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KØBENHAVNS 
MUSEER ER COOL

KØBENHAVN SKABER 
VÆKST OG RIGDOM

JULEN PÅ 
FJERNLAGER 

KØBENHAVN OPTRAPPER 
KLIMAKRIGEN MOD 
FREMTIDENS SKYBRUD

LEDER MED MOR I BYEN BUSINESS KLIMA BYENS BØGER

MAGASIN  Nytårsaften er der altid gang 
i den på Rådhuspladsen. Men det nok 
største slag i historien, fandt sted ved 
årsskiftet mellem 1903-04. Rådhusklok-
kerne slog førte gang manuelt nytårsaf-
ten år 1900.                                     S:10                              

SLAGET PÅ 
RÅDHUSPLADSEN

TEKST LARS PETER LORENZEN

TEKST ALLAN MYLIUS THOMSEN

HJEMLØSE   På trods af politikernes bestræbelser på at få udryddet såkaldte utryg-
hedsskabende lejre og sendt romaerne ud af landet ser lejrbøder, zoneforbud og 
14 dages fængsel for tiggeri efter Udsatterådet i Københavns Kommunes mening 
ikke ud til at påvirke antallet af hjemløse, der sover på gaden. Tværtimod kan 
det have den stik modsatte effekt.                                                                                S.04

UDSATTERÅDET STILLER KØBENHAVNSKE BORGMESTRE 
TIL ANSVAR FOR DE HJEMLØSES URIMELIGE FORHOLD

BORGMESTRE STILLES 

TIL ANSVAR 

ANBEFALING  Byt de dårlige 
julegaver til “Den ultimati-
ve samling” med Wulffmor-
genthalers bedste striber. 
De har haft fingeren på 
byens puls i 17 år og serve-
ret samtidens essens i en 
intens pakke af rene ord og 
gakkede tegninger.      S.14

POLITIK  Flere københavnere har fået tildelt en 
førtidspension i løbet af de første tre kvartaler af 
2018 sammenlignet med samme periode sidste 
år. I 2017 var tallet 280, mens det i 2018 er 550 
borgere, der har fået tildelt førtidspension, viser 
de seneste tal. Tæt på en fordobling.             S.05

TIDSÅNDEN I EN TOSSET TIDSKAPSEL MASSIV KRITIK 
HAR FÅET FLERE 
KØBENHAVNERE PÅ 
FØRTIDSPENSION

HVEM SKØD 
OLOF PALME?
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Året begyndte med en god nyhed. Måske De fik 
overset den, midt i alle de dårlige, der kom i hastigt 
stigende tempo efterhånden som 2019 blev løbet i 
gang. Men set fra et Københavnsk perspektiv var 
det en super-god nyhed, da det 2.januar kom frem, 
at der er fremskredne planer om at flytte Dan-
marks Tekniske Museum fra Helsingør til Svane-
mølleværket. Her vil den store og unikke samling 
af genstande fra industrialiseringens barndom op 
til vor tids digitale landvindinger, blive et frem-
ragende udflugtsmål. Ikke mindst fordi et teknisk 
museum i den ikoniske bygning i Nordhavn, hvis 
produktion allerede er i udfasning, vil spille godt 
sammen med Eksperimentariet, der for kun et par 
år siden fik bedre og større rammer på det gamle 
Tuborg-anlæg lige i nærheden. Om alt går vel, 
kan det nye museum blive en realitet allerede 
om tre-fire år. 

Til den tid skulle vi også gerne have et nyt og 
publikumsvenligt nyt museum om Danmark un-
der besættelsen 1940-45 på Esplanaden, dér hvor 
Frihedsmuseet lå indtil bygningerne brændte ned 
for fem år siden. Allerede i år åbner bymuseet 
Københavns Museum i nye, større og bedre loka-
ler i Overformynderiets smukke, gamle bygning i 
Stormgade. Også her vil museet og dets besøgende 
kunne udnytte naboskabet med andre kulturin-
stitutioner som Glyptoteket, Nationalmuseet og 
Tivoli. 

I en noget mindre skala er idealistiske kræfter i 
disse uger i gang med at undersøge mulighederne 
for at etablere et Langebro Museum i bygningerne 

under broen på Islands Bryggesiden, som i dag bru-
ges til parkering og lager af Teknik & Miljøfor-
valtningen. Ideen om et museum, der  fortæller 
københavnsk kulturhistorie med udgangspunkt i 
Langebros 300 år gamle og omtumlede eksistens, 
har allerede fået opbakning fra flere forskellige kø-
benhavnske kulturinstitutioner. En formel ansøg-
ning om etableringsstøtte ligger nu på Kultur og 
Fritidsudvalgets bord. 

Ellers er det, på mange måder, ikke gode tider 
at drive museum i. Hverken i København eller i 
resten af landet. Regeringens brutale nedskærings-
politik i form af det, ellers så venligt og uskyldigt 
klingende begreb, ’omprioriteringsbidrag’, der kort 
og kontant betyder, at alle offentligt støttede mu-
seer, uden undtagelse, skal barbere to procent af 
sit budget hvert år, er naturligvis med til at gøre 
hverdagen sur og fremtiden usikker for museerne 
over hele landet. På trods af det oplever de fleste 
kunst- og kulturmuseer i disse år en stærk frem-
gang i besøgstal. Da Glyptoteket og andre kunst-
museer her ved årsskiftet gjorde kassen op for 2018, 
konstaterede man, at der havde været så mange 
besøgende, at der rent faktisk, trods den varme 
sommer, blev sat publikumsrekord på Glyptoteket, 
Arken og Louisiana sidste år. Ifølge formanden for 
Danske Museer, Nils M. Jensen, er der i øjeblik-
ket en trend, hvor museerne, både kunstmuseer 
og de kulturhistoriske, ”fremstår nærværende og 
interessante som en oplevelse i sig selv”. Ikke blot 
i Danmark, men i Europa generelt.  

Det betyder at man godt kan regne med at tu-
risterne, når de kommer tilbage til foråret i endnu 
højere grad vil løse billet til alle de spændende 
museer vi har her i byen. Så kære Københavnere, 
undgå trængslen i feriesæsonen, benyt jer dog af 
chancen i de kommende mørke og kolde måneder 
til at gå på museum i jeres egen by. Lige nu er der 
spændende særudstillinger om Vikingetiden på 
nationalmuseet, På Arken kører den helt excepti-
onelle Van Gogh-udstilling endnu et par måneder. 
Vidste De for resten at Revymuseet ved Frederiks-
berg Runddel har skiftet navn til Alhambra. I øje-
blikket bliver der bygget om i museet, der genåbner 
17. januar med en ny butik og ny udstilling om 
den kulturradikale revy. Ude på Nordisk Film har 
de forlænget udstillingen om Olsenbanden Og, ær-
lig talt: hvornår har De sidst været på Rosenborg?   
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Københavns museer er cool
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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

NYTÅRSKUR PÅ 
CHRISTIANSHAVN 
MED TALER, QUIZ OG DANS
IGEN I ÅR INVITERER CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 
TIL NYTÅRSKUR. DENNE GANG D. 11. JANUAR I CHRISTI-
ANSHAVNS BEBOERHUS, DRONNINGENSGADE 34.

NYTÅRSKUR  Dørene åbner kl. 18.30, og 
første halvdel af arrangementet foregår 
i Salen, hvor der fra kl. 19.00 vil blive 
budt på lidt at drikke samt diverse un-
derholdning.
Som de tidligere år skåler man først og 
ønsker hinanden Godt Nytår, hvorefter 
den hemmelige nytårstaler kommer på 
banen efterfulgt af en af lokaludvalgets 
arbejdsgrupper, der kort orienterer om 
spændende aktiviteter. 

Næste punkt, Anerkendelsesprisen, 
vil blive overrakt til en organisation, 
forening, institution, netværk eller lig-

nende, der har stået bag et særligt ini-
tiativ, der har gjort eller gør en positiv 
forskel for Christianshavns beboere og 
bidrager til udvikling af bydelen.. 

Endelig er det tid til, at de lækre 
snacks bliver serveret, og Christians-
havnerquizzen går i gang.

Senere på aftenen går de der har lyst 
ovenpå, hvor Dire Straits Project spiller 
op til dans fra scenen, og der kan købes 
drinks i baren ind til kl. 23.00, hvor man 
ønsker hinanden godnat.

jra@kbhavis.dk

TEKST JETTE R. ARENDRUP

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
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POLITIK  På trods af politikernes bestræbelser på 
at få udryddet såkaldte utryghedsskabende lejre 
og sendt romaerne ud af landet ser lejrbøder, zo-
neforbud og 14 dages fængsel for tiggeri efter Ud-
satterådet i Københavns Kommunes mening ikke 
ud til at påvirke antallet af hjemløse, der sover 
på gaden.

Tværtimod kan det have den stik modsatte ef-
fekt.

Udsatterådet har derfor sendt et åbent brev til 
tre københavnske borgmestre. Overborgmester 
Frank Jensen (S), socialborgmester Mia Nyegaard 
(R) og teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager 
Olsen (EL).

I brevet til borgmestrene skriver Peter Juul, for-
mand for Udsatterådet i Københavns Kommune, 
blandt andet, at lovgivningen ikke har nedbragt 
antallet af hjemløse, der sover på gaden.

Lovgivning helt uden virkning
- Ved den seneste nattetælling i september 2018 
var det tydeligt, at de gadesovende hjemløse havde 
fået nye overlevelsesstrategier. Men antallet var 
det samme som tidligere, skriver Peter Juul.

Når to eller tre københavnske hjemløse som så 

mange gange før overnatter på strøget i Køben-
havn, får de forbud mod at opholde sig i deres egen 
by, fordi de har sovet i såkaldte utryghedsskabende 
lejre på grund af den nye lovgivning mod roma-
lejre.

- Det kan ikke være rigtigt, at en by som Kø-
benhavn ikke kan rumme, at tre hjemløse ligger 
og sover sammen for at passe på hinanden. Og 
det kan ikke være rigtigt, at vi ikke kan håndtere 
ordensproblemer i byen uden at obstruere socialt 
arbejde, der dokumenteret har en god effekt, skri-
ver Udsatterådet i brevet til borgmestrene.

Udenlandske hjemløse skal hjem
Udsatterådet foreslår i stedet at fortsætte den hid-
tidige strategi, hvor udsatte udenlandske hjem-
løse sendes ledsaget hjem med støtte til forank-
ring i hjemlandet.

- Transitprogrammet er midtvejsevalueret som 
en succes og en af konklusionerne er, at stabilise-
ring af de udenlandske hjemløse er en af præmis-
serne for den gode hjemsendelse. Derfor forhindres 
en god og blivende hjemrejse, når stabiliserings-
forløbene afbrydes i forbindelse med anholdelse 
og udvisning.

