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DANSKE BANK
LETTER RØVEN

CHRISTIANSHAVN 
AKTIONERER 

FOR PLEJEHJEM

FREDENS HAVN 
RYDDER OP

KØBENHAVNS 
HOVEDBRANDSTATION

LEDER POLITIK ALDERDOM MAGASIN BYENS BØGER

MIN BY  Forfatteren og meningsdanneren 
med snakketøjet kendt fra blandt andet 
“Romerriget” på Radio24Syv, Knud Romer, 
har, siden han forlod fødeøen Falster, øn-
sket at blive ægte københavner. I sin se-
neste roman “Kort over Paradis” serverer 
han scener fra, hvordan han sparkede dø-
ren ind til København.                        S:14                              

KØBENHAVN 
BLEV MIN BY
TEKST CAMILLE BLOMST    

FØRSTE BALLARD 
& BOSCH KRIMI

SALG   Danske Banks hovedsæde på Kongens Nytorv/Holmens Kanal med det 
smukke Erichsens Palæ og husene langs Holmens Kanal helt ned om hjørnet ved 
Niel Juelstatuen er solgt til en skotsk pensionskasse. Skotterne måtte have 
hele lommeulden med op, det kostede dem 1,4 milliarder kroner.      S.04

HELSTEGT RØDSPÆTTE

Hver dag til frokost og aften

TERRASSEN ER ÅBEN

Caféen Spisekøkkenet har åbent fra kl. 12.00 hver dag. Restauranten Spisestuen har åbent fra kl. 17.30 mandag til lørdag.
Rosenborggade 15-17, 1130 København K, Tlf. +45 3841 1020, www.brdr-price.dk - lige ved Nørreport og Kongens Have.

Serveres med brunet smør, friske urter, 
kapers og små, nye franske kartofler.

KR. 195

DANSKE BANK 
HAR SOLGT 
ARVESØLVET

TEKST CHRISTIAN LUNN
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Længe nok så vi Danske Bank direktøren Thomas Bor-
gens selvfede smil, når han strakte sig så vidt som at 
udtale, at ‘vi har ikke været dygtige nok til at forhindre 
fremmede i at lave ulovligheder i vores filial i Letland’. 
Det er vist Danmarkhistoriens slappeste bortfor-
klaring. Og sammenholdt med Hr. Bestyrelsesfor-
mand Ole Andersens supplerende ‘vi var for sent op-
mærksomme på hvidvaskningen af 1.500.000.000 
kr.’ eller noget andet sludder af samme skuffe, ser 
vi måbende til, når de får et ‘aftrædelseshonorar’ 
på nogle millioner. Altså MILLIONER, dem med 
seks nuller efter!

Nu kan de to løgnhalse, der skaffede Danske Bank ulov-
lige milliardindtægter, se til, når resten af Danske Bank 
lusker med halen mellem benene ned til det nye domi-
cil ved Kalvebods Brygge. Skam Jer! Hele banken, skam 
Jer! Selvfølgelig vidste Gud og Hvermand i banken, 
hvad der foregik. Aktionærer, skam Jer! Hvad mon 
der stod i årsberetningerne om indtægter i Letlands 
filialen? Den lille uanselige filial, som ville passe i 
størrelse til at varetage en mindre landboforening, 
en døgnkiosk og Vivi’s modecenter ned på Hoved-
gaden, må have bogført milliardindtægter. Eller 
hvad?

Hvorfor er vi så rasende på Danske Bank? Meget nemt at 
forklare: De har i den grad misbrugt vores blinde tillid! 
Sammen med Nordea er de to banker rygraden i Dan-
marks Økonomiske system. De står for lønregnskaber, 
skatte ind- og udbetalinger, overførselsindkomster. 
Det er masser af år siden, at man kunne få sin løn 
i en lille brun kuvert med aftalte småpenge og 
rigtige pengesedler. Man SKAL have en lønkonto, 
basta. De to storbanker KAN ikke gå rabundus, 
per definition. Som de sang på Christiania: ‘I kan 
ikke slå os ihjel, vi er del af Jer selv!’ Det sikkert 
været et slagnummer i direktionslokalerne ved fe-
sterne. Og ganske rigtigt: efter de pinlige afslørin-

ger vandt storbankerne statens licitationer igen, for 
der var ingen andre, som har IT-teknik til at klare 
opgaverne. Og statens vagthunde i banksektoren: 
de snorker så højt, at det lyder som en defekt kaf-
femaskine.

Hvad nu? Jo, nyheden er, at Danske Bank har solgt hele 
ejendomskomplekset, med Erichsens Palæ og ejen-
dommene langs Holmens Kanal, formentlig til en kapi-
talfond, således at der kan indrettes boliger og for-
retninger. Og Borgerrepræsentationen vedtog en 
lokalplan en uge ind i april, hvor 25% af lejlighe-
derne skal være almennyttige boliger! Hva’bar! Ja-
men, er de ikke for dyre for almindelige familier? 
Hm, måske. Men har alle boligkøbere ikke oplevet, 
at boligen føles meget dyr i starten, og så jævner 
det sig lidt med årene. Det røde flertal, som vedtog 
planen, har ønsket at forhindre et lokalt luksus-
kvarter, med private vagtværn o. lign., som det er 
set i storbyer verden over.  

Det bliver spændende at følge. Der jo i forbindelse med 
trakasserierne i Lille Kongens Gade vedtaget en lokal-

plan, som ligeledes skal sikre et almindeligt, borger-
ligt dagligliv med butikker, gamle historiske værtshuse 
(Hviids Vinstue og Skindbuksen). Tænk, hvor galt det 
gik på Kalvebods Brygge, hvor der hersker en trist, 
gold stemning mellem firmadomicilerne. 

Vogt Jer, usle profitjægere og slatne ‘byfornyere’!  Kø-
benhavneravisen vil, bevæbnet med søkikkert, teater-
kikkert og mikroskop, følge hvert skridt og prøve at 
være med til at forhindre, at folkelivet i vores MIddel-
alderby lider skade. Glem aldrig den måske største 
svinestreg, byen oplevede, da Magasin nedrev hele 
den ene side af Lille Kongensgade og opførte den 
afskyelige beton-balustrade, der har ødelagt hele 
gaden. Før lå der 1700-tals huse i Rosenborgstil og 
der var butikker i alle husene, flere med salg af præ-
servativer, deraf øgenavnet i folkemunde: Gummi-
gaden. Og kælderlokalet ved siden af Skindbuksen, 
hvor folk ventede på plads til at nyde den berømte 
skipperlobeskoves i Skindbuksen, hed naturligvis: 
Underbuksen.     
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DANSKE BANK 
HAR SOLGT 
ARVESØLVET
SALG Danske Banks hoved-
sæde på Kongens Nytorv/Hol-
mens Kanal med det smukke 
Erichsens Palæ og husene 
langs Holmens Kanal helt 
ned om hjørnet ved Niel Juel-
statuen er solgt til en skotsk 
pensionskasse. Skotterne 
måtte have hele lommeulden 
med op, det kostede dem 1,4 
milliarder kroner. Erichsens 
Palæ er en af Københavns 
smukkeste bygninger, op-
ført af den stenrige Erichsen 
i 1700-tallet for hans rigdom 
baseret på østens krydderier 
og te. Det var dengang, man 
skulle have te på recept hos 
doktoren, og så ned på apo-
teket. Ligesådan med kaffe, 
det var jo stærke nervegifte. 
Nutildags er det artikler om 
Danske Bank de sidste to år, 
som er landets stærkeste ner-
vegift for os hæderlige små-
folk. 

Det er jo altid rart med 
lidt luftforandring, så den 
‘innovative bank’ (citat Th. 
Borgen) flytter ned postter-
minalens bygning. Gad vist, 
hvilke innovative ideer, de 
har. Måske udvide vaskepro-
grammet med kulørtvask? 

Hvorfor ikke flytte hele me-
nageriet til Letland. Nå, nej. 
Der kan de jo ikke vise sig i 
dagslys.

Ifølge Thomas Borgens 
pressemeddelelse skal der i 
den nye bygning være plads 
til 4000 medarbejdere, en 
kantine (dagens ret: banke-
kød?) og et bankmuseum. 
Nåda da. Måske en afdeling 
for berømte bankforbrydere 
gennem tiderne: Et vokska-
binet med Alberti (han fik 8 
år), Direktør Thomas Borgen 
og Bestyrelsesformand Ole 
Andersen (de to sidste ikke 
retsforfulgte endnu). Og må-
ske en lille ussel bankrøver 
med elefanthue?

Skotterne, som har købt 
bygningskomplekset, vil 
skabe et boligkvarter. Bor-
gerrepræsentationen har væ-
ret hurtigt ude og vedtaget en 
byplan for området i. 25% af 
boligerne skal være alment 
boligbyggeri, ikke noget 
med en lille luksusenklave 
af milliardærer med private 
vagtværn (som det røde fler-
tal siger!). 

chrlunn

METRO Cityringen skulle efter planen stå 
klar til passagerer i løbet af sommeren 2019, 
men nu venter Metroselskabet først at kunne 
melde et åbningstidspunkt ud i juni på grund 
af forsinkelser.

Den mulige forsinkelse skyldes, at en så-
kaldt milepæl i byggeriet ikke er nået, da der 
fra entreprenørens side mangler ”dokumenta-
tion for et betydeligt antal test samt fysiske 
arbejder på stationerne, som skulle have væ-
ret gennemført”, skriver selskabet i en pres-
semeddelelse.

- Der er en betydelig risiko for, at vi bliver 
forsinket nu. Men vi kan også se, at der er en 
mulighed for at nå det, hvis alle giver den det 
yderste. Vi har ikke helt opgivet håbet, siger 

Metroselskabets administrerende direktør, 
Henrik Plougmann Olsen.

Det er hovedentreprenøren Copenhagen 
Metro Team (CMT), som har misset den af-
gørende RHO-milepæl (ready for handover) i 
byggeriets slutfase. Den skulle have være op-
nået i slutningen af marts 2019. CMT får nu 
dagbøder, indtil milepælen er nået.

Det har tidligere været fremme, at der har 
været et efterslæb på byggeriet.

