias gøren
og laden, udvikler det sig hurtigt til en
direkte forelskelse. Imidlertid gør Albert
det klart for Gaia, at de først rigtig kan
mødes privat, når eksperimentet er forbi,
og søvngruppen opløses. Efter Albert og
Gaia gensidigt har indrømmet deres forelskelse, rejser Gaia pludselig til Paris for

Connie Warnick Aagaard
Mens vi sover
304 sider
Byens Forlag
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FORNEM OG MEGET LIDT
SELVHÆVDENDE SELVBIOGRAFI

Henrik Pontoppidan, her på spadseretur med sin datter Else (ukendt årstal),
TEKST JANNIK LUNN

Samtidig med, at tv sender filmatiseringen af Henrik Pontoppidans Lykke-Per, har Gyldendal, som
sin julebog, udsendt samme forfatters
Undervejs til mig selv med undertitlen Et tilbageblik. Der er tale om en
sammenskrevet og revideret udgave af
Pontoppidans tidligere udgivne erindringsbøger Drengeår (1933), Hamskifte (1936), Arv og gæld (1938) og
Familjeliv (1940). De blev oprindeligt
udgivet i denne sammenskrevne form
i 1943, og nu kommer den så igen med
et forord af Johannes Riis.
Det er en skøn erindringsbog, hvor
ANBEFALING

man virkelig fornemmer den store
mester, som Henrik Pontoppidan
var. Både barndomserindringerne
fra Randers, hvor han voksede op i
en præstefamilie og hans beskrivelse
af forsøget på at blive ingeniør, der
ender med, at han vælger forfattergerningen, er interessante. Mens det
er direkte rørende at læse om hans to
ægteskaber, uden at han dog på nogen måde lader læseren få del i sine
inderste tanker. Det gør han nok kun,
da han fortæller om sin sorg over en
datters sygdom og død, og hvordan
han stedse besøger hendes grav. Det

eneste Pontoppidan nævner i forbindelse med sin skilsmisse fra hustru
nummer ét er nok, hvordan hun fornemmer, at han har mødt en ny, og
derfor fortrækker til slægtsgården,
hvor hun senere får gennemført deres skilsmisse. Og der er intet praleri
over litterær succes, fx nævner han
kun sin Nobelpris i en bisætning. Det
er en lille, men uforglemmelig bog,
der sætning for sætning viser, hvilken
stor forfatter Pontoppidan var.
jl@kbhavis.dk

Frisør Dorte

HavnensFodterapi.dk

Fredericiagade 14

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

Henrik Pontoppidan
Undervejs til mig selv - Et tilbageblik
Med forord af Johannes Riis
143 sider. Gyldendal

"

Tlf.: 33 32 12 64

Mobil: 26 70 71 58

m/k klip

280,Bemærk ny adresse!
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resulterede i store fængselsstraffe og
konfiskation af millionbeløb og andre dyre effekter. Som et eksempel
blev der under en ransagning i en
luksusbolig på Christiania, der var
renoveret for næsten tre millioner
kroner, beslaglagt seks malerier af
Kristian Hornsleth, en PH-lampe af
mærket koglen, tre ure i 100.000-kroners klassen, guldkæder og armbånd,
tre guldmønter, ti sorte diamanter,
1,6 millioner kroner i kontanter og
en Mercedes-stationcar.
Lovliggørelse?

Endelig tager bogen også hele diskussionen om at lovliggøre hash op. Fx
mener Københavns overborgmester
Frank Jensen, at man kommer kriminaliteten til livs ved at legalisere
hash, mens andre mener, at hvis der
kommer moms og afgifter på hash, så
vil der stadig være et illegalt marked
til de, der vil spare moms og afgifter.
Teksten er nogle steder ganske vittig,
fx da en politihund under en ransagning finder frem til 28 kilo hash og
efterfølgende snuser sig frem til en
million kroner i kontanter, der var
gemt godt af vejen. Pengene lugtede
så meget af hash, at hunden meget
let fandt dem. ”Og så siger man, at
penge ikke lugter!”
Hashbaronerne, der er illustreret
med farvefotos bl.a. af de mange beslaglæggelser, er spændende som en
kriminalroman og kan varmt anbefales.
Hashbaronerne – Politiet og Pusher Street er journalisten
Bjørn Schønnings virkelig interessante beskrivelse af krigen mellem
Task Force Pusher Street (TFP) og
pushermiljøet på Christiania. Inden
forfatteren går i gang med sin rapport
om tiden fra 2012 og 2017, får man
den historiske beretning om, hvordan
Fristaden Christiania opstod i 1971.
Daværende redaktør af Hovedbladet
og den senere redaktør af Københavneravisen, Jacob Ludvigsen, fik idéen
med at forcere plankeværket på den
nedlagte Bådsmandsstrædes Kaserne
og grundlægge Christiania, der skulle
opbygges som et selvstyrende samfund.
ANMELDELSE