- De kommer tværtimod igen, fordi de ikke bli-
ver linket til den fornødne hjælp i hjemlandet. Vi 
oplever altså en uholdbar situation, hvor den op-
gave politiet forsøger at løse, modarbejder en doku-
menteret succesfuld indsats på tværs af kommune 
og NGO’er, skriver Udsatterådet i mailen stilet til 
de københavnske borgmestre.

Frank Jensen under anklage
Udsatterådet giver overborgmester Frank Jensen 
en del af ansvaret for, at reglerne, er udformet 
som de er.

- Folketingspolitikere har flere gange henvist 
til, at reglerne er udformet, fordi overborgmester 
Frank Jensen efterspurgte tiltag fra Christians-
borg til at dæmme op for udfordringerne med 
udenlandske hjemløse, skriver Udsatterådet i bre-
vet og stiller de tre borgmestre til ansvar.

- Derfor må overborgmesteren, socialborgme-
steren og teknik- og miljøborgmesteren sammen 
finde løsninger og tage ansvar for at sige stop og 
stille sig side om side med de københavnske hjem-
løse, der nu føler sig mere utrygge i gaderne, end 
nogensinde før.

lp@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN

Politikernes lovgivning mod utryghedsskabende lejre, hvis formål var at få sendt et stigende antal romaer ud af landet, rammer de københavnske hjemløse i urimelig grad og kriminalise-
rer, at tre hjemløse ligger og sover sammen for at passe på hinanden, skriver Udsatterådet i et opråb til tre centrale københavnske borgmestre.

UDSATTERÅDET STILLER KØBENHAVNSKE BORGMESTRE TIL ANSVAR FOR DE HJEMLØSES URIMELIGE FORHOLD

BORGMESTRE STILLES TIL ANSVAR 
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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©

POLITIK Flere københavnere har fået 
tildelt en førtidspension i løbet af de 
første tre kvartaler af 2018 sammen-
lignet med samme periode sidste år. 

I 2017 var tallet 280, mens det i 
2018 er 550 borgere, der har fået til-
delt førtidspension, viser de seneste 
tal. Tæt på en fordobling. Til sam-
menligning er stigningen i antallet 
af tildelinger af førtidspensioner ste-
get med omtrent 25 procent på lands-
plan.

- Det er klart, at det gør indtryk 
på mig, når borgere føler sig klemt 
i systemet, så derfor var det vigtigt 
for mig, at få set dette her område 
efter i sømmene, da jeg trådte til som 
borgmester, siger beskæftigelses- og 
integrationsborgmester Cecilia Lon-
ning-Skovgaard (V).

Blandt Danmarks dårligste
Fordoblingen af førtidspensioner 
kommer i kølvandet på, at Køben-

havns Kommune fik massiv kritik for 
at være blandt de kommuner i landet, 
der gav færrest førtidspensioner til 
sine syge og handicappede borgere.

Beskæftigelses- og Integrations-
forvaltningen peger i en pressemed-
delelse på, at borgere i ressourcefor-
løb i højere grad får afklaret, om 
deres arbejdsevne er så nedsat, at de 
skal have en førtidspension. Andelen 
af borgere, der en måned efter afslut-
tet ressourceforløb fik en førtidspen-
sion, var i andet kvartal af 2018 på 
45 procent, mens andelen kun var 15 
procent i samme periode sidste år.

I foråret kom en såkaldt task force, 
der blev nedsat til at se på Køben-
havns Kommunes praksis på områ-
det, med sine anbefalinger til, hvor-
dan sagsbehandlingen bliver bedre.

Nu skal der ryddes op
På den baggrund har Beskæftigel-
ses- og Integrationsudvalget vedta-

get en handleplan for førtidspension 
og fleksjob, der skal være med til at 
sikre, at borgerne får en hurtigere af-
klaring, og at sagsbehandlingen bli-
ver en bedre oplevelse, hvor borgeren 
i højere grad kan se en mening med 
forløbet.

I forbindelse med handleplanen 
er der en række initiativer som ef-
teruddannelse af sagsbehandlere, et 
bedre samarbejde med de praktise-
rende læger og en styrkelse af servi-
cen i jobcentrene, der snart bliver sat 
i gang, lover forvaltningen. 

I de seneste budgetforhandlinger 
blev der bevilget 75 millioner kro-
ner over de næste fire år til såkaldte 
lavere sagsstammer, der betyder, 
at sagsbehandlerne skal sidde med 
færre sager.  

Grundigere sagsbehandling 
Færre sager per sagsbehandler vil 
betyde, at sagsbehandlerne kan 

give borgerne en mere helheds-
orienteret indsats, så der kommer 
mere skub i sagerne, og borgerne 
vil hurtigere få afklaret, om deres 
arbejdsevne er så nedsat, at de skal 
have en førtidspension, eller om de 
er i stand til at tage et arbejde.

- Medarbejderne gør et kæmpe 
stykke arbejde, men vi ved, at for 
mange sager vanskeliggør deres ar-
bejde, og derfor glæder det mig, 
at vi fik afsat penge til området. 
Jeg håber, at færre sager per sags-
behandler vil betyde, at der sker 
større fremdrift i sagerne, og det 
bliver nemmere at strikke en ind-
sats sammen, som borgeren kan se 
en mening med, siger Cecilia Lon-
ning-Skovgaard.

lp@kbhavis.dk

MASSIV KRITIK HAR FÅET FLERE 
KØBENHAVNERE PÅ FØRTIDSPENSION
TEKST LARS PETER LORENZEN

TEKST JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT.             FOTO ÓLAFUR STEINAR GESTSSON
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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 Julen er (h)
julet af og kørt i traditions-
garagen indtil næste år. Lille-
juleaftensdag kunne vi fryde 
os over et juleromantisk drys 
pyntesne. Men ellers er julens 
regn af peberløsepebernødder 
og skueklementiner glemt og 
vinterhverdagen vågnet.  

Decembers udskejelser og 
snapsegenererede latter er stil-
net af. Hyperhumøret og det 
tætte trav af fede fedtfester 
og sociale æbleskiver er over-
stået. De glade lyde fra Tivoli 
er forstummet, og de brændte 
mandler ved Rundetårn duf-
ter ikke lokkende af jul, men 
stinker af tarvelig vanillees-
sens. 

Byen er mørkere, lyskæ-
derne hen over gaderne, der 
holdt indkøbshumøret oppe, 
er pillet ned. Gaverne under 
træet er blevet en del af hver-
dagen, byttet eller muligvis 
glemt. 
Vi må endda indstille os på, 
at sommeren18’s bombe af 
depressionsdæmpende d-vita-
mindepoter er ved at slippe op. 

Fælles fester i byens rum
Den sidste lysbombe var po-
etiske fyrværkeribatterier af 
mærket “Bombe Brian” an-
tændt med en enkelt flamme 
og afsendt fra byens asfalt med 
festligt tak for 2018.

Fyrværkeri må ramme et 
uudforsket lykkecenter i ny-
delseshjernen, hvor man sjæl-
dent kommer ind, samme lille 
prik i hjernen, som stimuleres 
så massivt, når man er i Tivoli. 
Herfra udløses håb og kreativ 
energi. Derfor er fyrværkeri en 
genial stemningsåbning til et 
nyt år.

Nu befinder vi os kollek-
tivt i et tomrum, for mellem 
fyrværkerioptimismen og ind-

til Ørstedsparken springer ud 
i et euforiserende-erantisflor 
mangler der sjove samlende 
festligheder i byens åbne rum.

Du er dit smil
I udsalgsmylderet opsnap-
pede jeg et brudstykke af en 
samtale mellem en helt ung 
knægt og to jævnaldrende pi-
ger: ”I hørte, hvad Dronningen 
sagde til nytår, man behøver 
ikke at have dyre ting for at 
se godt ud.”, en af pigerne sva-
rede: “Du sårer mine følelser, 
de her sko er en dyr julegave”, 
han tog pandehåret væk og 
svarede modigt, “Jeg er lige-
glad med om dine sko er dyre 
eller billige, det er dit smil, jeg 
kan lide”. 

Løbe(h)jul
Apropos sko, så underholdt en 
ung pige med sin jul. Hun vil 
nok huske 2018 som en løbejul 
(måske skulle hun havde taget 
et løbehjul): “Jeg havde en fryg-
telig juleaften. Jeg havde løbet 
24 kilometer, jeg tænkte, at det 
var et passende antal til den 
24. Men det var nok seks ki-
lometer for meget, for jeg fik 
gigantiske vabler under den 
ene fod. Da jeg prikkede hul 
inde i sofaen, blev der ved 
med at svømme væske ud. 
Jeg måtte være uden sko og 
strømper hele juleaften, for 
at det kunne hærde. At danse 
rundt om træet var rendyrket 
smerte. Den eneste medfølelse, 
min far kunne finde frem var, 
at tilbyde mig en hjemmelavet 
rønnebærsnaps.”  

Kød og kaffe i kæften
Men alkoholomsorg er gene-
relt akavet. Sådan en omsorg 
oplevede min veninde Malle 
også under tøsejulefrokosten 
på en fancy-rustik restaurant. 
Vi var otte veninder, der har 
grinet sammen i 30 år. Stem-
ningen var strålende, men fra 

Regnbuepladsen sivede vin-
terkulden ind og blev ikke 
fanget af vindfanget. Høflige 
Malle henvendte sig mildt til 
den bredskuldrede velcastede 
norske tjener:
“Det trækker, jeg fryser, hvad 
vil du foreslå for at få varmen?” 

Jubelbrøl fra venindeflok-
ken, der tænkte uartigt (ude-
lukkende grundet indtag af 
gin og tonic). Han svarede “En 
Irish Coffee”. Det må være må-
den, hvorpå man genvinder 
varmen efter en dag i fjeldet 
på ski. 

Kort tid efter, at hun havde 
fået en gigantisk bowle fløde-
skumsbelagt kaffe, kom hen-
des tatarhovedret. Whisky-
kaffe møder råt oksekød, fra 
Paris til Texas i en særpræget 
mundfuld. 

Nissen kan hedde 
Hamburgerryg
Nisseomsorg kan også falde 
anderledes ud end forventet. 
“Se, hvad mormor fandt i gen-
brugsbutikken”, sagde en sød 
bedstemor for at jule om sit 
tydeligt kvikke barnebarn. 
Pigen gik i 0. Klasse og havde 
netop opsnappet en drille-
remse, som flere generationer 
af piger har fniset af i folke-
skolens små klasser: “Æbler 
har kerner/ Piger har hjerner/ 
Guitar har strenge/ Men hvad 
fanden har drenge”. Bedstemo-
ren, der havde pædagogiske ev-
ner løj, “Den var ny, den kendte 
jeg ikke”.
“Hvad skal nisserne hedde?” 
spurgte hun og henviste til de 
to garnklumper fra genbrugs-
butikken. Barnebarnet var al-
lerede vokset fra nisser. 
“Vi kunne kalde dem Hambur-
gerryg og Toiletpapir - det er 
nogle rigtig fine nissenavne,” 
svarede hun omgående og 
sendte dermed nissejulen på 
fjernlager.