Metroselskabet meddelte allerede i forbin-
delse med regnskabet for 2018, at der var ri-
siko for, at åbningen kunne blive udskudt. 
Med en plan for slutfasen håber man dog 
fortsat på at kunne nå det.

lp@kbhavis.dk

METROEN 
I NYE PROBLEMER

FAKTA OM METROENS TILBLIVELSE:
2002:  Arbejdet med at planlægge den kommende metrolinje, Cityringen, begynder
2005:  Forstudier af Cityringens anlæggelse færdiggøres
2005:  Staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune beslutter at anlægge Cityringen
2007:  Undersøgelser af undergrunden
2007:  Lov om Cityringen vedtages i Folketinget
2007:  Metroselskabet bliver stiftet. Ørestadsselskabet, der var bygherre på den eksisterende metro, 

bliver nedlagt ved lov
2008:  Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune udarbejder kommuneplantillæg med en rede-

gørelse af Cityringens effekt på miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse. I den forbindelse bliver der 
afholdt borgerhøringer

2009:  Projektet for Cityringen godkendes af Transportministeren, og anlægsarbejdet kan gå i gang
2009:  Arbejdet med at omlægge forsyningsledninger og rør begynder, så der bliver plads til de under-

jordiske stationer. Samtidig begynder de arkæologiske udgravninger
2009:  Byggeriet af Cityringen sendes i udbud
2011:  Der bliver underskrevet kontrakt med de italienske selskaber, Copenhagen Metro Team, der skal 

bygge Cityringen, og Ansaldo STS, der skal levere togene
2011:  Etablering af byggepladser begynder
2011:  Stationerne bliver bygget indtil 2017
2013:  Tunnelboringen starter og fortsætter indtil vinteren 2016/2017
2016:  Stationsforpladser bliver anlagt indtil 2018
2017:  Cityringen testes
2019:  Cityringen åbner i juli 2019 Kilde: Metroen

Metroselskabet vil først i juni meddele offentligheden, om åbningen af Cityringen denne sommer kan gen-
nemføres som planlagt.

TEKST LARS PETER LORENZEN

TEKST CHRISTIAN LUNN



Telfast® (fexofenadinhydrochlorid), fi lmovertrukne tabletter 120 mg. Virkning og anvendelse: Lindrer symptomer som nysen, rindende øjne og løbende næse med kløe eller stoppet næse, der optræder ved høfeber (sæsonbetinget allergisk rhinitis). Dosering: Voksne og børn over 12 år: 1 tablet (120 mg) daglig. Tabletten tages 
med et glas vand inden et måltid. Kontraindikationer: Tag ikke Telfast, hvis du er allergisk over for fexofenadin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Telfast. Advarsler og forsigtighedsregler: Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Telfast, hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion. Tal med din læge om dette. Hvis 
du tidligere har haft tilfælde af eller vedvarende hjerteproblemer, skal du være opmærksom på at denne medicin kan føre til øget puls, eller uregelmæssig hjerterytme. Interaktioner: Hvis du tager medicin mod for meget mavesyre, der indeholder aluminium- eller magnesiumhydroxid, samtidigt med Telfast, kan det nedsætte 
virkningen af Telfast. Disse to typer medicin skal derfor tages med mindst to timers mellemrum. Bivirkninger: Hvis du oplever hævelse af læber, tunge eller hals, hævelse i ansigtet, eller åndedrætsbesvær, skal du straks kontakte din læge, da dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion. Almindelige bivirkninger: Hovedpine, 
døsighed, kvalme og svimmelhed. Ikke almindelige bivirkninger: Træthed. Bivirkninger med ukendt hyppighed: søvnløshed, søvnforstyrrelser, mareridt, nervøsitet, hurtig eller uregelmæssig hjerterytme, diarré, udslæt og kløe, nældefeber, alvorlige overfølsomhedsreaktioner som kan medføre hævelse af ansigtet, læberne, tungen 
eller halsen, rødmen, trykken for brystet og åndedrætsbesvær. Pakningsstørrelser: 10 stk. (Vnr.004955), 30 stk. (Vnr. 171000), 100 stk. (Vnr. 033781). For dagsaktuel pris se www.medicinpriser.dk. Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Sanofi  A/S, Lyngbyvej 2, 2100 København 
Ø, telefon 4516 7000, Medicinsk Information. Lamisil Once (terbinafi n), kutan opløsning 10 mg/g. Anvendelse: Behandling af fodsvamp. Dosering: Voksne over 18 år: Påsmøres kun én gang på begge fødder, også selvom læsioner kun er synlige på den ene fod. Forsigtighedsregler: Indeholder alkohol; bør anvendes med forsig-
tighed, hvor alkohol kan forårsage irritation. Må ikke bruges i nærheden af åben ild. Kun til udvortes brug. Kan irritere øjnene. Må ikke anvendes i ansigtet. Bivirkninger: Milde og forbigående reaktioner på det behandlede hudområde så som tør hud, hudirritation og brænden. I meget sjældne tilfælde ses allergiske reaktioner. 
Graviditet og amning: Må kun anvendes under graviditet på lægens anbefaling. Må ikke bruges under amning. Pakninger: Lamisil Once 10 mg/g, 4 g: Ingen vejledende mindstepris. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakken. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 80 25 16 27. Trademarks 
owned or licensed by GSK. ©2018 GSK or licensor. Imodium®, tabletter; Imodium® Smelt, frysetørrede tabletter (loperamid) og Imodium® Plus (loperamid, simeticone) Anvendelse Imodium og Imodium Smelt: Diarré hos voksne og børn over 12 år. Symptomatisk behandling af akutte episoder af diarré i forbindelse med 
irritabel tyktarm (IBS) hos diagnosticerede voksne. Dosering: Diarré: Startdosis:Voksne: 2 tabletter, Børn (12-17 år): 1 tablet. Pause 1 time. Derefter 1 tablet efter hver løs afføring. Voksne højst 8 tabletter dagligt, børn (12-17 år) højst 4 tabletter dagligt. Må ikke anvendes til børn under 12 år. Akutte episoder af diarré i forbindelse 
med IBS: Voksne: Startdosis 2 tbl. (4 mg). Derefter 1 tbl. efter hver løs afføring. Højst 12 mg/dag. Må ikke anvendes til børn under 18 år. Tabletter indeholder lactose. Frysetørrede tabletter indeholder aspartam. Bivirkninger ved Imodium og Imodium Smelt: alm. bivirkninger, der er rapporteret er forstoppelse, luft i maven, ho-
vedpine, kvalme og svimmelhed. Pakninger Imodium: Tabletter 10, 20 og 60 stk. Imodium Smelt: Frysetørrede tabletter 12 stk. Anvendelse Imodium Plus: Akut diarré hos voksne og børn over 12 år, når der også forekommer oppustethed, mavekramper samt luft i maven. Dosering Imodium Plus: Voksne over 18 år: Start med 
2 tabletter, efterfulgt af 1 tablet efter hver tynd afføring. Højst 4 tabletter om dagen. Unge mellem 12 og 18 år: Start med 1 tablet, efterfulgt af 1 tablet efter hver tynd afføring. Højst 4 tabletter om dagen. Må ikke anvendes til børn under 12 år. Bivirkninger ved Imodium Plus: Alm. bivirkninger, der er rapporteret er hovedpine, 
kvalme og smagsforstyrrelser. Pakninger Imodium Plus: Tabletter 6 og 12 stk. Forsigtighedsregler: Imodium, Imodium Smelt og Imodium Plus bør ikke anvendes til patienter med kendt allergi overfor indholdsstofferne, ved blodig afføring og høj feber, akut tyktarmsbetændelse, ved kraftig diarré efter antibiotikabehandling, ved 
forstoppelse eller udspiling af maven. Det er vigtigt at sørge for rigeligt væskeindtag. Hvis diarréen varer længere end 2 døgn, skal behandlingen stoppes og lægen kontaktes. Forsigtighed ved nedsat leverfunktion. Bør anvendes med forsigtighed til gravide og ikke til ammende kvinder. Overskrid ikke den angivne dosis. Der er 
rapporteret alvorlige hjerteproblemer hos patienter, som har taget for meget loperamid.  Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød, tlf.: 70 20 52 12. www.imodium.dk. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@
its.jnj.com. Juli 2017. Gaviscon Virkning: Mod halsbrand, sure opstød og ved spiserørsbrok. Dosering: Tyggetabletter: Voksne: 1-3 tyggetabletter efter behov ca. ½ time efter et måltid samt lige før sengetid el. efter lægens anvisning. Tyg tabletten grundigt, og skyl evt. ned med en lille smule vand efter behov. Tyggetabletten må 
ikke synkes hel. Børn: Må kun anvendes til børn under 15 år efter lægens anvisning. Oral suspension: Voksne og børn over 2 år: 10-20 ml efter behov ½ time efter måltid og umiddelbart før sengetid el. efter lægens anvisning. Børn ½-2 år: 5-10 ml per døgn fordelt på fl ere doser, helst efter måltid. Børn under ½ år: 1-2 ml per kg le-
gemsvægt per døgn fordelt på fl ere doser, helst efter måltid. Må kun gives til nyfødte og småbørn efter lægens anvisning. Oral suspension omrystes umiddelbart inden brug. Kan tages med en lille smule vand efter behov. Advarsler og forsigtighedsregler: Må ikke anvendes ved allergi over for de aktive stoffer el. et hjælpestof. 
Tal med lægen hvis du har nedsat nyrefunktion. Tal med lægen ved behandling med lægemidler, der indeholder: fl uoroquinoloner, tetracykliner, ketoconazol, estramustin, tyreoideahormoner, digoxin, sotalol, clodronat, mycophenolatmofetil, gabapentin, penicillamin, difl unisal. Gaviscon nedsætter virkningen af jernpræparater, og 
lægemidlerne bør tages med mindst to timers mellemrum. Må ikke bruges sammen med drikkevarer, der indeholder citronsyre. Tag ikke dobbeltdosis som erstatning for glemt dosis. Tyggetabletter: Indeholder mannitol (kan have en mild afførende virkning). Oral suspension: Indeholder natrium. Tal med din læge, hvis du har brug 
for at tage Gaviscon på daglig basis over en længere periode, især hvis du er blevet rådet til at følge en saltfattig diæt. Indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen). Bivirkninger: Meget sjælden: Udslæt, kløe og væskeop-
hobning under huden. Pakninger: Tyggetabletter: Blisterpakninger á 20 og 120 stk. Oral suspension: Flasker á 100, 400 og 500 ml. Læs oplysningerne i indlægssedlen eller på emballagen før brug. BENARHIN (budesonid). Næsespray, suspension, 32 mcg/dosis. Forebygger høfeber hos voksne fra 18 år. Må ikke anv. ved 
overfølsomhed over for et eller fl ere af indholdsstofferne. Kontakt lægen før du tager BenaRhin hvis du får næseblødninger, har næsesår, har (haft) lungetuberkulose, har en luftvejs-infektion, har (haft) stær, har diabetes eller har leverproblemer. Kontakt lægen hvs du får synsfortsyrrelser. Må kun bruges under graviditet/amning 
eller til børn u. 18 år efter lægens anvisning. Må ikke anvendes i mere end 3 måneder, uden at lægen kontaktes. Dosering: 2 pust i hvert næsebor 2 gange dagligt. Når den ønskede virkning er opnået, kan du nøjes med 1 pust i hvert næsebor 2 gange dagligt. Bivirkninger: Irritation i næsen, smerter, astma. Pakninger: Glasfl aske 
med 120 doser. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. +45 70205212. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com. December 2018

SPØRG BARE OS
- og få gode råd med hjem

Foråret er i gang - og sommeren er på vej. Her på vores apotek står vi klar til at rådgive 
og hjælpe dig og dine nærmeste. Med apoteket som støtte får du hjælp til at takle årsti-
dens udfordringer som f.eks. sol, insektbid eller allergi. Vi er eksperter i at rådgive dig om 
lige netop din situation.