omkring en milliard kroner om året,
hvilket svarer til lidt over en fjerdedel
af Matas’ omsætning. Matas har 291
butikker med cirka 2100 ansatte. En
fjerdedel svarer til nogenlunde 72 butikker, mens der kun er mellem 40 og
50 boder i Pusher Street. I de mest velbesøgte boder løb omsætningen op på
et sted mellem 50.000 og 60.000 kroner, mens den i de mindre lå på omkring 8.000 kroner. Når udgifterne til
løn til hjælpere og andet trækkes fra,
kunne ejerne antageligt hver stikke
3.000 til 4.000 kroner i lommen – naturligvis sort. Da TFP blev oprettet i
2012 kunne man se tilbage på 20 år
med mindst fem drab og fem sårede
i Pusher Street, så derfor var der behov en indsats.

Enorm omsætning

Schønning fortæller om den indsats
politiets specialgruppe TFP indledte
for at få styr på den enorme hashhandel, der fandt sted i Pusher Street. Politiet anslog, at omsætningen i Pusher
Street genererede en omsætning på

Opfindsomhed og forskelligartede
forbrydelser

På spændende vis gennemgår forfatteren nogle af de mest spektakulære
sager, som TPF har været involveret
i, og opfindsomheden hos bagmæn-

dene har været stor. Fx har et yndet
middel til at dokumentere de store
pengebeløb, inden de blev vekslet til
euro, som er den valuta, man handler
hash i, været at købe vinderkvitteringer fra Lotto eller lignende spil. Som
et eksempel på, hvordan man transporterer penge, får man, når man hører, hvordan en kinesisk kvinde blev
arresteret på en motorvej udenfor
København. Hun havde et beløb på
cirka syv millioner kroner i euro-sedler skjult under bilens hjulophæng.
Og her kan man se, hvordan det er lettere at skjule 500 hundrede euro-sedler end 7.000 tusindkronesedler. Man
får også historien om den kvindelige
anklager, der instruerede politifolk i,
hvad de skulle sige i retten i en af
de største retssager. Sagen endte hos
Den Særlige Klageret, og anklageren
fik fire måneders fængsel, heraf én
måned ubetinget. Endnu er det uvist
om sagen skal gå om. Som appendiks
får man et resume over de store sager
og dommene, der i de fleste tilfælde

jl@kbhavis.dk

Bjørn Schiønning
Hashbaronerne - Politiets specialgruppe
vs. Christianias pushere
223 sider. Nyt DPIF
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Hatte - siden 1857
Stil, med smil.

HERLIG FAR OG SØN-ROMAN

FRA DET KØBENHAVNSKE

RESTAURATIONSMILJØ
TEKST JANNIK LUNN

FOTO THOMAS A.

Hovedpersonen i Martin Kongstads nye roman Kokken der holdt op med at
rødme, Magne Oldenberg, er efter at have været ansat i Lyon hos Paul Bocuse, blevet ansat
på sin far, Ivan Oldenbergs, restaurant Chez
Ivan, hvor han i begyndelsen af historien går
til hånde i køkkenet. Men han har hele sit liv
haft én ambition, nemlig at få en michelinstjerne, så derfor åbner han sin egen restaurant på Kastelsvej på Østerbro i København
sammen med kæresten Madeleine fra Gl. Rye.
Denne restaurant, der er holdt helt i sort, kommer til at hedde Restaurant Oldenberg, og så
udmærker den sig ved at være en ren vegetarrestaurant.
ANMELDELSE

Glimrende skildring af livet bag facaden

Kongstad formår på glimrende vis at skildre
livet blandt kokkene under madlavningen.
Magne har arvet noget af sin fars koleriske
temperament, hvilket giver sig udslag i nogle
festlige skideballer, fx når en kok står og sveder
ned i retterne, så Magne bare kan kyle det hele
i skraldespanden. Men det, der driver værket,
er håbet om den dag, hvor bedømmeren for
Michelin kommer forbi og indtager et måltid.
Undervejs møder man madanmelderen Anna
Botchinsky, der giver tre hjerter ud af seks og
med en overskrift: ”Det grønne køkken går i
sort.” Problemet er blot, at Anna Botchinsky
så at sige drikker måltidet væk. Hun bliver så
besoffen samtidig med, at hun bliver filmet
af Phine, der er gift med en af Magnes investorer, at hun, når der på filmen zoomes ind,
er så vingeskudt, at hun skeler af druk. Som
hævn lægger Magne den 45 sekunder lange
film på nettet med teksten ”Anna Botchinsky
ude at anmelde tirsdag den 15. september,”
med det resultat, at filmen bliver set over en

million gange, og Anna Botchinsky bliver fyret fra avisen.
Skøn satire med en dybde