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

JULEN PÅ 
FJERNLAGER 
Julen er (h)julet af og kørt i traditionsgaragen indtil næste år. 
Lillejuleaftensdag kunne vi fryde os over et juleromantisk drys 
pyntesne. Men ellers er julens regn af peberløsepebernødder og 
skueklementiner glemt og vinterhverdagen vågnet. 
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KLUMME Ved årsskiftet kan det være nyt-
tigt at se tilbage på det forgangne år og 
gøre sig nogle forestillinger om det nye 
år. Da jeg for et år siden skrev om udsig-
terne for 2018, citerede jeg, hvad Storm 
P. i sin tid sagde: "Det er svært at spå, 
især om fremtiden!"  En gennemgang 
af min prognose for 2018 bekræfter i 
nogen grad Storm P’s udsagn.

Sidste år skrev jeg, at de to præsiden-
ter Vladimir Putin og Donald Trump 
fortsat vil være verdens mægtigste 
mænd. På trods af handelssanktioner, 
nu forlænget af EU med yderligere 6 
måneder, olieprisens kraftige nedtur i 
sidste kvartal (ca. 6o $ pr. tønde i slut-
ningen af november 2018), en presset 
valuta og dalende popularitet tyder alt 
på, at Putin bliver på posten også i 2019. 
Ruslands økonomiske vækst følger olie-
prisen. Den skal vi holde øje med, da 
en stor del af landets eksport består af 
råstoffer og den faldende oliepris derfor 
er en væsentlig faktor i Ruslands øko-
nomiske nedtur.

Rigsretsag?
Om Donald Trump overlever 2019 som 
præsident, kan vi kun gisne om. Kaos 
i Det Hvide Hus har nået nye højder. 
Snart, sandsynligvis i marts måned, 
kommer den særlige anklager Robert 
Mueller`s rapport, den såkaldte Rus-
land-undersøgelse, som kan besegle præ-
sidentens skæbne. Mueller blev sat til at 
undersøge, hvorvidt Trumps kampagne-
stab samarbejdede med Rusland under 
præsidentvalgkampen. Vil offentliggø-
relse af rapporten rykke Trump tættere 
på rigsretssag?

I hvor lang tid kan USA holde til en 
verdensleder, der af sin højt respekte-
rede, nu forhenværende forsvarsmini-
ster James Mattis blev betegnet som en, 
der går i femte eller sjette klasse? Til en 
præsident, som hans tidligere person-
lige advokat John Dowd beskriver som 
"fucking liar" (en forbandet løgner)? 
Og som hans forhenværende stabschef 
John Kelly kalder en idiot?

Vil man vide, hvor slemt det står 
til og hvad mange andre højtstående 
embedsmænd fortæller om nedsmelt-
ningen i Det Hvide Hus og om deres 
forfærdelse over Trumps præsident-
skab, vil jeg henvise til Bob Wood-
ward`s bog "Fear. Trump in the White 
House" (2018). Den er skrevet af en esti-
meret forfatter til 18 bøger, to gange 
vinder af Pulitzerprisen og assisterende 

chefredaktør på "Washington Post". Vi 
har kendt hans navn siden 70`erne. Bob 
Woodward var sammen med sin kollega 
Carl Bernstein med til at afdække Wa-
tergate-skandalen, som førte til præsi-
dent Richard Nixon`s fald.

Demokrater har ved midtvejsvalget 
vundet flertallet i Repræsentanternes 
Hus. Dette vil gøre det endnu vanskeli-
gere for Trump at indfri løfterne om at 
bygge den omstridte mur langs grænsen 
til Mexico for at stoppe indvandringen 
sydfra. 

I skrivende stund (26. december 
2018)  er de amerikanske aktier efter 
fire turbulente dage med store kursfald 
steget så markant, at 2. juledag 2018 
blev den bedste dag  på Wall Street i 
9 år.

Brexit
Også i Storbritannien hersker politisk 
kaos. Hvis det ikke lykkes Theresa May at 
få en aftale med EU på plads, vil en hård 
brexit få alvorlige konsekvenser for bri-
tisk økonomi og få følger i hele EU. Stor-
britannien er Danmarks 4. største han-
delspartner. Udfaldet af brexit får stor 
betydning for dansk landbrug, fiskeri, 
medicinalindustri og utallige danske 
virksomheder, som allerede nu overve-
jer plan B.

Danmarks økonomi har det godt. Det 
Økonomiske Råd vurderer (november 
2018), at væksten i BNP i 2018 vil ligge 
på 2,1% og på ca. 2% i 2019. Økonomisk 
Redegørelse fremlagt af Økonomi- og 
indenrigsminister Simon Emil Ammitz-
bøll-Bille fra den 18. december regner 
med realvækst i BNP på 1,7% i 2018 og 
1,7% i 2019.

Både Dansk Industri og Det Øko-
nomiske Råd skriver på deres hjem-
mesider om kraftig fremgang i dansk 
økonomi (i 3. kvartal 2018 den højeste 
økonomiske vækst i lang tid), om hi-
storisk lav arbejdsløshed (3, 9%), øget 
eksport og et positivt syn på dansk øko-
nomi hos forbrugerne. Udsigterne for 
2019 er også optimistiske.

Folketingsvalg skal afholdes senest 
den 17. juni 2019. Den allersidste valg-
prognose fra Voxmeter måler den røde 
blok til 51,2 % og den blå blok til 48,8 %, 
men man skal tage højde for både den 
statistiske usikkerhed og for, at rigtig 
mange vælgere endnu ikke har beslut-
tet sig for, hvilket parti de vil stemme 
på. Jeg tror ikke, at folketingsvalget lig-
ger lige om hjørnet. Med al den nega-
tive opmærksomhed LøkkeFonden har 
skabt kommer statsministeren til at 
bruge mere tid på at forbedre sit image. 
Det er ikke uplettet i forvejen.
 
Jeg ønsker læserne et godt nytår !

UDSIGTERNE 
FOR 2019

   Sten og 
krystaller

DU FINDER TUSINDVIS AF 
SPÆNDENDE OG ALTERNATIVE 
GAVEIDEER HOS TESSIES, 

FIOLSTRÆDE 14, KBH. K.

kæmpe 
udvalg 
fra 10,-

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



8 KBH K	 JANUAR	2019	ÅRGANG	14

TEKST JETTE R. ARENDRUP     FOTO TORBEN DRAGSBY

MENIGHEDSRÅDSFORMAND 
GÅR EFTER STANLEYS GÅRD 

DEBAT

MENIGHEDSRÅD  Striden om Stanleys Gård, 
den slotsagtige menighedsbygning ved ka-
nalen på Christianshavn, har nu været årsag 
til at Vor Frelsers Kirkes menighedsrådsfor-
mand har undladt at genopstille, trods en for-
mandsperiode på kun to år. Den nu tidligere 
formand, jurist Hans Christian Andersen, er 
dog lovligt undskyldt, for som formand ville 
han pga. af en flertalsbeslutning have været 
tvunget til at arbejde for at beholde det me-
nighedshus, som han har brugt meget krudt 
på at overbevise sit menighedsråd om, ikke 
har noget formål længere. Præsteboligen i 
Stanleys Gård har i en årrække ikke været 
i brug, bygningen er dyr og nedslidt, ligger 
meget upraktisk og er for stort til sit formål.

Finder på formål 
Men den nyvalgte menighedsrådsformand, 
Lars Schou Pedersen, har ingen problemer 
med at finde på formål med bygningen. Hans 
første plan var at omdanne Stanleys Gård til 
endnu et forsamlingshus på Christianshavn, 
men i øjeblikket satses der på institutioner. 
Kælderetagen er allerede udlejet til Kirkens 
Korshær, der fremover vil blive afkrævet hus-
leje, og nu forsøger man så at leje 2. sal ud til 
en lille døgninstitution. 2.salen er nemlig den 

tidligere præstebolig, og den må kun benyttes 
til beboelse. På 1. sal vil man tillige udleje 
nogle af kontorerne. 

Tilbage til de to kirker, Vor Frelsers Kirke 
og Christians Kirke bliver herefter 1½ af de 
fire etager i bygningen. For 1½ etages samlet 
plads er alt, hvad de to kirker har behov for. 

Beholder fint palæ - men mister formand
Det havde været hensynsfuldt og praktisk for 
menighed og medarbejdere, hvis man løste 
pladsproblemet ved de to kirker ved at sælge 
det fornemme palæ og bygge et lille anneks 
ved hver kirke, sådan som det oprindeligt var 
planen. Men så nemt skulle det altså ikke 
være.

Man må vel ønske Vor Frelsers Kirkes me-
nighedsråd held og lykke med projektet, som 
de nu også har fået Christians Kirke med på. 
Men særlig klogt virker det ikke – og da slet 
ikke når det udløser en kompetent og fornuf-
tig formands afgang. Dygtige menighedsråds-
formænd for Vor Frelsers Kirke har der kun 
været få af, og man burde passe langt bedre 
på dem, når de en sjælden gang viser sig. 

jra@kbhavis.dk

TURBULENT FORLØB FORTSÆTTER MED NY FORMAND 
FOR VOR FRELSERS KIRKES MENIGHEDSRÅD

Stanleys Gård fra 1755 har navn efter sin bygherre, billedhugger Simon Carl Stanley, og har været beboet af 
skiftende velhavende familier indtil 1917, hvor det for første gang blev købt af kirken.

Københavneravisen røber al-
drig sine kilder, skriver aldrig 
på kommando eller for ussel 
mammon (suk!). Detter pres-
sens uskrevne, stolte love, 
som det yngste bladbud ken-
der. Dog har bemeldte avis 
været ude for en uhørt pres-
sion, en livsfarlig trussel og 
et frontalangreb på vores in-
tegritet: Fruen forlanger, at 
hendes ægtemands klumme 
skal illustreres med denne 
gipsfigur, som hun oven i kø-
bet hævder selv at have mo-
deleret i deres hvedebrøds-
dage. Ellers vil hun servere 
sin herostratisk berygtede 
rosinkage!! Som om det ikke 
var slemt nok at gylpe re-
daktionens varmekaffe ned 
i et brugt plasticbæger, som 
lige er fisket op af papirkur-
ven. Og rosiner, bvadr! Har vi 
ikke fået rosiner nok i gløg-
gen? (mon ikke det er de re-
sterende rosiner fra bundfal-
det, som denne ‘gastronom’ 
har omdirigeret til kaged-
ejen!) Nå, men her er altså 
Filosoffen, gammelsproglig 
student Einar Pytte-Panth-
manns tænketank:

‘Forslag til en titel: Fem perso-
ner søger en forfatter.’ Jannik 
Lunn, boganmelder i Køben-
havneravisen, 1998.