Vi udleverer fra

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

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

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

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

Imodium Plus

Behandler mere end bare diarré: 
Op pustethed, mavekneb og luft i 
maven. 
2 mg. 12 stk.

Lamisil Once

Behandling, der dræber fodsvamp, 
med kun én enkelt påsmøring. 10 
mg./ml. 4g.

BenaRhin Næsespray

Til effektiv forebyggelse og lindring 
af høfebersymptomer. Virker lokalt 
for at lindre nasale allergisymptomer, 
herunder tilstoppet næse. Til kontinu-
erlig lindring dag og nat. Kan anvendes 
fra 18 år. 120 doser.

Telfast 

Ikke sløvende anti-histamin til 
behandling af sæsonbetinget 
allergisymptomer f.eks. kløe, nysen, 
løbenæse og infl ammation i næsen.  
Ikke sløvende. Virker indenfor 1 time 
i op til 24 timer. Anbefales til voksne 
og børn fra 12 år. 120 mg. 30 stk. 

Gaviscon

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

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 29. april – 19. maj 2019, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

GUM Soft-Picks Advanced 
Small, Regular og Large, 30 stk.

GUM Original White 
tandpasta, 75 ml.

Multi-tabs Complet
90 stk.

Multi-tabs Magnesium
100 stk.

Vivag® Intimgel
50 ml.

Vivag® Intimsæbe
750 ml.

Unikalk® Silver
180 stk.

Unikalk® Forte
180 stk.

Gælder fra den 29. april 
til den 19. maj 2019

Rabatten er fratrukket prisen

SPAR 
20% 

DANSKE BANK 
HAR SOLGT 
ARVESØLVET
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POLITIK  Offentlige byg-
ninger i Københavns Kom-
mune skifter i 2019 den 
gamle belysning ud med 
mere energieffektiv LED-be-
lysning. Det medfører en år-
lig besparelse på 3,4 milli-
oner. 

Det er Københavns Ejen-
domme, der står for den om-
fattende udskiftning i offent-
lige bygninger med et samlet 
areal på cirka 97.000 kvadrat-
meter. Udskiftningen er en 
del af den 2025-plan, der skal 
gøre kommunen C02-neutral 
i 2025.

Ifølge Thomas Maare fra 
Københavns Ejendomme & 
Indkøb er udskiftningen en 
investering, der giver kom-
munen store besparelser og 
bedre lys til gavn for bru-
gerne af ejendommene.

- Ved at installere intelli-
gent LED-lys, der slukker, når 
der ikke er nogen i lokalerne 
og dæmper belysningen ved 
meget dagslys, bliver det en 
god forretning. Der drejer sig 
om skoler, daginstitutioner 

og botilbud for ældre, som 
får ny belysning, så udover 
en stor besparelse kommer 
det også borgerne til gode, 
siger Thomas Maare, der er 
projektleder i Københavns 
Ejendomme & Indkøb.

Dårlige produkter på markedet
EU-initiativet Premium-
Light-pro er lanceret som 
følge af, at LED-markedet 
flyder over med dårlige 
produkter, der betyder, at 
forbrugere og indkøbere 
i det offentlige ofte kom-
mer hjem med lyskilder af 
tvivlsom kvalitet. Det skal 
PremiumLight-pro afværge 
med nye vejledninger, un-
dervisning, eksempler på 
god praksis med mere.

Hos Københavns Ejen-
domme er man tilfredse med 
EU-initiativets opmærksom-
hed på problemet, og de har 
glæde af undervisning og vej-
ledninger, om hvordan man 
opnår både høj lyskvalitet og 
energieffektivitet samtidig 
med, at man stiller store krav 

til garantiforpligtelserne fra 
leverandørens side.

- PremiumLight-pro vil 
være et godt værktøj, når 
man som kommune eller an-
den offentlig institution skal 

indkøbe nye, energieffektive 
belysningsløsninger. Det er 
vores erfaring, at LED-pro-
dukter af den rette kvalitet og 
med dagslysstyring gennem-
snitligt vil kunne spare om-

kring 60 procent i el-omkost-
ninger, og det vil dermed 
komme rigtig mange borgere 
til gode, siger Thomas Maare.

lp@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN

Nørreport Station er et af de steder, der for nylig har fået energieffektiv LED-belysning.

NY BELYSNING GIVER MILLIONBESPARELSE

Nyd København fra vandet hele året 

Havnefronten skifter hurtigt og der er altid noget at opleve om man sejler om sommeren eller  
vinteren. Med et årskort fra Stromma Danmark kan du hele året nyde det skiftende sceneri og  

årstiderne fra vandet. Du får desuden hver måned tilbud med rabatter og andre fordele.  
Køb årskortet i billethusene på Ved Stranden og Nyhavn eller online på stromma.dk  

250,- kr. 
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TEKST OG FOTO 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

POLITIK Et lille havnekontor i en min-
dre skurvogn, et multtoilet og en stor 
dejlig køkkenhave vidner om den mo-
bilisering, der står på både til lands 
og til vands for at bevise, at man er 
i stand til at tage vare på havnen og 
dens beboere på ansvarlig vis.

Vil undgå rydning
Foran en dejlig køkkenhave står en 
beboer, ”Storken”, og drikker kaffe. 
Han fortæller, at de uafladeligt er i 
gang med at rydde op, og at de vil for-
søge på selv at fjerne nogle skibsvrag 
ved at skære dem i stykker og slæbe 
stykkerne op på land. De er i løbende 
kontakt med myndighederne, og sat-
ser på at de kan få en eller anden form 
for dispensation igennem,  så de kan 
undgå den varslede rydning til efter-
året. 

Det har været en behagelig samtale 
med Storken, men han vil ikke fotogra-
feres, fordi han lige er vågnet. 

Skæve boliger
Da jeg er på vej derfra råber en ag-
gressiv beboer efter mig: ”Get out of 
here, and don’t you ever come back!” 
Han gentager det et par gange, mens 
jeg stjæler mig til et hurtigt foto af 
køkkenhaven. 

Samtidig med at de mere ressour-
cestærke arbejder på at gøre havnen 
mere acceptabel for stat og kommune, 
tilses de mest udsatte beboere jævn-
ligt af gadepsykiatrien og Hjemløse-
enheden. Et par af beboerne har alle-
rede fået bolig i de skæve boliger, ”På 
Sporet”, i Vermlandsgade - men det er 
en stor udfordring for kommunen at 
finde skæve boliger til alle, der har 
behov for det og ønsker det. 

De nødvendige indsatser
I Kystdirektoratets pressemeddelelse 
fra februar vedrørende rydningen, 
stod der bl.a.: ”Københavns kom-
mune vil i forbindelse med en rydning 
iværksætte de nødvendige sociale ind-
satser til beboerne i Erdkehlgraven.” 
- Det arbejde har allerede pågået et 
stykke tid, da mange udsatte ikke kan 
klare vintrene i havnen. 

Men ikke alle ønsker en boligløs-
ning på land. De ressourcestærke af 
beboerne, har ikke de samme proble-
mer med vintrene, men arbejder ihær-
digt på at beholde deres naturskønne, 
flydende hjem på Christianshavn.

jra@kbhavis.dk

FREDENS HAVN 
RYDDER OP

Udenfor billedet til venstre er der multtoilet og havnekontor. For enden af køkkenhaven 
under halvtaget ses en enkelt udendørs soveplads.

ALT IMENS MYNDIGHEDERNE RUSTER SIG TIL EN AFVIKLING 
AF FREDENS HAVN, BLIVER DET LILLE SAMFUND 
I ERDKEHLGRAVEN STØT OG ROLIGT MERE VELETABLERET.
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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 København 
K bestormer os med K’er for 
Kys og Kram og caféKaffe 
sådan en forårsdag med 
kærlig sol og kølig vind. 
Grundstemningen er rum-
melig og forårsforelsket, 
folk hilser med åbne arme 
og knus, så byen nærmest 
kunne kalde sig Køben-
Favn. 

For at tilføje d-vitaminer 
og Københavner-K’er til hu-
møret tager jeg en moderne 
“arbejde hjemme-dag” 
på café. En af mine ung-
domscafévaner var at sidde 
på Kafe Kys i Strædet med 
kvædete mellem oldemor-
møblerne og spille kort-
spillet Røvhul med mine 
veninder. Det må have for-
met en indre tryghed ved 
bohemede mormorcaféer 
med smårådne blomster i 
nussede vaser og fedtstøv 
på lamperne. For at bryde 
mit mønster tager jeg på 
ekskursion til en eksklusiv 
fortovscafé nær Det Konge-
lige Teater. 

Her i reservatet sidder 
man i rensdyrskind og 
varmer sig med dyre de-
signtæpper. Selvom det er 
før frokost, folder en let 
anløben læbestiftdame sin 
last ud under markisen og 
bestiller en flaske bobler, 
som hun drikker alene af 
en glaskaffekop. Det sidste 
lugter af indforstået og di-
skret ritual mellem hende 
og tjeneren.