Jeg skal ikke røbe her, om michelinstjernen
kommer i hus, men Magnes investorer har
store planer med ham – også omkring at bygge
en sortmalet bydel i Københavns sydvestkvarter: Oldenberg City med 250 boliger og 30 erhvervslejemål. På mange måder er Kongstads
roman også en kærlighedsroman og en historie
om et kompliceret far/søn-forhold, men først
og fremmest er den et skønt og satirisk billede af hele det københavnske restaurationsmiljø med masser af fine og rappe replikker,
og så møder man et utal af kokke og andre
kendisser – samtidig med, at der er så mange
gode retter, at man bliver helt mæt inden sidste side vendes.
jl@kbhavis.dk

Borsalino, Mayser, Stetson,
Tesi, Jonathan Richard, City Sport,
Wigéns, CTH, Wegener, Randers Handsker,
Salon & Splendid.
Åbningstider:
Mandag: Lukket
Tirsdag - fredag: 11:00 - 17:30
Lørdag: 11:00 - 15:00
Søndag: Lukket

Martin Kongstad
Kokken der holdt op med at rødme
431 sider
Politikens Forlag

Købmagergade 5
1150 København K
3313 6270
info@petitgas.dk

SPØRG BARE OS
- og få gode råd med hjem

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.
Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på
Kongelig Hof Apotek

Vi udleverer fra

Rygestop?

Tør vinterhud?

Smertelindring?

Forkølet?

Motivation er afgørende for at
lykkes med et rygestop - ofte
i kombination med en form for
nikotinerstatning.
På apoteket hjælper vi dig i
gang med et effektivt rygestop.

I frostvejr bliver luften ekstra tør
og sammen med blæst, kan det
få din hud til at udtørre. Derfor
er det en god ide med god
hudpleje.

På apoteket kan vi hjælpe dig
med at finde den type smertestillende middel, som passer
bedst til dig og din smerte.

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

Nicorette® QuickMist Cool Berry

Danatekt fedtcreme

Voltaren SmartTube

Otrivin Menthol næsespray

Zymelin

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

70% fedtcreme til meget tør og
skællende hud. Plejer, blødgør, tilfører
fugt og har en dæmpende effekt på
rød, kløende og irriteret hud. Uden
parfume. 250 ml.

Effektiv lokal behandling af smerter
i muskler og led. Voltaren Gel lindrer
smerten, behandler inﬂammationen og
fremmer kroppens naturlige helingsproces. Nu i ny innovativ SmartTube,
hvor du undgår gel på hænderne. 75 g.

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

Hurtig og effektiv ved stoppet næse.
Giver luft i næsen efter få minutter.
Virkningen holder i op til 10-12 timer.
Kan også bruges ved bihulebetændelse. 10 ml.

Gælder fra den 28. januar
til den 17. februar 2019

Danatekt fedtcreme,
250 ml.

Decubal repair ceam,
100 ml.

Decubal lipid cream,
200 ml.

helo creme,
200 ml.

SPAR

Danatekt creme,
250 ml.

20%

Rabatten er fratrukket prisen

Duolac Daglig Børn,
30 stk.

Duolac Normal+ Immunforsvar
40 stk.

helo creme,
400 ml.