‘Man sige, at jeg er selvglad. 
Nuvel, det er dog intet i sam-

menligning med, hvor selv-
glad en anden ville være i mit 
sted.’  K. K. Steincke, socialde-
mokratisk minister, fader til 
den store socialreform i 1933. 

‘Næste gang du får syet et sæt 
tøj hos din skrædder, så husk 
at bede om to par bukser.’ Ib 
Boye, journalist. 1983

'Klokken 20.00 gik tæppet. 
Klokken 20.25 gik jeg.’ Pro-
fessor Hans Brix, anmeldelse 
af en forestilling på Det Kgl. 
Teater, 1954.

‘Ve den forfatter eller travtræ-
ner, som bliver en trompet.’ 
Alfred E. Neumann, bladbud 
på Tips-nyt, 1961.

‘At kopulere uden Viagra er 
som at bruge sit slips som 
billardkø.’ Ukendt, grafitti på 
Pfizers kundetoilet. ca. 2011.

‘Jeg har alkoholikerens na-
turlige madlede.’ H. Voersaa, 
overfenrik, Jægersborg Ka-
serne, 1934.

‘There’s no such thing as a 
free lunch’. Børge Enevoldsen, 
pølsemand, Vesterbrogade, 
2018.

Så er der ikke mere i denne 
omgang, slutter Den Gl.Sprog-
lige student.                                     

PYTTE-PANTHMANN’S 

TÆNKETANK
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København skaber vækst og rigdom
København og omegn har siden 2007 været den økonomiske dynamo i 
Danmarks udvikling.

For ti år siden udgjorde København og omegnskommunerne 29 pro-
cent af Danmarks bruttonationale produkt, BNP. Men i 2017 er andelen 
vokset til 34 procent, skriver Danmarks Statistik i en pressemeddelelse.

Københavns omegnskommuner består af Albertslund, Ballerup, 
Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, 
Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk.

Korrigeret for prisudvikling var BNP uden for København i 2017 på 
2007-niveau, mens BNP i København og Københavns omegn var henholds-
vis 20 og 29 procent højere end i 2007.

Det skyldes, at en større andel af landets arbejdspladser ligger i Kø-
benhavn og omegn.

Siden 2007 er antallet af beskæftigede i København steget med 45.000 
personer, og i Københavns omegn er antallet af beskæftigede steget med 
23.000 personer. Omvendt forholder det sig i det øvrige Danmark, hvor 
beskæftigelsen er faldet med 61.000 personer, oplyser Danmarks Statistik.

Den samme tendens ses i de andre skandinaviske lande, Sverige, Norge 
og Finland, hvor hovedstæderne også udgør en større andel af landenes 
BNP end tidligere.

Danmarks Statistik uddyber, at udviklingen også kan skyldes, at der i 
hovedstaden og omegn er en højere vækst i produktiviteten.

Det kan skyldes, at arbejdskraften er bedre uddannet, og at virksom-
hederne har investeret i mere effektive maskiner og it-udstyr. Derudover 
peger Danmarks Statistik på undersøgelser, der viser, at en høj koncentra-
tion af job og personer gavner produktiviteten - og det er også tilfældet 
i og omkring København.

30 millioner flyrejsende på et år 
Københavns Lufthavn har nået en milepæl. 27. december havde 30 mil-
lioner passagerer rejst via lufthavnen i 2018.

Siden lufthavnen blev taget i brug i 1925, har antallet af flyrejser væ-
ret stigende. Det fortæller Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør 
i Københavns Lufthavn.

- Det er en udvikling, der er signifikant siden lufthavnens begyndelse. 
Fra at være noget lidt elitært, de rige gjorde, er det i dag noget, vi gør ret 
ofte. Enten på ferie eller forretning. Det er blevet allemandseje at flyve, 
siger han. 

De seneste år er diskussionen om flyrejsers belastning på klimaet ved 
flere lejligheder blusset op, men indtil videre har Københavns Lufthavn 
ikke mærket det på antallet af rejsende.

- Vi har endnu ikke set en påvirkning, men jeg oplever, at der er en helt 
anden bevågenhed på, hvordan flyvninger påvirker vores planet. Det ser 
vi en stor dialog omkring. Der er også fra flyselskabernes fokus på nye og 
mere moderne fly, der reducerer C02-udledningen, siger Peter Krogsgaard.

I lufthavnens 93-årige historie har der samlet set været 800 millioner 
rejsende i lufthavnen.

Københavns Lufthavn har en målsætning om at runde 40 millioner 
rejsende om året, men der er ikke sat en tidsramme for, hvornår det mål 
ventes at blive nået.

Københavns Lufthavn er den største af sin slags i Norden foran Gar-
dermoen i Oslo og Arlanda i Stockholm.

Financial Times sender København 
i top på erhvervsrangliste
Det velansete og globale erhvervsmedie Financial Times har kåret Kø-
benhavn som verdens bedste blandt en række større byer, når det gælder 
arbejdsstyrkens kvalitet og de vilkår, byen tilbyder i den nye rangliste 
"fDi Global Cities of the Future 2018/2019".

Dermed kan hovedstaden føje endnu en udmærkelse til samlingen 
af internationale priser, som København har suget til sig de seneste år - 
blandt andet indenfor livsstil og klima.

Nu har hovedstaden altså også fået bevis for, at den er den større by, 
som har verdens bedste arbejdsstyrke og kan tiltrække og udvikle talent.

Udover den ærefulde førsteplads, formår København desuden at kile 
sig ind på en andenplads som verdens næstbedste for sit erhvervsvenlige 
forretningsklima - kun overgået af Irlands hovedstad, Dublin.

Til gengæld fejer København andre byer i Norden som Stockholm, Oslo, 
Berlin og Hamborg af banen, som ikke når op i top-10.

Det er en af verdens førende analyseinstitutioner, der har udarbejdet 
en lang række ranglister for Financial Times. Ranglisterne er inddelt i 
fem kategorier, hvor storbyerne skelnes mellem ”Mega Cities”, ”Major Ci-
ties”, ”Large Cities” og ”Mid-sized and Small Cities”. Her er København 
landet i Large Cities-kategorien.

Samlet set i kategorien "Large Cities", der indeholder fem ranglister, lan-
der København på en samlet femteplads.

På listen for "økonomisk potentiale" indtager København en 8. plads, 
og på listen for "Connectivity" har man scoret en femteplads. Den eneste 
rangliste København ikke figurerer på er på "Cost-effectiveness".

Cirka 30 procent af landets borgere bor i Region Hovedstaden, men 
regionen står for 40 procent af landets samlede BNP. Det er den højeste 
andel siden 1993, viser tal fra Danmarks Statistik fra 2016.

Rekordår for krydstogtsgæster

2018 står tilbage som et rekordår for krydstogtsindustrien i hovedstads-
området.

Både København og Hundested har i 2018 slået deres hidtidige rekor-
der for antallet af krydstogtgæster, mens krydstogtskajen i Helsingør 
også har mærket fremgang, oplyser turismeorganisationen Wonderful 
Copenhagen.

- 2018 har ikke kun været den bedste sæson for krydstogt i Danmark 
nogensinde, det har også været den længste sæson, der har strakt sig over 
215 dage, og derudover nu også i december. Det er en positiv udvikling, 
at skibenes anløb fordeles over en længere periode, og at hovedstaden 
er i færd med at blive en helårsdestination, siger Claus Bødker, der er 
krydstogtschef i Wonderful Copenhagen.

I 2018 har København haft besøg af omkring 870.000 gæster. I alt fik 
Danmark besøg af 1,1 millioner krydstogtgæster i 2018.

Nichekrydstogtskategorien julecruise er blevet en populær ferieform 
for nogle. I løbet af december anløb  syv krydstogsskibe kajen i Køben-
havn. Det er det højest antal siden 2012.

Tyskerne udgør sammen med briterne den største gruppe af kryds-
togtgæster i byen. 

- København som turistby er i høj grad blevet en helårsdestination 
for turister. Krydstogtskibene er et godt eksempel på den tendens, si-
ger Claus Bødker og fremhæver især Tivolis julemarked samt slottene i 
Nordsjælland som de helt store attraktioner for gæsterne.

Årets krydstogtsturisme giver samlet en omsætning på omkring 1,5 
milliarder kroner, estimerer Wonderful Copenhagen.

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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SLAGET PÅ 
RÅDHUSPLADSEN

TEKST ALLAN MYLIUS THOMSEN  

Når Rådhusklokkerne klinger nytårsaften, 
har der altid været gang i den på Rådhuspladsen.

MAGASIN Nytårsaften er der altid 
gang i den på Rådhuspladsen. Men 
det nok største slag i historien, fandt 
sted ved årsskiftet mellem 1903-04. 
Rådhusklokkerne slog førte gang ma-
nuelt nytårsaften år 1900.

Den 31. december 1903 var der pre-
mierer på det nye klokkespil, og det 
var en københavnerbegivenhed. Det 
nye klokkespil, var på det tidspunkt 
Københavns eneste. P.E. Lange-Møl-
ler havde komponeret klokkespil-
let ”Vægtersangen”, der til hverdag 
skulle lyder kl. 12, 18 og 24. Time- og 
kvarterslag blev komponeret af Tho-
mas Laub, som havde valgt tonerne H, 
A, G og E. Ved midnat mellem 1903 
og 1904 skulle både timeslaget og det 
nye klokkespil slå ved hjælp af ver-
dens første elektromekaniske urværk 
bygget af elektrikerfirmaet Kemp & 
Lauritzen.

Efter timeslaget kl. 24 skulle det 
nye klokkespil markere årsskiftet. 
Mange københavnere var søgt til 
Rådhuspladsen for at overvære pre-
mieren. Allerede ved 22-tiden var 
pladsen fyldt. Men begivenheden 
havde også tiltrukket, hvad i pressen 
blev betegnet som ”Bærmen af Bisser 
og Bøller”, der ville have gang i gaden.

Gang i gaden
Folk stod pakket som sild i en tønde. 
Pludselig opstod der bevægelse i men-
neskemængden. En gruppe af balla-

demagere maste sig frem under vilde 
hyl, alt imedens de kastede om sig 
med fyrværkeri. Sporvogne forsøgte 
at klemte sig igennem. Stangen til kø-
reledningen blev revet ned, og stan-
gen knækket. 11.45 holdt ni spor-
vogne. Pengetaskerne blev revet fra 
konduktørerne, og en bivogn blev 
spændt fra, og skubbet til Vartov.

Da klokken blev 24, stod de mange 
almindelige københavnere og kik-
kede opad, og ventede på klokkespil-
lets toner. Da istemte bølleflokken et 
vildt hujende skrig, så intet andet hør-
tes i de næste minutter. Klokkespillet 
var totalt overdøvet.