Flere regninger end kvinder
To landskendte skuespil-
lere, der var lig med dansk 
film i 90’erne, bestiller cort-
ado og ostemadder. Den ene 
afslappede, skægstubbede 
klipklapfodtøjsfister siger: 
“Det er mandag morgen, og 
jeg har lige betalt regninger 
for 40.000. Den ene var en 
stor tandlægeregning.” Den 
anden ustrøgne hørskjorte 
svarer, “Voksenlivet er vul-

gært, der er flere regninger 
end kvinder efterhånden.” 

Lidt om lig
Bordet ved siden af indtages 
af to veninder. De har ikke 
set hinanden længe og skal 
københavnercatcheup. Den 
ene er blevet sygeplejerske 
og arbejder på en kræftafde-
ling, hvor patienterne åben-
bart dør som fluer. 

“Hvad gør man egent-
lig med sådan en død, som 
man skal give tøj på, før fa-
milien skal se liget?” vil den 
ene vide.

“Man bakser med krop-
pen. Jeg lover dig, at der skal 
moses igennem med sådan 
en omgang gammelmorbab-
ser i størrelse ekstra lang, 
der skal mases ind i en bøj-
lebh. Det er ikke en yndlings-
opgave. Det eneste, der er 
værre, er, når en muslim går 
bort. De skal nemlig have en 
kropsbarbering, der må ikke 
være et hår på kroppen, hel-
ler ikke i nummeren.” Jeg kan 
ikke holde masken, vi kigger 
på hinanden og skraldgri-
ner. Nu kan sygeplejersken 
mærke, at hun har publikum 
til sine anekdoter.

Gebisgaffa
“Ved du, hvad vi gør med 
gebisserne? Vi giver dem 
lige en smule gaffatape, el-
lers ser de så slapmundede 
ud. I det hele taget så er 
det med løse kropsdele, el-
ler hvad man nu skal kalde 
dem, lidt problematisk. En 
gang havde vi en med en 
benprotese af metal, den 
må ikke komme med til 
brænding, så vi anede ikke, 
hvad vi skulle gøre med den. 
Vi endte med at stille den i 
vindueskarmen og håbe på, 
at de efterladte følte sig så 
knyttede til det halve ben, 
at de fjernede det for os.”. 
Sygeplejerskehumor er lige 
så vidunderlig som hånd-
værkerhumor.

Tidens vigtigste valuta
Et forretningsmøde mellem 
et umage match sætter sig 

og får serveret brunch med 
en bunke tiægs-røræg. 

Han er i kortærmet thai-
silkeskjorte i brændt orange 
og sælskindsvest. Om hal-
sen dingler Thors hammer 
i en lædersnor. Mon han er 
en økoselvforsyningsdrøm-
mer, der leger med tanken 
om et simpelt landliv, hvor 
han vil ernære sig af græsæg 
og blomsterhonning solgt 
fra egen gårdbutik?

Hun har et kort, kniv-
skarpt parisisk klip, stram 
sort kjole og diskrete ægte-
perleøreringe. Mandslingen 
er åbenbart en alternativ It-
velhaver, og hun er rig på 
tidens vigtigste valuta: føl-
gere på nettet. 

Affekteret københavner
Ved siden af mig sidder en 
herre på måske 75 år. Han 
vækker opmærksomhed i 
sit sorte aftenjakkesæt med 
rød halsklud og rødstribede 
sokkeletter. Han taler så 
gammelkøbenhavnsk med 
spids mund, at jeg i første 
omgang tror, at hans mar-
melade er med "mordbær". 
Det er naturligvis jordbær. 
Senere taler han over tele-
fonen om, at han har pro-
blemer med det, jeg opfat-
ter som en “blodtud”. Men 
mine lange ører regner ud, 
at han har noget “blueto-
oth”, der driller.

Han tager øjenkontakt: 
“Du kigger også på men-
nesker. Har du tænkt over, 
at en kvinde kigger på en 
mand, mens mænd ser på 
kvinder. De kigger hele ti-
den efter kvinder - i flertal.”

Efter endt kaffe letter 
han på sin elegante hat, 
vinker tuttenuttet med på-
klædningsrekvisitten og si-
ger: “Min mor sagde altid: 
Foråret er en horebuk, det 
kommer og går.”
 

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

FORÅRET ER 
EN HOREBUK
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POLITI På landets ti mest blitzede 
strækninger blev der udskrevet langt 
over 100.000 bøder. Det viser tal 
fra Rigspolitiet ifølge Danmarks Sta-
tistik.

H.C. Andersens Boulevard i Køben-
havn ligger på en solid førsteplads 
over veje, hvor flest bilister er blevet 
fanget af fotovognen. Hele 14.209 bø-
der blev udskrevet på den vej i 2018. 
Det svarer til 22,9 millioner bødekro-
ner.

Derefter kommer Åboulevarden i 
København med 9139 fartbøder, som 
svarer til i alt 14,1 millioner kroner.

På en tredjeplads kommer Nørre 
Allé. Her blev der udskrevet 8330 fart-
bøder og bilisterne måtte tilsammen 
betale 12,3 millioner kroner i bøder.

Selvom der blitzes utrolig mange 
på de store Københavnerveje, så skal 
vi altså ud på motorvejene uden for 
København, når fjerde- til sjetteplad-
sen afsløres.

Greve topper listen
Øresundsmotorvejen ved Tårnby indta-

ger fjerdepladsen med 7584 udskrevne 
bøder, hvilket svarer til 13,1 millioner 
kroner.

Dernæst kommer Helsingørmotorve-
jen ved Rudersdal med 7104 bøder til 
en samlet sum af 9,3 millioner kroner.

Sjettepladsen indtages af Holbækmo-
torvejen ved Høje-Taastrup med 5994 
fartbøder. Det svarer til 7,9 millioner 
kroner.

Tallene fra Rigspolitiet viser ikke 
kun, hvilke veje der bliver blitzet flest. 
Der er nemlig også tal over de kommu-
ner, hvor bilisterne skulle betale mest i 
bøde. Og her løber Greve med rekorden. I 
Greve Kommune betalte bilisterne i gen-
nemsnit 2262 kroner i bøde efter mødet 
med en fotovogn.

Når man får en fartbøde, der er højere 
end 2000 kroner, har man kørt mindst 
40 procent over hastighedsgrænsen. En 
fartbøde starter ved 1000 kroner og slut-
ter ved maksimalt 12.500 kroner.

lp@kbhavis.dk

FOTOVOGNEN 
FANGER FLEST 
PÅ DENNE VEJ

Fotovognenes indtog på de danske vogne skæpper godt i bødekassen. På H.C. Andersens 
Boulevard i København blev der udskrevet 14.209 bøder i 2018.

TEKST LARS PETER LORENZEN

TEKST ALLAN MYLIUS THOMSEN

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

GRØNLANDSKE MONSTRE I LØVSTRÆDE
KUNST  I artiklen fra april om 
udstillingen, Bestarium Groen-
landica i Det Grønlandske Hus, 
angav Københavneravisen fejlag-
tig adressen som Pilestræde. Det 
Grønlandske Hus ligger naturlig-
vis i Løvstræde. Vi beklager fej-
len. Man kan i øvrigt stadig nå 
at opleve udstillingens meget 
spændende kunstneriske fortolk-
ninger af de mytiske monstre 
fra den grønlandske åndeverden 
frem til d. 31. maj i Det Grønland-
ske Hus, - altså, i Løvstræde 6, Kø-
benhavn K.

mh@kbhavis.dk

Aajumaaq - af Maria Bach Kreutzmann/
Det Grønlandske Hus

FARVEL Et af de gamle værtshuse 
på ”dødsruten” er transformeret. 
Café Rex, i Pilestræde 50, er ble-
vet forvandlet til ”Rævens Bar”.

Her lå oprindeligt en kaffebar. 
Den overtog skuespilleren Knud 
Rex og han kone Ruth i 1963, og 
omdannede den til Rex Salon. 
De havde tidligere haft ”Society 
Bar” i Brolæggerstræde. De an-
satte bl.a. en hyggepianist, der en 
morgen ikke var til at drive ud af 
værtshuset. Han sad og skrev san-
gen ”Sidder på et værtshus”. Det 
var selvfølgel...ig John Mogensen. 
Her kom mange af Knud Rex kol-

leger, så stedet blev et af holde-
punkterne for bohemer på den le-
gendariske ”dødsrute” i indre by. 

Efter Knud Rex død i 1968, 
solgte konen, og i hippiperio-
den hed den en overgang ”Hek-
serex”. Herefter blev den til fro-
kostrestauranten ”Café Rex Hos 
fru Lind”, hvis frokost var legen-
darisk. Herefter har den levet en 
skiftende tilværelse, bl.a. med 
stor buffet. Efter en større reno-
vering, er den så blevet til ”Ræ-
vens Bar”.

amt@kbhavis.dk

RETTELSE

FARVEL TIL CAFÉ REX
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VALG Den 10. april var der vælgermøde for Chri-
stianshavn på Arkitektskolen med 11 lokale folke-
tingspolitikere. Debattør og journalist, Lars Trier 
Mogensen, styrede debatten med vægten på føl-
gende temaer: Byudviklingen på Christianshavn 
og i København, herunder bolig- og trafikpolitik, 
Miljø- og klimapolitik samt Uddannelsespolitik. 
De følgende sad i panelet:
 
Simon Simonsen, Socialdemokratiet, 
Jette Gottlieb, Enhedslisten
Andreas Pourkamali, Radikale Venstre 
Kasper Nordborg Kiær, Socialistisk Folkeparti
Bjarke Kværnø, Venstre
Carolina Maier, Alternativet
Ketil Rasmussen, Nye Borgerlige
Lars Berg Andersen, Liberal Alliance
Brian Bruun, Dansk Folkeparti
Anders Johansson, Det Konservative Folkeparti
Klaus Riskær Pedersen, Partiet Klaus Riskær Pedersen

Hermed nogle løsrevne udpluk fra den indledende 
debat: 

Om byudvikling og boligpolitik
Lars Trier Mogensen skød debatten i gang med et 
spørgsmål om børnefamilier og høje kvadratme-
terpriser. Her erklærede Lars Berg Andersen fra 
Liberal Alliance sig som tilhænger af markedskræf-
terne som en langsigtet løsning på boligproble-
merne, mens Bjarke Kværnø fra Venstre nok mente, 
at regeringen og staten skulle gå ind og påvirke 
markedskræfterne, og at han i øvrigt var tilhæn-
ger af højhuse. Carolina Maier, Alternativet, så Ve-
sterbro som et skræmmebillede, idet boligmassen 
var blevet for homogen. Hun så desuden planerne 
om to store nye hoteller på Christianshavn, som 
et eksempel på markedskræfter, der bør reguleres. 