Kongelig Hof Apotek
Store Kongensgade 45 · 1264 København K · Tlf. 33 14 11 68
www.kongelighof.apotekeren.dk
Nicorette® (nicotin) QuickMist & QuickMist Cool Berry, mundhulespray 1 mg nikotin/spray til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Sukkersygepatienter bør 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 mundhulesprayen anv. Hvis der normalt ryges 15 cig. dgl. skal der bruges 1-2 pust mindst 15 x dgl. Der kan bruges op til 4 pust/t, men max. 2 pust pr. dosering og max. 64 pust/døgn. Uge 7-12:
Nedsæt antal pust pr. dag, så der i uge 12 ikke bruges mere end 4 pust/dag. Anv. af mundhulespray bør ophøre, når forbruget er nedsat til 2-4 pust pr. dag. Regelmæssig brug ud over 6 måneder anb. ikke. Pakninger: 1 dispenser a 13,2 ml (150 pust) og 2 dispensere a 13,2 ml (2 x 150 pust). Ikke apoteksforbeholdt. Dispenseren er
børnesikret. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com Juni 2018. Zymelin® ukonserveret næsespray 1 mg/ml (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Forkølelse med tilstoppet næse, eller bihulebetændelse. Mindsker hævelse af næseslimhinden og giver luft i næsen. Dosering: Voksne og børn over 10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Børn under 10 år: Kun efter lægens anvisning. Børn under 2 år: Må ikke anvendes. Må ikke anvendes: Ved
overfølsomhed overfor xylometazolin/et af de øvrige indholdsstoffer, grøn stær med snæver kammervinkel, efter fjernelse af hypofysen/operation i hjernen gennem næse eller mund. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes i mere end 10 dage. Hyppig og langvarig brug: kan medføre hævelse af næseslimhinden, øget sekretion fra næsen. Anvendes med forsigtighed: af personer, der har oplevet søvnforstyrrelser, svimmelhed, rysten, forstyrrelse i hjerterytmen, forhøjet blodtryk ved andre lægemidler. Kun efter lægens anvisning: Forhøjet stofskifte, sukkersyge, forhøjet blodtryk, alvorlige hjerte-karsygdomme, vandladningsbesvær
pga. prostata, MAO-hæmmere, andre lægemidler, der kan forhøje blodtrykket, svulst i binyrerne. Samtidig behandling med medicin mod depression eller Parkinsons sygdom kan forstærke bivirkninger. Overdosering: Fald i kropstemperatur, sved, døsighed, hovedpine, hurtig/uregelmæssig puls, forhøjet blodtryk, evt. koma, især
hos børn - kan opstå ved at tage medicinen forkert, f.eks. gennem munden. Graviditet: Bør ikke anvendes. Amning: Kun efter lægens anvisning. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse/svælg, tør/irriteret næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen, øget sekret fra næsen. Meget sjældne: Alvorlige allergiske reaktioner: Hududslæt, åndedrætsbesvær, hurtig/uregelmæssig puls, hævelse af ansigt/hals. Pakninger: 10 ml og 2x10 ml. Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup. Tlf.: 46 77 11 11, www.takeda.dk, email: info@takeda.dk Voltaren (diclofenacdiethylamin), gel 11,6 mg/g.
Anvendelse: Er betændelsesnedsættende (anti-inﬂammatorisk) og smertestillende og anvendes imod lokale smerter i muskler, sener og led. Dosering: Voksne og børn over 14 år: 2-4 g gel påsmøres huden 3-4 gange dagligt dér, hvor det gør ondt. Brug ud over 7 dage bør kun ske efter aftale med lægen. Forsigtighedsregler: Bør
ikke an¬vendes af personer, hvor acetylsalicylsyre eller andre NSAIDs fremprovokerer astma, nældefeber eller snue. Bør ikke anvendes af personer, som er overfølsomme overfor diclofenac, andre NSAIDer, eller overfor et eller ﬂere af hjælpestofferne. Voltaren må ikke anvendes under tredje trimester af graviditeten. Må ikke
anvendes til børn og unge under 14 år. Bør kun anvendes på intakt rask hud og ikke på åbne sår eller ved svær akne. Undgå overdreven udsættelse for sollys for at forhindre lysover¬følsomhedsreaktioner. Afbryd behandlingen, hvis udslæt forekommer efter påføring af produktet. Er ikke beregnet til brug under tætsluttende forbinding. Brug ikke Voltaren på store hudområder og i længere tid. Bør ikke komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Samtidig anvendelse af orale NSAIDs kan øge forekomsten af bivirkninger. Muligheden for systemiske bivirkninger kan ikke udelukkes, se indlægsseddel. Særlig forsigtighed skal udvises ved brug af NSAIDs hos
ældre patienter. Voltaren gel indeholder propylenglycol og enzylbenzoat, der kan medføre hudirritation. Bivirkninger: Almindelige: Hududslæt, eksem, kontakteksem, kløe, rødmen og irritation af huden. Øvrige bivirkninger: Se indlægsseddel. Graviditet og amning: Voltaren bør ikke bruges under første og andet trimester af graviditeten samt under ammeperioden uden lægens anvisning. Kan påvirke chancen for at blive gravid. Voltaren må ikke anvendes under tredje trimester af graviditeten. Pakninger: Voltaren gel 11,6 mg/g, 50 g, 75 g, 100 g og 150 g. Ingen vejledende mindstepris. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakningen. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 80 25 16 27. Trademarks owned or licensed by GSK. ©2018 GSK or licensor. 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 prostata, tumor i binyren samt til patienter, der er i behandling 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 Healthcare A/S, tlf: 80 25 16 27. Trademarks owned or licensed by GSK. ©2017 GSK or licensor.

*Priserne gælder fra 28. januar – 17. februar 2019, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