Nu gik bøllerne til angreb på de 
mange tilskuere. Damerne blev revet 
fra deres ledsagere, og blev i rundgang 
kysset, begramset og puffet rundt på 
pladsen. Hvis en behjertet mand prø-
vede at blande sig, kom han øjeblikke-
ligt i slagsmål. Damerne besvimede 
på stribe. Herrerne kæmpede for livet 
med stokke og paraplyer som slagvå-
ben. Men det strømmede stadigt ind 
på Rådhuspladsen med forstærkning 
til bøllernes arme. Kort efter midnat 
herskede der totalt anarki på Rådhus-
pladsen.

Politiet griber ind
De kommunale panserbasser havde 
indtil da afholdt sig afventende. 
Men nu blev der gjort indhug med 
stavene. Mange bøller blev anholdt, 

men mange almindelige mennesker 
fik også drøje hug. Folk flygtede i 
panik. Men uromagerne organise-
rede sig, og fik fortsat forstærkning 
fra sidegaderne.

Store grupper af bøller retirerede 
ned af sidegaderne, hvor de dan-
nede flanker, der igen angreb sam-
let under høje ”hep-hep” råb. Kam-
pene fortsatte i flere timer. Først ved 
04-tiden om morgenen havde politiet 
nogenlunde styr på Rådhuspladsen, 
der lignede en slagmark. Dagen efter 
svømmede pressen næsten over med 

skandalehistorier om bølleovergreb, 
og politivold mod uskyldige, tilfæl-
dige borgere.

Begivenheden resulterede bl.a. i, 
at Københavns Politi, frem til krigen, 
fik en fast vagtstyrke stationeret på 
Rådhuset nytårsaften. Men siden har 
der ikke været så store uroligheder på 
Rådhuspladsen ved fejringen af nytår 
på Københavns Rådhusplads.

amt@kbhavis.dk

Rådhusbetjent ved klokkerne i Rådhustårnet. Ved særlige lejligheder han de stadigt betjenes 
manuelt. Foto Københavns Museum

Politivagten sider i beredskab på Rådhuset nytårsaften 1928. Foto Københavns Museum
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KØBENHAVN OPTRAPPER KLIMAKRIGEN 
MOD FREMTIDENS SKYBRUD
KLIMA 300 skybrudsprojekter i Køben-
havn over de næste 20 år.

Det er målet, som skal sikre hoved-
staden mod fremtidens stigende regn-
mængder. Det oplyser Københavns 
Kommune i en pressemeddelelse.

I første omgang skal der gennem-
føres 156 foranalyser over de kom-
mende fire år. Teknik- og Miljøud-
valget i Københavns Kommune har 
derfor besluttet at afsætte 60,6 mil-
lioner kroner til foranalyser af 156 
skybrudsprojekter.

Den københavnske skybrudssik-
ring skal ikke kun sikre hovedsta-
dens kældre mod oversvømmelser, 
men også lede regnvandet væk på 
overfladen, hvor det kan give liv til 
byens mange træer og buske.

Forvaltningen er derfor i gang 
med at indrette byens veje, så de kan 
bortlede og tilbageholde vand, lige-
som pladser og parker også ombyg-
ges, så de kan opsamle store mæng-
der regn.

Underjordiske skybrudsledninger
Samtidig etableres der syv store un-
derjordiske skybrudsledninger med 
udløb i havnen, da der ikke alle ste-
der er plads til at lede vandet bort på 
overfladen.

- Det er et meget omfattende pro-
jekt, og det er også derfor, at tidshori-
sonten er 20 år for det fulde projekt. 
Det er vigtigt med en sikring af byg-
ninger og infrastruktur i København, 
for det handler om, at vi kan styre det 
vand, der kommer, og som vi senest så 
det i 2011, siger Mikkel Balskilde Han-
sen, der er chef for Center for Klima-
tilpasning i Københavns Kommune. 

- Det koster milliarder af kroner 
i skadeomkostninger, når et skybrud 
rammer. Og det er vores største job at 
sikre, at det ikke kommer til at skade 
københavnerne. Samtidig kan vi også 
skabe nogle byrum, men det er vand-
håndteringen, der bliver førstepriori-
tet, tilføjer Mikkel Balskilde Hansen.

60 skybrudsgrene
De 300 skybrudsprojekter indgår som 
brikker i et meget stort og komplice-
ret puslespil, hvor der skal tages højde 
for, hvordan vandet løber ned ad ga-
der, over pladser og gennem parker. 

Alle projekterne er inddelt i 60 
skybrudsgrene, som hver især ud-
gør en samlet løsning i et lokalt om-
råde, så problemerne med regnvand 
ikke bare flyttes til et andet område. 
Netop skybrudsgrenene er kernen i 
den nye metode, som forvaltningen 
vil tage i brug. 

- Man kan se skybrudsgrenene 
som en streng af vand, hvor vandet 
starter oppefra og ender i et lavpunkt, 

der ender med hele oversvømmelsen. 
Og for at undgå denne oversvøm-
melse er man nødt til at tænke en 
hel række af skybrudsprojekter ind. 
Det, som vi kan se, når vi kigger i 
fremtidens prognoser, er, at vi kom-
mer til at opleve mere intens og eks-
trem regn. Så derfor må vi formode, at 
vi vil se flere tilstande som i 2011, og 
det skal vi sikre os imod, siger Mikkel 
Balskilde Hansen.

Skybrudsteknik i fokus
Den nye metode med masterplaner 
betyder dermed, at det skybrudstek-
niske bliver tillagt større vægt, når 
det skal besluttes, hvilke projekter 
der skal sættes i gang. Samtig med-
fører det også, at der i første omgang 
skal gennemføres 156 foranalyser 
over de fire år. 

Nogle af de steder hvor der skal 
laves projekter, er blandt andet i Ler-
søparken og på Enghavevej. Her skal 
der henholdvis laves et stort bassin, 
som skal opsamle store regnmæng-
der fra området mellem Lyngbyvej, 
Utterslev Torv og Bispebjerg Torv, og 
en skybrudsvej, som kan føre vandet 
fra området omkring Enghavevej vi-
dere til et bassin på Sydhavns Plads 
og derfra videre ad til havnen. 

Klar til indvielse i februar
Teknik- og Miljøforvaltningen har, si-
den Borgerrepræsentationen vedtog 
den samlede skybrudsplan tilbage i 
2012, sat 56 ud af de 300 planlagte 

projekter i gang. Og tæller man de 
156 foranalyser med, vil i alt 212 pro-
jekter være sat i gang på planstadiet 
inden 2022.

Indtil videre har forvaltningen af-
sluttet første del af det kombinerede 
skybruds- og parkprojekt i Scandia-
gade i Sydhavnen. Her er der lavet 
sænkede haver, som skal opsamle og 
tilbageholde regnvand efter skybrud.

Projekter på Sankt Kjelds Plads og 
Bryggervangen står klar til indvielse i 

februar 2019. Her er der blandt andet 
plantet 600 nye træer, der sammen 
med forskellige plante- og regnbede 
kommer til at omdanne to tredjedele 
af den grå asfalt, der i dag findes ved 
Bryggervangen og Sankt Kjelds Plads, 
til et samlet grønt område, som også 
skaber bedre forbindelse mellem Fæl-
ledparken og Kildevældsparken.  

lp@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN

FAKTA OM MASTERPLANMETODEN 
Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med HOFOR udviklet en ny masterplan-
metode, som skal sikre en bedre planlægning af kommende skybrudsprojekter og 
optimere gennemførselen af vedtagne projekter.
 
Tilgangen i masterplanmetoden er: Projekterne rammesættes økonomisk og 
tidsmæssigt samlet for en gruppe af skybrudsprojekter (en skybrudsgren) i en 
masterplan. En skybrudsgren er karakteriseret ved, at projekterne hænger vand-
teknisk sammen.
 
Projekternes sammenhæng til planforhold, byrum, bynatur, myndighedskrav og 
anlægstekniske forhold bliver vurderet, samtidig med at de vandtekniske forhold 
vurderes. 
 
Arbejdet med foranalyser og masterplaner tilrettelægges, så allerede igangsatte 
skybrudsgrene prioriteres højest. Det sikrer, at der holdes momentum i projekter, 
som allerede er sat i gang.
 
De 300 skybrudsprojekter, der skal gennemføres, er fordelt på 60 skybrudsgrene. 
Det betyder, at der skal udarbejdes 60 masterplaner. Der er gennemsnitligt fem 
overfladeprojekter i en skybrudsgren, men antallet af projekter i en skybrudsgren 
varierer fra ét til 17.

Kilde: Københavns Kommune

Den københavnske skybrudssikring skal ikke kun sikre hovedstadens kældre mod oversvømmelser, men også lede regnvandet væk på 
overfladen, hvor det kan give liv til byens mange træer og buske.
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KARSTEN HANSEN - STRIBER

Når politiet fanger en påvirket bilist i de-
res julespritkontroller, så sker det oftere, at 
bilisten af påvirket af narko end alkohol.

I årets julespritkontroller fra 29. no-
vember til 26. december har Politiet sig-
tet 360 bilister for spirituskørsel og 397 
for narkokørsel, viser en ny opgørelse fra 
Rigspolitiet. 

Ved de tilsvarende kontroller i 2017 
blev 275 sigtet for spirituskørsel og 180 
for narkokørsel.

Antallet af narkopåvirkede julebi-
lister er dermed fordoblet på ét år, og 
det samme er antallet af trafikulykker, 

hvor føreren mistænkes for narkokørsel. 
Nærmere bestemt fra 11 ulykker i jule-
perioden sidste år til 23 ulykker i jule-
perioden i år.

Det er oftest hash, som politiet ser 
blandt narkobilister. Politiet bruger de 
samme metoder til at fange de narkopå-
virkede bilister som ved spiritus.

Konsekvenserne ved at blive taget 
for spirituskørsel eller narkokørsel er en 
ubetinget frakendelse af kørekortet og en 
bøde, hvis størrelse afhænger af blandt 
andet ens indkomst.

lp

En 31-årig syrisk asylansøger er blevet til-
talt for at have planlagt et terrorangreb 
i København, oplyser Anklagemyndighe-
den i en pressemeddelelse.

Ifølge Anklagemyndigheden forbe-
redte han sammen med en allerede ter-
rordømt mand at ville bombesprænge 
og dræbe tilfældige med knive. Terror-
handlingen var planlagt til at foregå på et 
ukendt sted i København for tre år siden.

Den 31-årige er tiltalt for forsøg på 
terrorisme.

- Efter anklageskriftet har den tiltalte 
været med til at bestille en række effek-
ter, der skulle bruges til at fremstille en 
eller flere bomber, siger vicestatsadvo-
kat Anders Riisager fra Statsadvokaten 
i København.

- Den forpurrede plan skulle ifølge til-
talen gå ud på, at han sammen med en 
allerede dømt medgerningsmand ville an-
gribe tilfældige mennesker med køkken-
knive, hvorefter de skulle detonere en 
eller flere sprængladninger et sted i Kø-
benhavn. Derfor har vi rejst tiltale for for-
søg på terrorisme, siger Anders Riisager.