Om lejeboliger
Klaus Riskær Pedersen mente dog ikke, at man kan 
ændre på markedskræfterne, men at f.eks. skole-

lærere og politibetjente. skal kunne bo her. Kom-
munen kunne f.eks. købe boliger til markedspris 
og derefter udleje – men det kan så ikke tilbydes 
alle. Anders Johansson fra Det Konservative Folke-
parti vil gerne have bygget flere boliger. Han synes 
Lynetteholmen er en god løsning, der løser mange 
problemer, også omkring infrastruktur. Jette Got-
tlieb fra Enhedslisten, mener, der skal sættes be-
tingelser for lejeboliger, hvor 25% almene boliger 
er for lidt, for det betyder 75% boliger til speku-
lanter. Hun mener heller ikke at 50% af befolk-
ningen skal bo i hovedstadsområdet, men at man 
skal opbygge resten af landet. Andreas Pourkamali, 
Radikale Venstre, understregede vigtigheden af at 
staten er med til at sikre en mangfoldig hovedstad.

Det manglende plejehjem
På et spørgsmål fra salen omkring Christianshavns 
manglende plejehjem, svarede Simon Simonsen fra 

Socialdemokratiet, at man skal kunne blive gam-
mel i sin egen bydel, og at dette kræver en nati-
onal regulering. Brian Bruun, Dansk Folkeparti, 
mener at vejen til et plejehjem er at tale med sin 
lokalpolitiker, men han mente i øvrigt at almene 
boliger, som et plejehjem jo er i dag, bør afskaffes, 
så der kun er ejerboliger og lejeboliger tilbage. Til 
gengæld skal folk have mere i løn.

Et medlem af den christianshavnergruppe, ”Ple-
jehjem Nu”, der arbejder for et plejehjem på Chri-
stianshavn, rejste sig derefter og fortalte, at de ar-
bejder på at få Miljøstyrelsens tomme bygning i 
Strandgade 29 reserveret til plejehjem, og at løsnin-
gen er, at staten sælger bygningen til kommunen. 
Men staten har sagt nej, for bygningen skal bruges 
til kontorer. Men det giver bare ingen mening, da 
der jo er masser af ledige kontorbygninger overalt.
 - Valget skal udskrives senest den 17. juni.  

jl@kbhavis.dk

VÆLGERMØDE PÅ 
CHRISTIANSHAVN
TEKST JETTE R. ARENDRUP

TEKST JØRN THULSTRUP, CAND.POLIT. 

DE FREMMEDE IBLANDT OS!
Økonomi og indenrigsministeriet har her i 2019 
udgivet en rapport på 134 sider med titlen: Rede-
gørelse om parallelsamfund. Redegørelsen viser, at 
30 pct. af befolkningen med ikke-vestlig baggrund 
kommer fra et land i Mellemøsten. I 1980 var det 
kun 5 pct. der kom fra Mellemøsten. Personer af 
tyrkisk oprindelse udgør i dag 13 pct. af dom mod 
28 pct. i 1980. Frem til midten af 1990’erne ud-
gjorde indvandrerne den altovervejende del af be-
folkningen med ikke-vestlig baggrund. I dag udgør 
efterkommerne omkring en tredjedel af gruppen.

Alderssammensætningen har også ændret sig i lø-
bet af de seneste 40 år. Befolkningen er generelt blevet 
ældre, hvilket også gælder indvandrere og efterkom-

mere med ikke vestlig oprindelse. Hvor efterkommere 
i 1980’erne og 1990’erne hovedsageligt bestod af børn 
og unge, er hver femte efterkommer nu over 25 år. 

Med forandringerne af Danmarks befolkning 
følger flere udfordringer. Først og fremmest, fordi 
en veluddannet befolkning, der er aktiv på arbejds-
markedet, er fundamental for Danmarks velstand 
og samfundsmodel. 

På sigt er det således en forudsætning, at ind-
vandrere og efterkommere nærmer sig samme ar-
bejdsmarkeds-tilknytning, som personer af dansk 
oprindelse. Hvis ikke det lykkes, kan det blive svært 
at fastholde det niveau for skattefinansierede vel-
færdsydelser, som eksisterer i dag. 

Det politiske fokus på parallelsamfund er ikke 
nyt. Allerede i 2004 blev der lanceret en samlet 
ghettoplan, og i 2010 blev der indgået en politisk af-
tale om udsatte boligområder, hvor den første liste 
med ghetto områder så dagens lys. Listen er baseret 
på kriterier om bl.a. arbejdsmarkedstilknytning, 
uddannelse og kriminalitet. 

Klassificeringen stiller skarpt på de områder, 
hvor der er behov for en særlig indsats for at ned-
bryde og forebygge parallelsamfund. Listen har 
således også betydning for tildeling af midler fra 
Landsbyggefonden til fysiske forandringer og so-
ciale indsatser i udsatte områder.

Fra venstre de to folketingskandidater, Simon Simonsen (S) og Klaus Riskær Pedersen (Partiet Klaus Riskær Pedersen).
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POLITIK  Alternativets gruppefor-
mand, 30-årige Fanny Broholm, gav 
selv dødsstødet til sit eget forslag om 
at klimakompensere for Københavns 
kommunes flyrejser ved at donere 
penge til en udenlandsk klimaorga-
nisation.
Ved en fejl kom Fanny Broholm til 
at stemme for de Konservatives æn-
dringsforslag om at plante træer for 
det samme beløb - 55.000 kroner - i 
København. Alternativets seks stem-
mer gav nemlig de konservatives for-
slag et flertal med 26 stemmer mod 
22 hos S, SF og LA.
Efterfølgende gik det op for den 
30-årige gruppeformand, at hun 
havde stemt for et forslag, som hun 
er imod.
- Jeg kunne have begravet mig selv le-
vende. Efterfølgende har jeg gjort alt, 
hvad jeg kan for at få lavet den me-
get uambitiøse plan om, siger Fanny 
Broholm.

Mange flere træer kræves
Beslutningen om i stedet at plante 
træer i København blev kritiseret 
i DR’s Detektor, fordi de cirka 215 
træer, pengene rækker til, slet ikke vil 
kunne kompensere for kommunens 
flyrejser, der i 2017 bestod i 2492 af 
slagsen.

Ifølge kommunens egen opgørelse 
vil det kræve, at man planter 153.000 
træer, hvilket vil koste 40 millioner 
kroner i anlæg og svare til to tredje-
dele af Fælledparken for at modsvare 
flyrejsernes 442 tons CO2-udlening. Det 
vil i alt koste en million kroner om året.

Fanny Broholm forklarede efterføl-
gende, at hun troede, at de Konserva-
tives forslag om at plante træer ville 
gælde bagudrettet som en kompensa-
tion for de sidste ni års flyrejser.

Uskreven regel
Fejlslutningen skete ifølge hende, 
fordi de Konservatives gruppefor-
manden, Jakob Næsager, først fortalte 
om deres ændringsforslag kort inden 
mødet, og at hun derfor ikke havde 
mulighed for at sætte sig ind i det.

- Vi har på rådhuset en uskreven re-
gel om, at vi ikke laver ændringsforslag 
lige inden et møde, fordi det er meget 
svært at forberede sig under selve mø-
det, siger Fanny Broholm.

Selvom hun er ny som gruppefor-
mand og partiet er nye på rådhuset, 
mener hun ikke, at den manglende er-
faring er forklaringen på hendes fejl-
agtige afstemning.

- Der bliver begået en fejl fra vores 
side, fordi der foregår meget på de mø-

der. Det var selve proceduren op til af-
stemningen, der gjorde, at vi kom der-
til. Hvis jeg havde været mere garvet, 
havde jeg måske kunne lugte lunten, 
forklarer hun.

Afviser urent trav
At der op til afstemningen skulle 
være tale om urent trav, kan flere 
politikere fra rådhuset ikke bakke 
op om.

Jakob Næsager har nemlig tidligere 
fremsat forslaget om muligheden for at 
plante træerne i København på et møde 
i Økonomiudvalget. Desuden foregår 
der en politisk behandling på mødet, 
og hun kunne have stillet spørgsmål til 
ændringsforslagets betydning.

- Jeg mener, at Fanny Broholm skal 
komme op på hesten i stedet for at klan-
dre min måde at håndtere sagen på, 
siger Jakob Næsager.

SF’s gruppeformand, Klaus Mygind, 
mener heller ikke, at det er en uskik 
at stille mundtlige ændringsforslag, da 
det er en demokratisk ret.

- Jeg synes ikke, at Fanny Broholm er 
undskyldt, for hun er hovedpersonen, 
siger Klaus Mygind.

Hos Liberal Alliance mener gruppe-
formand Alex Vanopslagh ikke, at der 
er nogen uskreven regel.

Katolske klimasynder
Alternativets forslag gik ud på, at 
man kompenserede flyrejsernes 
CO2-udledning ved at sende pen-
gene til den tyske non-profit orga-
nisation Atmosfair, der investerer i 
vedvarende energi og undlader pro-
jekter inden for genrejsning af skov, 
som flere klimaeksperter har rejst 
kritik af.

Jakob Næsager glæder sig nu over, 
at Alternativet valgte at gå væk fra ”et 
meget elitært projekt”, og at der i stedet 
bliver plantet træer i København. Han 
har svært ved at forstå, hvorfor Køben-
havn skal sende penge til den anden 
side af jorden for at klimakompensere.

- Det svarer lidt til, da vi sendte 
penge til den katolske kirke før refor-
mationen, siger Jakob Næsager, der på-
peger, at han vil arbejde for, at Køben-
havns Kommune lever op til sit mål om 
at blive CO2-neutral i 2025.

Alex Vanopslag føjer til med katol-
ske referencer.