Sagen har tidligere været omtalt, idet 
den formodede medgerningsmand alle-

rede er dømt i Tyskland for planlægning 
af terrorangrebet.

- Terrorsagen har været kendt som 
"Tændstikssagen" - fordi bombemateri-
alet blandt andet bestod af svovlet fra 
tusindvis af tændstikker. Det kan lyde 
amatøragtigt, men ifølge anklageskriftet 
var det altså blodigt alvor, hvilket også 
fremgår af dommen fra Tyskland, siger 
vicestatsadvokat Anders Riisager.

Den tiltalte kædes sammen med 
den 21-årige syrer Dieab Khadigah - også 
kaldet "Tændstikmanden" - der 12. juli i 
2017 blev idømt seks år og seks måneders 
fængsel ved retten i Ravensburg i Tysk-
land for at planlægge et terrorangreb et 
sted i København.

Den 31-årige er tiltalt for at have be-
stilt den terrordømte fra den tyske dom 
til at fremskaffe bombematerialet, bat-
terier, walkie-talkies og to køkkenknive 
på 18 centimeter.

Hvis den tiltalte mand bliver kendt 
skyldig vil anklagemyndigheden kræve 
ham udvist for bestandigt.

Straffesagen er sat til start ved Køben-
havns Byret 22. januar 2019.

lp

En 40-årig mand er anholdt og varetægts-
fængslet for tre grove voldtægter i som-
mer. Han nægter sig skyldig. 

Ifølge sigtelsen overfaldt han 2. juli 
først på aftenen en kvinde ved Halmtor-
vet på Vesterbro. I en kældergang greb 
han fat om kvindens hænder og pressede 
hende op mod en væg. Han hev hende i 
håret og gav hende besked på at stå stille. 
Mens kvinden græd og bad ham stoppe, 
voldtog han hende og tvang hende til 
oralsex.

Allerede dagen efter gik det sidst 
på eftermiddagen ud over endnu en 
kvinde. I en lejlighed på Amager slog han 
ifølge sigtelsen kvinden i ansigtet og ka-
stede hende ned på en seng. Derefter tog 

han fat om halsen på hende og voldtog 
hende. I løbet af omkring to timer blev 
hun voldtaget to gange.

I et tredje forhold er den 40-årige 
mand sigtet for en voldtægt 3. august om 
formiddagen. I en lejlighed på Vesterbro 
blev en kvinde skubbet ned på en sofa og 
voldtaget, mens hun bad overfaldsman-
den om at stoppe.

Da manden fredag før jul blev frem-
stillet i grundlovsforhør i Dommervag-
ten i København, nægtede han sig skyl-
dig. Dommeren fandt dog, at politiets 
mistanke mod manden er så velbegrun-
det, at hun besluttede, at han skal sidde 
varetægtsfængslet i foreløbig 17 dage.                           

              lp

Mere narko end spiritus bag rattet

Asylansøger tiltalt for terrorplaner i 
København

Mistænkt for tre brutale voldtægter

     Frederiksborggade 4 · 1360 København K
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TEKST CAMILLE BLOMST 

Wulffmorgenthaler

Den ultimative samling

Politikens forlag 

216 sider, 300 kroner

ANBEFALING  Byt de dårlige julegaver 
til “Den ultimative samling” med 
Wulffmorgenthalers bedste striber. 
De har haft fingeren på byens puls 
i 17 år og serveret samtidens essens 
i en intens pakke af rene ord og gak-
kede tegninger.

“Den ultimative samling” er den 
bog, du skal skynde dig ned og få 
byttet til, i stedet for de fejlkøb din 
familie, eller endnu værre - gode ven-
ner - har foræret dig til jul. Aflever 
livsstilsbøger om slankekure (de fin-
des bedre på nettet), den ligegyldige 
kioskkrimi og bogen med bonmoter 
eller citater, der kan gå på krykker 
(de findes også på nettet, hvis du skal 
skrive en tale eller en festsang). Få 
i stedet noget for pengene med den 
store moppedreng, der har over 200 
sider udsøgte striber fra fjollefætrene 
Mikael Wulff og Anders Morgentha-
ler. De har håndplukket i 17 års ar-
bejde og samlet udelukkende velop-
lagte striber med pointepower.

Blodig på den søde måde 
Et eksempel er: To stuepalmer er på 
bar, ved bordet ved siden af sidder 
to kødædende planter med deres 
drinks: “I spiser ikke kød?!? Så er I 
jo vegetarer? Barbarisk...” det er et 
prima eksempel på enkeltheden i 
Wulffmorgenthalers udsøgte fælles-
hjernes blærede fantasi. De tænker 
omvendt, vender verden vittigt på 
hovedet og ud kommer forfriskende 
aktuelle tegneserier, der vækker smil 
og fnis. 

Tonen er til tider beskidt, lum-
mer og uartig, men det er nuttet, og 
det bliver blodigt på den søde måde. 
Spasmagerne har nemlig formået at 
få læserne til at opbygge et kærlig-
hedsforhold til deres drengede tone 

og streg, så det ikke bliver vammelt 
eller studentikost. 

Vækker selvironi 
Makkerparret nedbryder tabuer, 
alle må kunne tåle en vits, ingen 
Gud eller upassende kønsbehåring 
(læs: behårede røve) er gået fri. Et 
velfungerende samfund har altid 
brug for, at vi bliver karikerede el-
ler (for)tegnede, så vi med humor får 
indblik i os selv, også når vi er mest 
egoistiske, tarvelige, tåbelige eller 
grimme. Friskheden i at sætte vores 
forkælede liv i et humoristisk per-
spektiv genererer sundt overskud af 
selvironi. 

Fantasifuldt fantasidyr
Bogen har flere afsnit om, hvordan 
Wulff og Morgenthaler arbejder som 
skabere af et fælles satireprodukt. 
Det at kunne det, og i så mange år, 
er i sig selv en kunst. 

Arbejdsgangen er, at Mikael Wulff 
sender sin vittighed til Anders Mor-
genthaler, der kaster en skitse af sig 
og derefter tegner sig ind på udtryk-
kets finere detaljer. De har koblet sig 
sammen og deler stemmer og hænder 
som et fantasidyr, der har til speciale 
at lege med at lege med at tage tin-
gene bogstaveligt. 

Flabede viderefortolkninger 
Deres striber kommer med nuttede 
bud på, hvad man egentlig gør, hvis 
man møder en enhjørning: Inviterer 
den på frokost.
Eller afsløringen af, hvad der egent-
lig skete mellem Lady og Vagabonden 
efter den ikoniske romantiske scene, 
hvor Vagabonden så nuttet og opof-
rende snudeskubbede den sidste kød-
bolle over til curling-Lady. De parrede 

sig naturligvis uden blusel direkte 
ved vintøndebordet.

Folkeeventyrene får en gang røg 
Hvis det ikke var for Wulffmor-
genthaler, ville vi heller ikke ane, at 
det der faktisk skete for Guldlok var, 
at hun fik 3-5 år for indbrud, fordi 
bjørnene på stedet tilkaldte ordens-
magten. 
Ligesom at de to satirikere har teg-
net en anløben Rødhætte, der på sine 
gamle dage står i skoven og håber på 
en solid omgang styg ulv.

De har en blæret fantasi og blik 
for de små skøre ting, som andre ikke 
nyder komikken i, detaljerne blæses 
op og bliver originale. Det gælder for 
eksempel tegningen af skildpadden 
med cykelhjelm eller pindsvinet, der 
er bange for nåle eller en mand, der 
skyder duer med afklippede tånegle 
ned. 

Hvor kommer energien fra
Det der gør, at striberne ikke bare er 
tomme kalorier er, at man tvinges til 
at tænke over, hvad der ligger bag? 
Hvad har pisset dem af, eller hvad 
har de set, som jeg ikke ser?

Hvad gik der for eksempel forud 
for denne her: Tegningen af de ar-
bejdsløse akademikere, der lejer de-
res skæg ud som kæledyr. Bare al-
mindelig irritation over sådan en 
evighedstuderende type, der sidder 
og nussehiver i sit skæg hele tiden, 
mens han nyder at høre sig selv ud-
øse såvel forfordøjede som ufordøjede 
tanker.

Gakkede sokker
Universet gakker jævnligt ud, for ek-
sempel når vi får indblik i, hvad det 
var for nogle små romanske akroba-

ter, der levede inde i de allerførste 
brødristere, eller hvordan en banjo 
måske kan bruges til noget, for ek-
sempel at tiltrække tapirer. Aller-
skønnest er Wulffmorgenthaler nok, 
når de gør sammenfoldede sokkepar 
levende og laver et halsbrækkende 
drama, hvor tennissokkerne benyt-
ter deres eneste chance for at stikke 
af fra deres stinkende ejer gennem 
vinduet og ud på den håbløse gesims 
på et højhus.

Lad os være lykkelige for at Politi-
ken så kvaliteterne i de to filurer, så 
de havde mulighed for at tjene penge 
på deres kunst. De flittige fyre har væ-
ret tvunget til at levere varen dagligt 
og stadig forfine deres stil. Tak for de-
res skæve optimistiske optik på tiden. 

cb@kbhavis.dk

TIDSÅNDEN I EN TOSSET TIDSKAPSEL 
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Håkan Nesser

De venstrehåndedes forening

Oversat af Jan Mølgaard og Abnete Dorph 

Stjernfelt. 462 sider. Modtryk

TEKST JANNIK LUNN  

VAN VEETEREN OG BARBAROTTI 
MØDES I FORRYGENDE SPÆNDINGSROMAN

ANBEFALING  Efter ti krimier med den 
hollandske strømer Van Veeteren i 
hovedrollen og fem men den svenske 
Gunnar Barbarotti lader Håkan Nes-
ser disse to politifolk møde hinanden 
i hans nyeste De venstrehåndedes for-
ening.

I slutningen af 1950-erne vokser 
nogle drenge op i den hollandske by 
Oosterby, og her stifter de bekendt-
skab med frøken Bolster, der ikke vil 
tolerere, at hendes elever skriver med 
venstre hånd, så derfor udstyrer hun 
de kejthåndede med en såkaldt kor-
rektionshandske, der er lavet af læder, 
hestehårspolstring og uden fingre, så 
det bliver umuligt at skrive med den 
gale hånd. Nogle af disse drenge star-
ter De venstrehåndedes forening, og 
i denne skole kommer de til at gå i 
klasse med de enæggede tvillingepiger 
Clara og Birgitte Behrens. 