- Jeg mener ikke, at man skal piske 
sig selv med sine klimasyndere, men 
hvis vi endelig skal klimakompensere, 
så burde vi gøre det ordenligt, siger 
han.

lp@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN

ALTERNATIVETS GRUPPEFORMAND 

I KLIMABRØLER

- Vi har på rådhuset en uskreven regel om, at vi ikke laver ændringsforslag lige inden 
et møde, fordi det er meget svært at forberede sig under selve mødet, siger Alterna-
tivets gruppeformand Fanny Broholm som forklaring på, hvorfor hun stemte for et 
forslag, hun er imod.
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10 MILLIONER KRONER 
SPILDT PÅ IT-LICENSER
TEKST LARS PETER LORENZEN

POLITIK Københavns Kom-
mune har indkøbt kontor-
pakken Office 365 til 10.000 
ansatte i kommunens forvalt-
ninger. Kommunen har be-
talt 60 millioner kroner for 
tre års forbrug af blandt an-
det Word og Excel, men stør-
stedelen af softwaren blev 
dog først taget i brug syv til 
ni måneder efter indkøbet, 
viser en aktindsigt samt ind-
sigt i fortrolige dokumenter, 
som Berlingske bringer.

Københavns Kommune 
har derved betalt mindst 
ti millioner kroner for soft-
ware, der bare lå og ventede 
på at blive taget i brug.

Københavns Kommune 
har indgået en aftale med 
KMD, hvor der årligt beta-
les 20 millioner kroner for 
Microsoft-licenserne, i alt 60 
millioner kroner. Første rate 
blev betalt 1. juli 2017. Samt-
lige licenser var først taget i 
brug i april 2018.

Ødsel adfærd
Sagen er ifølge gruppefor-
mand for de Konservative i 
København, Jakob Næsager, 
udtryk for ødsel adfærd.

- Der er ekstremt stort pres 
på velfærdsområderne, og så 
tyder det på, at de på it- og 
administrationsområdet er 
kolde over for, hvor stort et 
forbrug de har. Jeg er meget 
rystet over, at de ikke er mere 
omhyggelige med borgernes 

penge, siger Jakob Næsager, 
der som medlem af økonomi-
udvalget allerede i december 
stillede spørgsmål til sagen.

Jakob Næsager vil på bag-
grund af sagen have et eks-
ternt revisions- eller konsu-
lentfirma til at undersøge 
Økonomiforvaltningen.

- Overborgmesterens øko-
nomiforvaltning trænger til 
at blive underlagt en økono-
misk gennemgang, når der 
enten er tale om inkompe-
tence eller ekstremt overfor-
brug, siger han.

Jakob Næsager vil sam-
tidig stille overborgmester 
Frank Jensen (S) til regnskab 
for forløbet på et åbent møde 
i Borgerrepræsentationen.

Fuldstændig urealistisk
Morten Hjelholt, der er lek-
tor ved ITU og blandt andet 
har forsket i digitalisering af 
den offentlige sektor, mener, 
at kommunen har handlet 
meget letsindigt og siger til 
Berlingske:

- Jeg har set på en lang 
række andre offentlige it-pro-
jekter, og den tidsramme, Kø-
benhavns Kommune havde 
forestillet sig, virker fuld-
stændig urealistisk. Jeg vil 
gerne se et eksempel på, hvor 
udrulningen af et projekt i 
den her skala har foregået 
på den tid.

Det er netop derfor, at be-
talingsmodellen - hvor der 

betales for licenserne med 
det samme - er uheldig, for-
klarer Morten Hjelholt.

- Det havde formentlig væ-
ret billigere og smartere at gå 
mere stille til værks og starte 
nedefra – og når de forskel-
lige forvaltninger var parate, 
kunne man så købe licenser. 
Men det kræver et andet over-
blik, siger Morten Hjelholt.

Kommunen er tavs
Berlingske har adskillige 
gange anmodet om et inter-
view med Københavns Kom-
mune for at afklare, hvorfor 
det tog ni måneder at tage 
softwaren i brug, men det 
har kommunen ikke ønsket 
med henvisning til, at den 
allerede har besvaret avisens 
aktindsigter og derfor ikke 
har mere at tilføje i sagen. 
Overborgmester Frank Jen-
sen har heller ikke ønsket at 
udtale sig.

Sagen om Office 365 er 
blot en af mange sager om 
fejlslagne it-projekter i Kø-
benhavns Kommune.

IT-projektrådets årsrap-
port fra 2018 viste, at 45 
procent af de undersøgte 
it-projekter i Københavns 
Kommune overskred den op-
rindelige tidsplan med en 
gennemsnitlig forsinkelse på 
seks måneder.

lp@knhavis.dk

SØREN ELSKER 

KATINKA
- EN CABARET-VANDRING GENNEM NYHAVN OG 

MINEFELTET MED SIGFRED PEDERSENS LIV OG VISER

Sigfred Pedersen var én af Danmarks største visedigtere. Han skæn-
kede os humørspredende og forårskåde perler som Tørresnoren – 
Den gamle skærslippers forårssang – Jeg plukker fløjlsgræs – Ka-
tinka, Katinka og Søren Bramfris lærkesang. Hans særkende var 
netop disse lyse, glade forårssange, der ramte lige ind i hjertet af 
den danske folkesjæl og gjorde ham til sin tids største populær-poet.

Og særligt Nyhavn stod ham nær: Her boede han i perioder, var 
livet igennem en hyppig gæst på de musikalske beværtninger og 
skrev så mange - og kendte - viser om foråret i Nyhavn, at han 
også i dag betragtes som Danmarks Nyhavns-digter nummer ét.

 
Cabaret-vandring
Med forestillingen SØREN ELSKER KATINKA tager Teatret OPtimis 
viserne ud i deres rette element, nemlig til Nyhavns og Minefeltets 
gader, gårde og værtshuse i forårets og sommerens tindrende lys. 
Hermed skabes en ny cabaret-form hvor forestillingen opføres un-
dervejs gennem byen - teatret kalder det en ’cabaret-vandring’.

På vej gennem gaderne lader de en fortæller, litteratur-eksper-
ten Øllemave, Sigfred Pedersen selv og forskellige figurer fra hans vi-
se-univers - bl.a. storcharmøren Søren Bramfri og den evigt smækre 
Katinka - agere, fortælle publikum historien om Sigfreds spændende 
bohemeliv og synge hans viser.

 Vi starter i Nyhavn hvor Søren Bramfri synger til sin elskede Ka-
tinka. Nu tager Øllemave over og fortæller: ”… det er den 15. marts 
1928 og Nyhavn er noget helt andet end det her: Visk de fleste af 
restauranterne og turisterne og pænheden væk, tilsæt træer her ned 
langs kajen, her er pakkasser, lastskibe fra det meste af verden, her 
er rederier, pensionater, tatovører, beværtninger i kældrene … og dér, 
lige derovre kommer Sigfred Pedersen og hans kæreste Birte, som 
han kun har kendt godt 14 dage, trækkende med en trækvogn med 
deres få ejendele på, og standser ved Nyhavn Nr. 17 hvor de har lejet 
et værelse ud mod havnen. De bor der kun 2 1/2 måned, men den tid 
bliver afgørende for Sigfred.” Vi går gennem Nyhavn hvor der fortæl-
les om Sigfreds liv i havnen blandt snapse, sømænd og lette damer 
- de forskellige medvirkende fortæller hver ud fra deres synsvinkel.

På vej videre er der flashback til Sigfreds barn- og ungdom og så 
kommer vi til Minefeltet, kunstnerkvarteret omkring Nikolaj kirke, 
hvor Sigfred henslængte meget af sin ungdom på bl.a. Café Nick 
- så meget at posten fandt det mest praktisk at lægge breve til 
ham dér - på Ungarsk Vinhus hvor han læste digte op, og senere på 
Wessels Kro, som han selv var ejer af i en periode. Der bliver sunget 
Afholdssagen og fortalt om vin, kortspil og kvinder.

På vej tilbage er der flash-forward til Sigfreds tid i Nordsjælland 
inden vi atter ankommer til det larmende Nyhavn, hvor Søren Bram-
fri og Katinka danser ud og Sigfred selv synger Nyhavnsnætter:

 
Under mit vindue jeg skimter kanalen,

sløret og blank i forventende ro,
fjernere Krinsen med gamle palæer,
højt over storbyen, stjernernes bro.
Træerne hvisker med lukkede kroner,
skælver for vinden og byder sig til.

Nyhavn, dig skænked jeg ungdommens sange.
Tag da mod manddommens dæmpede spil.

 
Allan Høier spiller alle roller og synger til Allan Thorsgaards indspil-
lede guitar-akkompagnement. Bo Skødebjerg har instrueret.

Prisen er incl. en slut-øl på et værtshus i Nyhavn. Spiller over som-
meren fra 19. maj – se spilledage og køb billetter på teaterbilletter.dk

Københavns Kommune har betalt mindst ti millioner kroner for software, der bare lå og ventede på at blive 
taget i brug.



14 KBH K	 MAJ	2019	ÅRGANG	14

Forfatteren og meningsdanneren med 
snakketøjet kendt fra blandt andet “Ro-
merriget” på Radio24Syv, Knud Romer, 
har, siden han forlod fødeøen Falster, øn-
sket at blive ægte københavner. I sin se-
neste roman “Kort over Paradis” serverer 
han scener fra, hvordan han sparkede dø-
ren ind til København.

Hvordan startede dit liv som køben-
havner?

“Mens jeg boede på Falster, tænkte 
jeg altid på at sætte mig på knallerten 
og fræse forbi skiltet ved broen, hvor der 
stod København 108 kilometer. Jeg ville 
ind over Rådhuspladsen og sige, her er jeg.

Jeg startede med 10 m2 i Urbanplanen 
over for Drop ind pub og fjernvarmean-
lægget Sundholmen, fra den lille altan 
kunne jeg se fyrværkeriet fra Tivoli. Så 
brændte smilet hen over mine læber.”

Hvordan lærte du København at 
kende?

“Man lærer en storby at kende ved at 
fare vild. Jeg farer nemt vild. Bare jeg 
skulle købe cowboybukser i Nordre Fri-
havnsgade, så fandt jeg aldrig hjem. Lang-
somt opdagede jeg Sofiegården og Eiffel 
Bar og Christiania, Månefiskeren og Ne-
moland og opdagede, at der kom man i 
skidt selskab.

Var det svært at blive københavner?
“Jeg hørte til i blandingen mellem litte-

raturvidenskab og flipperrøvene. Men jeg 
kom også på Daddy’s Dance Hall med gin 
og tonic og forstadspigerne. Jeg så rockere 
og narkomaner i Fredens Ark på Christia-
nia, når man skulle købe tjald om natten. 
Det var en losseplads af lort, affald og ste-
arinlys og mennesker, der hang hen over 
bordene, de nikkede, fiksede og sov. I den 
anden ende havde vi den venstreoriente-
rede ungdomskultur med Land og Folk 
Festival, 1. Maj og anti-EF. Her sad man 
på afsyrede gulve med hyben-te og dyr-
kede arbejderromantik uden nogensinde 
at have været i nærheden af en arbejder. 
Pigerne røg pibe og havde hår under ar-
mene. Dengang kunne man snakke sig i 
seng med pigerne.”

“Fra 80’erne trængte Hellerup ind i Kø-
benhavn. De gik på Cafe Heering og i sola-
rium og sejlersko. Mens vi humanister al-
drig fik en eksamen og et fedt job. Mange 
fra universitetet endte i postvæsnet, ind-
til drømmen om en invalidepension gik i 
opfyldelse. Resten af livet kunne de sidde 
halvfulde på guldøl og holde skåltaler om 
samfundet.  

Du var kendt for at feste og partycrashe.

“København i slutningen af 80’erne 
og hele vejen op gennem 90’erne var en 
ungdomskultur med en alternativ festvir-
kelighed. Det flød med fester og fernise-
ringer. Jeg har aldrig været inviteret, jeg 
inviterede mig selv og tog andre med. Jeg 
holdt selv fester. Det halve af København 
har været igennem min lejlighed. Jeg ved 
ikke hvor mange børn, der er blevet lavet 
på grund af mine fester. Jeg åbnede dø-
ren, for min kamp var at åbne døre, for 
når man ikke kendte nogen, så stod man 
bare i en kø, der blev længere og længere, 
fordi de andre sprang en over. Alt var op-
taget: pigerne, lokummerne, telefonerne, 
jobbene og caféerne, og det blev aldrig 
din tur.” 

Så blev du københavnerhotshotrekla-
metekstforfatter...

“Min første reklameopgave var for en 
kontorforsyning. Mit bud på sloganet var: 
“Vi har det hele til kontoret - og lidt til, 
hvis det hele bliver for meget.” Min næste 
opgave var for en tøjforretning på Strøget: 
“Kig ind og se godt ud”. 

Hvornår følte du, at du var faldet til i 
København?

“I 1996 følte jeg mig i overensstem-
melse med mit liv, min tid og mig selv 
på Stereo Bar i lyseblåt jakkesæt og lyse-
rød flæseskjorte.

Min indgang til byen blev en bagind-
gang, den gik gennem Toldbod Bodega. 
Der sad jeg i 25 år stort set hver dag med 
schnitzel og fadøl. Efter 17 år fik jeg druk-
ket mig frem til stambordet ved indgan-
gen. Jeg hænger på væggen. Og mine ro-
maner ligger på disken. Derinde modtog 
jeg De Gyldne Laurbær, og der friede jeg 
til min kone.”

Stoppede festen aldrig?
Jeg husker den sidste fest, det var på 

Statens Museum for Kunst, et modeshow 
med catwalk, som hele København cras-
hede. De drak champagne og sprut og 
skruede op for musikken. Jeg lavede ko-
kainbaner på flere meter på det gulv. På 
lokummet viste de piercinger på pikken 
frem, det var sygt, karakterafvigende. De 
unge var blevet udbrændte bumser.

Der holdt jeg op med at gå i byen. Jeg 
skrev en artikel med overskriften “Det 
smukkeste ord”, hvor jeg beskrev, hvordan 
reklamebranchen snød kunderne. Næste 
dag blev jeg fyret, og jeg kunne høre alle 
døre i byen smække.”

 
cb@kbhavis.dk

TEKST CAMILLE BLOMST       FOTO FRANNE VOIGT

MIN BY – KNUD ROMER

KØBENHAVN 
BLEV MIN BY
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Besøg butikken i Fiolstræde 14, 
telefon 33 36 35 00

eller vores web-shop: 
www.tessies.dk

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

Priser fra kun 15,-
ALDERDOM Det bliver en munter men også 
alvorlig eftermiddag udenfor Miljøstyrel-
sens tomme bygning ved havnen d. 23. maj. 
Bygningens adresse er Strandgade 29, og en 
gruppe ældre christianshavnere, som kalder 
sig ”Plejehjem Nu”, har besluttet at kæmpe 
for at omdanne ejendommen til nyt pleje-
center ved bl.a. dette udendørs borgermøde 
med deltagelse af Klaus Mygind, medlem af 
Borgerrepræsentationen for SF, samt et væld 
af skægge og musikalske christianshavnere.
En velegnet bygning

Det har længe været meningen at Chri-
stianshavn i lighed med alle andre bydele 
skal have sit eget plejehjem, men kommunen 
har ikke kunnet finde en egnet grund eller 
bygning, der er til at betale for et alment 
boligselskab, der jo er den instans, der op-
fører plejehjem i dag. Men Miljøstyrelsens 
tidligere bygning har nu stået tom i 2 år, og 
er med sine 8000 m2 og sin centrale og dog 
rolige beliggenhed særdeles velegnet til at 
blive omdannet til plejeboliger.

Kommunen må hjælpe
Plejehjem Nu-gruppen har da også haft en 
god kontakt omkring dette til Sundheds- og 
omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling, der 
nu er gået på barsel. Man har med hende 
især drøftet muligheden for, at kommunen 
kan formå staten til at slippe ejendommen 
og sælge den videre til et alment boligsel-
skab til en realistisk pris. For staten ønsker 
for nuværende at beholde ejendommen, selv 
om det er svært at se en mening med det.

Nu skal det være
Staten har jo udflyttet 8000 arbejdspladser 

til provinsen, siger Plejehjem Nu-gruppen, 
og de har bygget 40.000 m2 nye kontorer 
ved Fisketorvet, så mon ikke de kan und-
være Strandgade 29? 

Statslige arbejdspladser kan jo ligge over-
alt i landet, hvorimod et plejecenter for chri-
stianshavnere kun kan ligge på Christians-
havn. – Christianshavn er træt af at vente 
og vente. Nu skal det være:

Kom til borgermøde på hjørnet af Havnen 
og Christianshavns Kanal.

jra@kbhavis.dk

TEKST JETTE R. ARENDRUP     FOTO TINE UTZON-FRANK

CHRISTIANSHAVN 
AKTIONERER 
FOR PLEJEHJEM

CYKELGUIDE CYKELKORT

DANMARK PÅ CYKEL
Tag på cykeltur med kort og guide og

få en fantastisk naturoplevelse!

Miljøstyrelsens tidligere bygning ses til venstre, og det er på pladsen med de to grønne træer, at aktionen 
vil finde sted.

PROGRAM
15.30:  Introduktion ved Plejehjem 

Nu-gruppen

15.45:  Klaus Mygind (MB for SF) og barsel-
svikar for Borgmesteren for Sund-
hed og Omsorg

16.00:  Underholdning ved Nulle og Louise, 
Anders Riis Hansen og Søren Berg-
gren

16.30:  Underholdning ved Anne Marie Hel-
ger og Peter Larsen

17.00:  Hvad gør vi nu!!! ved Plejehjem Nu-
 gruppen

Der serveres øl, vin og vand samt gratis 
kaffe og kage

KOM TIL FESTLIGT BORGERMØDE MED BL.A. NULLE, HELGER OG LARSEN
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KØBENHAVNS 
HOVEDBRANDSTATION

TEKST ALLAN MYLIUS THOMSEN  

Udviklingen af brandvæsnet i København tog mange år. I 1892 fik byen sin nye Hovedbrandstation.

MAGASIN Ild har altid været menneskets ven – men 
også dens fjende. Især efter, at vi begynder at flytte 
sammen i byer, kunne en ildløs få katastrofale kon-
sekvenser. Byerne voksede, blev tættere bebygget 
og byggestilen var i stor udstrækning bindingsværk 
og stråtage. Opvarmning, madlavning og belys-
ning var levende ild. Allerede fra middelalderen 
organiserede borgerne sig til forsvar og brandbe-
kæmpelse. I 1610 fik vi borgervæbningen, og i den 
indgik også et brandberedskab. I kirketårnene var 
udstationeret brandvægtere, der sammen med ga-
devægterne, med deres fløjter skulle slå alarm, så 
borgerne kunne stille til brandslukning ved ildløs. 
Slukningen var i høj grad et spørgsmål om at rive 
et brændende hus ned, eller naboejendomme, for 
at forhindre, at ilden bredte sig. Derfor var tømrere 
især vigtige, der med deres økser skulle fjerne det 
brandbare materiale. Bryggerlauget skulle stille 
med deres bryggerkar, hvor der fra brønde og ren-
der kunne samles vand til slukning.

Byen blev ramt af flere større brande, bl.a. i 
1665, hvad medførte, at Nygade efterfølgende blev 
ført igennem fra Gammeltorv til Vimmelskaftet. 
Efter svenskekrigene indføres der ”demarkation” i 
en zone udenfor byen, hvor der ikke måtte bebyg-
ges. Det betød, at byen blev endnu mere overfyldt 
inden for voldene.  I 1666 brændte det centrale Lon-
don. Det resulterede i, at den nu enevældige konge 

Christian V, i 1687 indfører et kongeligt brandkorps 
med datidens nyeste udstyr, hentet nede i Europa. 
Men det gik galt alligevel.

Brandvæsnet reorganiseres
Den 19. april 1689 brændte dronningens lystslot So-
phie Amalienborg under en teaterforestilling. 180 
af byens højeste borgerskab og diplomati omkom. 
Det betød, at brandkorpset reorganiseres. Både 
brandkorpset, borgervæbningen, hæren og flåden 
blev indrulleret. En styrke på 16.000 mand, som 
udgjorde næsten 20% af byens befolkning. Depot-
huse med brandudstyr oprettes ved offentlige byg-
ninger, og borgerne får pålagt en række pligter ved 
ildløs. Men kommandostrukturen var uklar, der 
var stridigheder mellem brandkorpset, politi og 
militæret.

Alt gik galt den 20. oktober 1728. En husbrand 
ved Vester Voldgade udløste en storbrand, hvor 
47% af byen nedbrændte. Man forsøger at kræve 
mere sikkert byggemateriale, men ofte forgæves. 
Dog gennemføres Frederiksberggade som ny gen-
nemfartsgade, og Gammel- og Nytorv slås sammen 
som brandbælte.