Mollys pensionat
Mange år efter i september 1991 mod-
tager medlemmerne af De venstre-
håndedes Forening en indbydelse til 

et ekstraordinært møde, som skal af-
holdes på Mollys Pensionat i Oosterby. 
Natten efter den lørdag, hvor medlem-
merne af foreningen mødes, og hvor 
den ene tvillingesøster også deltager, 
nedbrænder pensionatet, og alle inde-
brænder, men da obduktionen viser, 
at de døde havde indtaget sovemedi-
cin, er politiet klar over, at der er tale 
om en mordbrand. En af deltagerne, 
Qvintus Maasenegger, var ikke blandt 
de forkullede lig, og derfor blev han af 
Van Veeteren og de politifolk, der un-
dersøgte mordbranden, betragtet som 
den, der havde slået sine kammerater 
ihjel. I oktober 2012, hvor Van Veeteren 
for længst er gået på pension, finder 
man liget af Maasenegger, som ifølge 
obduktionsrapporten har været død i 
over 20 år, så det kan altså ikke være 
ham, der var morderen. 

Mordbranden
De politifolk, der undersøger mordet 
på Maasenegger, kontakter Van Veete-
ren, der sammen med sin hustru, Ul-
rike Fremdi, kører til Maardam, hvor 

de deltager i opklaringsarbejdet om-
kring mordbranden, som igen er blevet 
aktualiseret på grund af fundet af den 
formodede morder, der altså ikke kan 
være den skyldige. Hvordan trådene 
fører til Kymlinge i Sverige og invol-
verer Gunnar Barbarotti og hans mak-
ker Eva Backman, må man læse sig til, 
men langsomt begynder der at danne 
sig et billede, hvad der i sin tid skete 
med medlemmerne af De venstrehån-
dedes forening, og handlingen veksler 
imellem 1969, 1991 og 2012. Plottet er 
virkelig originalt og mangestrenget, og 
som altid er der masser af humor og 
underspillet dialog hos den særdeles 
velskrivende Håkan Nesser. Han har 
tidligere skrevet fremragende roma-
ner, men denne gang overgår han sig 
selv i en forrygende og medrivende 
historie på næsten 500 sider. Det er 
den bedste spændingsroman, jeg har 
læst i år!

jl@kbhavis.dk

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
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TEKST JANNIK LUNN   

HVEM SKØD 
OLOF PALME?
ANMELDELSE  Den svenske arkitekt og 
journalist Jan Stocklasse har skrevet 
en dybt fascinerende bog om alver-
dens teorier i forbindelse med mordet 
på Olof Palme i 1986. Bogen hedder 
Stieg Larssons arv, med undertitlen: 
nøglen til Palme-mordet, og den tager 
udgangspunkt i det enorme arkiv, som 
Larsson efterlod sig ved sin død i 2004. 
Hovedparten af de navne, Stocklasse 
nævner i bogen er autentiske, men 
nogle få er opfundet til lejligheden, 
bl.a. navnet på den, der ifølge Stock-
lasses teori er den mest sandsynlige 
drabsmand. Det lykkes for Jan Stock-
lasse at give læseren indblik i forskel-
lige teorier om, hvordan komplottet 
øjensynligt var skruet sammen, hvis 
ikke det var en enkelt galning, hvad 
der i årevis var politiets teori, indtil 
den mistænkte Christer Petterson blev 
frikendt og løsladt og i øvrigt døde i 
2004. 

Tung arv
Det lykkedes aldrig for Stieg Larsson 
at løse gåden, og derfor har Stocklasse 
talt med utallige relevante personer, 
deriblandt Larssons efterladte samle-
verske Eva Gabrielsson, der har kun-
net fortælle om Larssons store op-
klaringsarbejde, og hvordan han var 
inspireret af sin morfar, Severin, der 
var ligeså rød som Stieg Larsson, og 

som nøjagtigt i lighed med sit barne-
barn døde inden han fyldte 60 år. På 
samme måde som i Stieg Larssons ro-
maner sidder man som læser trylle-
bunden lige til sidste punktum – og 
må erkende, at gåden nok aldrig bliver 
opklaret.

jl@kbhavis.dk

Jan Stocklasse

Stieg Larssons arv

Nøglen til Palme-mordet

Oversat af Jakob Levinsen

479 sider. Rosinante.

ANMELDELSE Også i tredje udgivelse 
på dansk af irske Adrian McKinty Og 
i morgen er jeg væk møder læseren 
igen den såkaldte peeler, kriminalas-
sistent Sean Duffy, der er blevet sendt 
på tidlig pension efter en ulykke, han 
ikke var skyld i. Da nogle af de mest 
frygtede IRA-terrorister er undslup-
pet fra Maze-fængslet, bliver Duffy 
hentet tilbage for at finde den værste 
af dem Dermott McCann. Da Duffy 
forgæves opsøger nogle af de perso-
ner, der er tæt på McCann, bliver han 
involveret i en kvindes død i et lukket 
rum. Det gør, at han læser Edgar Al-
lan Poe og andre forfattere, der har 
beskrevet lignende mordsager, inden 
han til sidst finder frem til en løsning. 
Kendt attentat.

Da Sean Duffy endelig kommer på 
sporet af McCann, bliver han samti-
dig klar over, at IRA planlægger et at-
tentat på Margaret Thatcher i forbin-
delse med De Konservatives kongres 
i Brighton. Til trods for at udfaldet 
af dette mislykkede attentatforsøg 
er kendt, lykkes det alligevel for 
Adrian McKinty at bibeholde spæn-
dingen indtil sidste punktum. Inden 
man når hen til slutningen, sker der 
et attentat på politistationen i Car-
rickfergus, hvor Duffy arbejder. Her 
bliver to af hans kolleger dræbt, og i 
forbindelse med et røveri imod et ad-
vokatkontor, lykkes det at få de skyl-
dige indsat i arresten, men de eneste 
navne, politiet får ud af de indsatte, 
er Mickey Mouse, Dick Turpin og Ro-
bin Hood. 

Forfængelige Kennedy
Der er mange andre små finurlige si-

dehistorier. Fx får man under et be-
søg i Irland af den amerikanske po-
litiker Joe Kennedy en forklaring på, 
hvorfor attentatet på John F. Kennedy 
i 1963 gik så galt, som det gjorde. Kort 
inden attentatet havde JFK fået en 
Stetsonhat som gave af Fort Worths 
Handelskammer, men da han var 
så stolt af sin frisure, tog han ikke 
hatten på, hvad der muligvis kunne 
have reddet hans liv. Det lille forlag 
Olga skal roses for sine udgivelser af 
Adrian McKintys romaner, for han er 
en forfatter, der er en mester i at skil-
dre forholdene i denne urolige del af 
Storbritannien. Mere tak! 

jl@kbhavis.dk

Adrian McKinty

Og i morgen er jeg væk

Oversat af Søren K. Barsøe

335 sider. Forlaget Olga

IRSK DRAMA 
ANNO 1984

TEKST JANNIK LUNN
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TEKST JANNIK LUNN     FOTO THOMAS A.

KONSPIRATIONSTHRILLER 
MED MASSER AF SPECIAL EFFECTS

ANMELDELSE  Begyndelsen i Jesper Ni-
lausens Den vantro terrorist er genial. 
Bogens fortæller, journalisten Morten 
Rütz, er i New York, hvor han får et 
glimt af sin gamle ven og kollega Ole 
Rasmussen, som er ved at stige ind i en 
taxa. Problemer er blot, at Ole Rasmus-
sen sammen med en anden journalist 
blev dræbt året inden ved et bombeat-
tentat imod Jyllandsposten. Nu begyn-
der Mortens arbejde med at finde ud 
af, om Ole Rasmussen virkelig er død. 
Han samarbejder med sin svenske 
ven og kollega Prince Hassan Moha-
moud, der har rødder i Somalia. Sam-
tidig modtager Morten, som er blevet 
skilt fra Susanne, nogle billeder, hvor 
han ligger i en seng sammen med sin 
4-årige datter Anna i en situation, der 
lugter langt væk af pædofili. Fotogra-
fiet er imidlertid konstrueret, og han 
finder senere med hjælp fra en kam-
merat ud af, hvor billedet er optaget, 
nemlig på et hotel i Colbjørnsensgade 
på Vesterbro i København. 

Hvem kan man tro på?
I sit samarbejde med Prince får Mor-
ten kontakt med en PET-agent, Tho-
mas Andersen, der samtidig bruger 
Morten og Prince i et forsøg på at 
forhindre et terrorangreb, forårsaget 
af fanatiske islamister. På den måde 
kommer Morten og Prince i kontakt 
med Somalisk Venskabsforenings le-
der Ibrahim, også kaldet Softhair. Det 
udvikler sig til et hamrende, spæn-
dende plot, hvor Mortens Cesna-flyve-
maskine kommer til at spille en stor 

rolle, da de skal forsøge at forhindre et 
spektakulært attentat imod målet Ne-
fertete, som hverken Prince, Morten 
eller PET ved, hvad dækker over. Snart 
ved hverken hovedpersonerne eller 
læserne, hvem de skal tro på, inden 
den dramatiske afslutning. Der er tale 
om en både velskrevet og forrygende 
thriller med masser af special effects 
og konspirationsteorier. En rigtig tju-
bang-krimi, der fortjener mange læ-
sere. Jesper Nilausen er journalist og 
reporter på TV2-nyhederne.

jl@kbhavis.dk

Jesper Nilausen

Den vantro terrorist

432 sider

Egolibris

ANMELDELSE Texas-rangeren Hack-
berry Holland er hovedperson I James 
Lee Burkes House of the Rising Sun. 
Romanen foregår fra omkring år 1900 
og indtil begyndelsen af 1920’erne. 
Den handler også om to kvinder, 
Ruby Dansen, der vist kommer fra 
Danmark, og som føder Hackberrys 
søn Ishmael, og om den tidligere pro-
stituerede Maggie Bassett og bordel-
værtinden Beatrice DeMolay. 
En fars svigt.

Mens Hackberry sprænger et 
større våbenlager i luften og kom-
mer i besiddelse af den vistnok hel-
lige gral, der i sin tid blev stjålet af 
våbenhandleren Beckmann, handler 
meget af romanen om Beckmanns 
forsøg på at få den stjålne gral tilbage. 
Og her bliver Ishmael, der som officer 
har deltaget i Første Verdenskrig, kid-
nappet af den magtfulde Beckmanns 
folk. Meget af handlingen viser Hack-
berrys kamp for at finde den søn, han 
svigtede, da han forlod Ruby til fordel 
for den smukke Maggie. I løbet af den 
dramatiske handling får Hackberry 
ikke helt få liv på samvittigheden, og 
der er drøn på, lige indtil far og søn 
bliver genforenet. 

Amerikas historie
Romanen er en fremragende skil-
dring af grusomhederne i Første Ver-
denskrigs skyttegrave, hvor Ishmael 
bliver såret, men man oplever også et 
USA gennemsyret af racisme og klas-
sekamp. Og så er der naturligvis også 
de festlige scener på saloons og bor-

deller. Og undervejs møder man også 
Butch Cassidy og the Sundance Kid. 
House of the Rising Sun er en frem-
ragende roadmovie i bogform, hvor 
man hele tiden fornemmer den legen-
dariske sang af samme navn som ro-
manen fra the Animals. En så skøn 
roman, at en eventuel filmatisering 
er aldeles overflødig.
 

jl@kbhavis.dk

James Lee Burke

House of the Rising Sun

Oversat af Ole Lindegård Henriksen

471 sider. Hovedland

WESTERN 
I BOGFORM

TEKST JANNIK LUNN
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Michael Connelly

To slags sandhed

Oversat af Søren K. Barsøe. 

320 sider - Klim

Lotte Kirkeby

De nærmeste

208 sider

Rosinante

TEKST JANNIK LUNN

TEKST JANNIK LUNN   

HARRY BOSCH
ER TILBAGE

EN SMUK, SMUK ROMAN OM 
KÆRLIGHED OG DET AT MISTE

ANMELDELSE  Efter at Michael Con-
nelly sidste år introducerede en ny 
serie krimier med Renée Ballard som 
hovedperson, møder læserne atter en 
gang Harry Bosch i den nye Connel-
ly-krimi To slags sandhed. I sit otium 
arbejder Bosch gratis for San Fernan-
do-politiet med uopklarede sager, da 
to meget forskellige hændelser kom-
mer til at lægge beslag på hans tid. 
Dels bliver han indkaldt til møde af 
vicestatsadvokat Alex Kennedy, der er 
tilknyttet Conviction Integrity Unit, 
som er etableret, efter at Bosch for-
lod LAPD, og som undersøger tidli-
gere domfældelser af ikke-skyldige 
indsatte. 

Dødsdømt for mordet
Årsagen er, at Preston Borders, som 
Harry Bosch i sin tid fik dødsdømt 
for mordet på Danielle Skyler, er på 
vej til at blive løsladt, da politiet har 
fundet dna fra en voldtægtsforbryder 
og seriemorder, Lucas John Olmer, på 
Danielles nattøj, som siden mordet i 
1988 har ligget i en forseglet kasse 
på et lager for analyseret materiale. 
Lucas Olmer blev i sin tid dømt for 
en række andre forbrydelser, og han 
er siden død i fængslet. Altså står Pre-
ston Borders, der i næsten 30 år har 
siddet på dødsgangen i San Quentin 
nu foran løsladelse samt en kæmpe er-
statning, men Bosch er stadig overbe-
vist om, at Borders stod bag mordet på 
Danielle Skyler. Så nu må Harry Bosch 
kæmpe for at bevare sit gode ry ved at 
grave den gamle sag igennem endnu 
en gang. Næsten samtidig bliver han 
kaldt ud til et dobbeltmord på et apo-
tek, hvor indehaveren og hans søn er 
blevet myrdet, og her bliver Bosch 

snart klar over, at der er tale om en 
sag, hvor gangstere har manipuleret 
med falske recepter, så de gennem 
medskyldige bondefangere, såkaldte 
shills, har fået fingre i medicin, som 
kan videresælges for mange millioner. 

Sideløbende arbejde
Mens Harry Bosch sideløbende arbej-
der med de to sager, som intet har med 
hinanden at gøre, bliver han klar over, 
at forsøget på at få Preston Borders 
løsladt, er konstrueret af magtfulde 
jurister, der ikke skyer nogen midler 
for at bringe Bosch i fedtefadet. Som 
altid har Michael Connelly formået at 
skrue en historie sammen, hvor man 
som læser er tryllebundet indtil sid-
ste linje.

jl@kbhavis.dk

ANMELDELSE  Eva, Christian og for-
tælleren Anna har netop mistet 
begge deres forældre, der er døde 
med få dages mellemrum. I Lotte 
Kirkebys roman De nærmeste mø-
des de tre voksne børn for at op-
løse hjemmet inden forældrenes 
fællesbegravelse. Det bliver både 
et gensyn med deres tidligere liv, 
men også et opgør med spændinger 
og familiehemmeligheder. Man føl-
ger dem til præsten, hvor de skal 
briefe ham om forældrene, så han 
kan holde en begravelse over nogle 
mennesker, han ikke kendte. At fa-
ren døde, var ganske naturligt ef-
ter lang tids sygdom og svagelighed, 
men morens død få dage efter kan 
kun forklares med, at hun ikke mag-
tede at leve videre alene. Børnene 
diskuterer, om man kan kalde det 
fejhed, at moren valgte at følge sin 
livsledsager i graven, men det kan 
vel også forklares med, at et hjerte 
kan briste ved en meget stor sorg. 

Man forstår, at børnebørnene, 
der få dage inden deres bedstemors 
død tabte til hende i kortspil, men 
ikke fik den revanche, hun havde 
lovet dem. Lotte Kirkeby, der for-

rige år debuterede med novellesam-
lingen Jubilæum, har med De nær-
meste skrevet en smuk og rørende 
roman om et ægtepars kærlighed til 
hinanden, og samtidig møder man 
de problemer, afkommet har, da de 
ikke magter at leve op til det, for-
ældrene havde med hinanden. Lotte 
Kirkeby er en forfatter, jeg glæder 
mig til at læse mere af.

jl@kbhavis.dk



Spar
25%

på 
Auping

Vestergaard 
Møbler

Vestergaard Møbler

Vestergaard MøblerVestergaard Møbler

København
Torvegade 55-57
Tlf. 32 57 28 14 

Lyngby
Jernbanepladsen 19-23
Tlf. 45 87 54 04

Næstved
Merkurvej 3
Tlf. 55 77 49 49

Holbæk
Tåstruphøj 46
Tlf. 59 45 45 45

København
Torvegade 55-57
Tlf. 32 57 28 14 

Lyngby
Jernbanepladsen 19-23
Tlf. 45 87 54 04

Næstved
Merkurvej 3
Tlf. 55 77 49 49

Holbæk
Tåstruphøj 46
Tlf. 59 45 45 45

København  Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14            Lyngby  Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04             Næstved  Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49             Holbæk  Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45

København  Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14            
Lyngby  Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04             

Næstved  Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49             
Holbæk  Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45

København  Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14            
Lyngby  Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04             
Næstved  Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49             
Holbæk  Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45

Vestergaard Møbler

Vestergaard 
Møbler

Vestergaard Møbler

Vestergaard MøblerVestergaard Møbler

København
Torvegade 55-57
Tlf. 32 57 28 14 

Lyngby
Jernbanepladsen 19-23
Tlf. 45 87 54 04

Næstved
Merkurvej 3
Tlf. 55 77 49 49

Holbæk
Tåstruphøj 46
Tlf. 59 45 45 45

København
Torvegade 55-57
Tlf. 32 57 28 14 

Lyngby
Jernbanepladsen 19-23
Tlf. 45 87 54 04

Næstved
Merkurvej 3
Tlf. 55 77 49 49

Holbæk
Tåstruphøj 46
Tlf. 59 45 45 45

København  Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14            Lyngby  Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04             Næstved  Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49             Holbæk  Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45

København  Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14            
Lyngby  Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04             

Næstved  Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49             
Holbæk  Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45

København  Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14            
Lyngby  Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04             
Næstved  Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49             
Holbæk  Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45

Vestergaard Møbler

www.vester-moebler.dk

Vestergaard 
Møbler

Vestergaard Møbler

Vestergaard MøblerVestergaard Møbler

København
Torvegade 55-57
Tlf. 32 57 28 14 

Lyngby
Jernbanepladsen 19-23
Tlf. 45 87 54 04

Næstved
Merkurvej 3
Tlf. 55 77 49 49

Holbæk
Tåstruphøj 46
Tlf. 59 45 45 45

København
Torvegade 55-57
Tlf. 32 57 28 14 

Lyngby
Jernbanepladsen 19-23
Tlf. 45 87 54 04

Næstved
Merkurvej 3
Tlf. 55 77 49 49

Holbæk
Tåstruphøj 46
Tlf. 59 45 45 45

København  Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14            Lyngby  Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04             Næstved  Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49             Holbæk  Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45

København  Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14            
Lyngby  Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04             

Næstved  Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49             
Holbæk  Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45

København  Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14            
Lyngby  Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04             
Næstved  Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49             
Holbæk  Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45

Vestergaard Møbler

Vestergaard 
Møbler

Vestergaard Møbler

Vestergaard MøblerVestergaard Møbler

København
Torvegade 55-57
Tlf. 32 57 28 14 

Lyngby
Jernbanepladsen 19-23
Tlf. 45 87 54 04

Næstved
Merkurvej 3
Tlf. 55 77 49 49

Holbæk
Tåstruphøj 46
Tlf. 59 45 45 45

København
Torvegade 55-57
Tlf. 32 57 28 14 

Lyngby
Jernbanepladsen 19-23
Tlf. 45 87 54 04

Næstved
Merkurvej 3
Tlf. 55 77 49 49

Holbæk
Tåstruphøj 46
Tlf. 59 45 45 45

København  Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14            Lyngby  Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04             Næstved  Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49             Holbæk  Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45

København  Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14            
Lyngby  Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04             

Næstved  Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49             
Holbæk  Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45

København  Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14            
Lyngby  Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04             
Næstved  Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49             
Holbæk  Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45

Vestergaard Møbler



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 insulin-
optagelse 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 afve-
jes 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). Anven-
delse: 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 næseslim-
hinden, 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 reakti-
oner: 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-infl ammatorisk) 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 fl ere 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 forbin-
ding. 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 gra-
viditeten 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 paknin-
gen. 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 kammer-
vinkel 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 Con-
sumer Healthcare A/S, tlf: 80 25 16 27. Trademarks owned or licensed by GSK. ©2017 GSK or licensor.

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 sundhedsmæs-
sige udfordringer skulle komme i vejen. Med os på din side, kan vinteren bare komme an!

Velkommen på vores apotek.

Vi udleverer fra

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

Tør vinterhud?
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.

Smertelindring?
På apoteket kan vi hjælpe dig 
med at fi nde den type smerte-
stillende middel, som passer 
bedst til dig og din smerte.

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

Nicorette® QuickMist Cool Berry

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

Danatekt fedtcreme

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.

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.

Zymelin

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 bihulebetændel-
se. 10 ml.

Voltaren SmartTube

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

København Vaisenhus Apotek
Landemærket 3-5 · 1119 København K · Tlf. 33 15 41 10
www.vaisenhus-apotek.dk

Tine Wiboltt
Apoteker på København 
Vaisenhus Apotek

*Priserne gælder fra 2. januar – 20. januar 2019, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

Decubal clinic cream,
250 g

Decubal clinic cream,
100 g

HUSK® Psyllium Mavebalance,
200 g

HUSK® Psyllium Mavebalance 
kapsler, 225 stk.

Multi-tabs Complet,
90 stk.

Multi-tabs Daglig,
190 stk.

Apovit D-vitamin 35 µg, 
200 stk.

Apovit D-vitamin 25 µg, 
200 stk.

Gælder fra den 2. januar 
til den 20. januar 2019

Rabatten er fratrukket prisen

SPAR 
20% 