Alligevel går det galt igen. I 1794 brænder Chri-
stiansborg, og 100 omkommer. Den 5. juni 1795 
bryder der brand ud på flådebasen Bremerholm. En 
tør østenvind sendte ilden gennem byen og næsten 

1.000 huse brænder, bl.a. Nikolaj Kirke. Kirken ned-
rives og i tårnet indrettes Hovedbrandstation med 
et permanent beredskab, og 40 depoter rundt om i 
byen. I 1807 bomber englænderne København, og 
over 300 ejendomme brænder.

Byen vokser
Fra 1852 åbnes der op for bebyggelse uden for vol-
dene, og i 1856 inddrages de militære skillevagter. 
Danmark havde fået en grundlov i 1849. Køben-
havn fik sit vandværk i 1859. Nu var det på tide at 
reorganisere brandvæsnet. I 1862 foreslår brygger 
J.C. Jacobsen, som medlem af folketinget, at der op-
rettes et kommunalt brandvæsen. Det sker i 1870, 
i form af Københavns Brandvæsen. Antallet af sta-
tioner blev reduceret og de gøres større, og mand-
skabet skal nu være professionelle heltidsansatte. 
Der oprettes brandstationen i de nye brokvarterer. 
I 1889 beslutter Borgerrepræsentationen at bygge 
en ny Hovedbrandstation på det sløjfede voldter-
ræn ved Vester Voldgade. Stationen blev tegnet af 
Ludvig Clausen, der var afdelingsarkitekt hos stad-
sarkitekten. 

Hovedbrandstationen blev indviet den 30. april 
1892.

amt@kbhavis.dk

Hovedbrandstationen opføres. Her ses byggepladsen fra H.C. Andersens Boulevard ca. 1891, med et glimt af Vester Voldgade i baggrunden tv. (Foto Københavns Museum)
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Svært at sælge ejerlejligheder
Det er blevet markant sværere at få solgt sin ejerlejlighed, og i de to første 
måneder af 2019 er der kun handlet 2589 enheder på landsplan.

Det er et fald på mere end 15 procent i forhold til samme periode i 
2018. Faktisk skal man helt tilbage til før det store rentefald i 2015 for at 
finde en tilsvarende sløv periode på markedet for ejerlejligheder.

- Rentefaldet i 2015 gav et boost til handelsaktiviteten, men kadencen 
er siden gået noget ned på markedet for ejerlejligheder, hvilket blandt an-
det skyldes lånestramningerne, der er blevet indført de seneste år, siger 
Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør ved Boligsiden.
dk, og tilføjer:

- Samtidig har vi set, at udbuddet af ejerlejligheder er vokset markant 
den seneste tid, og det gør, at mange potentielle købere kan tillade sig 
at være mere tålmodige og vente lidt med at underskrive en købsaftale, 
fordi konkurrencen er mindre heftig end tidligere.

Det er ikke mindst opbremsningen på markedet i København, der får 
kurven til at pege nedad. Således er der i januar og februar kun blevet 
solgt 951 lejligheder i hovedstaden. Det er et fald på mere end 25 procent 
i forhold til samme periode i 2018.

- Lånestramningerne blev primært målrettet de større byer. Køben-
havn, der oplevede de største prisstigninger, er blevet særligt hårdt ramt, 
hvorimod resten af landet ikke er påvirket i samme grad, siger Birgit Daetz.

Samtidig udgør København en stadig mindre andel af det samlede 
antal handlede ejerlejligheder på landsplan.

I de første to måneder af 2015 blev knap halvdelen af alle handler med 
ejerlejligheder gennemført i København. Til sammenligning udgjorde det 
københavnske marked kun 36,7 procent af alle handlerne på landsplan i 
de to første måneder af 2019.

- Det er især markedet for fire-værelses ejerlejligheder, der er gået stærkt 
tilbage i København i årets første to måneder. I januar og februar er der 
blevet solgt 155 af slagsen, hvilket er et fald på 29 procent i forhold til 
samme periode sidste år og på 38 procent i forhold til 2017, siger Birgit 
Daetz og fortsætter:

- Årsagen skal blandt andet findes i det høje prisniveau for disse lej-
ligheder, der typisk koster 5-5,5 millioner kroner. Til den pris overvejer 
mange at vende blikket længere ud for at finde en villa med have.

Også projektsalget dykker
For ikke længe siden var der fuld fart på, men nu er det for alvor begyndt 
at gå mere trægt med salget af projektlejligheder i København. Ifølge Dag-
bladet Børsen viser nye tal fra ejendomsmæglerkæden Home og Danske 
Bank, at projektsalget er det laveste siden 2013.

Mere præcist viser tal fra Home og Danske Bank, at projektsalget her i 
1. kvartal i år kun udgjorde knap hver tiende handel. Det skal sammenlig-
nes med, at tilbage i 2015 var det hver tredje ejerlejlighed, der blev solgt 
som projektsalg. Dengang toppede projektsalget.

Ejendomsmægler i Home Lone Høegh Henriksen mener, at der er flere 
årsager til den faldende interesse for projektsalget.

- Der sælges fortsat projektsalg i København, men der er ikke påbegyndt 
så meget nyt byggeri, og for de projekter, hvor der først er aflevering ef-
ter 1. januar 2021, betyder usikkerhed omkring de nye ejendomsskatter 
mere nu. Det giver også en vigende interesse, at køberne af disse boliger 
ikke opnår skatterabat for stigningerne i skatten det første år, siger Lone 
Høegh Henriksen.

Hans Møllnitz Olsen, der er mægler hos boligportalen Bolighed, frem-
hæver, at nye ejendomsvurderinger først bliver sendt ud i 2020, og det 
betyder, at mange købere ikke ved, hvor de står.

Der er store stigninger i vurderingerne på vej i København, og hvis 
skatterne stiger, falder priserne sandsynligvis, påpeger han.

Voldsom stigning i trafikken på Ring 3
Trængslen på de danske motorveje er støt stigende som en følge af, at flere 
danskere sætter sig bag rattet. I 2018 blev trafikken øget med 3,2 procent 
på de danske motorveje. Det viser de seneste trafiktal, som Vejdirektora-
tet mandag har offentliggjort i en pressemeddelelse.

- Væksten på vejtrafik fortsætter med at vokse, og de seneste otte år 
er trafikken øget med 36 procent. Det er ganske meget.

- Det betyder, at de situationer, hvor der ikke er kapacitet nok på ve-
jene, får vi hyppigere kødannelse og forsinkelser, siger trafikdirektør Niels 
Tørsløv fra Vejdirektoratet.

En del af væksten i motorvejstrafikken hænger ifølge Vejdirektoratet 
sammen med udbygninger af motorvejsnettet. Her flyttes trafik fra de 
mindre veje over på motorvejene.

Den motorvej, hvor trafikken er øget mest de seneste otte år, er tra-
fik på Motorring 3 mellem frakørsel 19 og motorvejskryds ved Gladsaxe 
nær København. Her er travlheden på vejbanen steget med 42 procent.

Hernæst ligger Herningmotorvejen, hvor trafikken steg med 39 procent.
- Trafikvæksten er ulige fordelt, så den er størst der, hvor der er mest 

travlt i forvejen - nemlig i myldretiden og omkring de større byer, siger 
Niels Tørslev.

Tallene viser desuden, at udviklingen i antallet af kørte kilometer på 
motorvejsnettet siden 2010 er steget med 36 procent.

De nye opgørelser viser også, at der sidste år blev solgt 220.000 nye 
personbiler, hvilket indebar, at den danske personbilpark voksede med 
knap 65.000 køretøjer i 2018 og nærmer sig 2,6 millioner køretøjer.

Vejdirektoratet vurderer, at trafikken på de store veje vil fortsætte med 
at stige i de kommende år.

- Vi forbereder os på en fremtid med stadig flere trafikanter på det 
overordnede vejnet. Af samme grund forsøger vi hele tiden at blive bedre 
til at hjælpe trafikanterne med at få trafikken til at glide ude på vejene, 
siger Niels Tørsløv.

Stor fyringsrunde i Kopenhagen Fur
Mellem 130 og 150 fuldtidsstillinger vil blive opsagt hos Kopenhagen 
Fur. Det svarer til, at hver fjerde ansatte i skind-auktionshuset skal se 
sig om efter et nyt job.

Massefyringerne sker efter en række år med nedadgående priser, op-
lyser virksomheden.

- Kopenhagen Fur vil før sommer tilpasse virksomhedens setup til den 
reduktion i skindmængde, som gennem nogen tid har været forventet i 
år og næste år, siger Jesper Lauge Christensen, administrerende direktør 
hos Kopenhagen Fur, i en pressemeddelelse.

Kopenhagen Fur er et fællesejet auktionshus for branchen. Varerne, 
der sælges, er skind og pels.

Det er langtfra første gang, at det danske auktionshus må skære dybt 
i medarbejderstaben. Seneste nedskæring skete i 2018, hvor 45 medarbej-
dere måtte finde ny arbejdsgiver.

Selv om det var medvirkende til, at virksomheden leverede et overskud 
fra 2018, ser den fortsat et behov for at slanke sig. Fyringerne er en kon-
sekvens af, at der gennem længere tid har været produceret for mange 
skind i forhold til efterspørgslen.

- Der har gennem nogen tid været forventet en global reduktion i mink-
produktionen på cirka 30 procent i år, og derfor vil der selvsagt komme 
markant færre skind til håndtering og salg i auktionshuset i 2020, siger 
Jesper Lauge Christensen i pressemeddelelsen.

Trods nedskæringer vil Kopenhagen Fur fortsat være den største virk-
somhed i den globale pelsbranche, oplyser den administrerende direk-
tør, som mener, at Kopenhagen Fur har et godt fodfæste internationalt.

- Den gode og kvalitetsprægede danske minkproduktion er således nu 
helt oppe på en markedsandel omkring 40 procent af den samlede ver-
densproduktion af minkskind, siger Jesper Lauge Christensen.
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Voldsanmeldelser svinger i karakter og 
grovhed, men de hober sig op hos politiet. 
Antallet af anmeldelser i hovedstadsom-
rådet er nemlig fordoblet på bare seks år.

Udviklingen er størst i Københavns 
Politikreds, hvor antallet af voldsanmel-
delser er steget fra 1895 i 2012 til 4255 
anmeldelser i 2018. Det svarer til en stig-
ning på 125 procent.

- Det er klart, at det giver os noget 
ekstra arbejde. Sådan et antal anmeldel-
ser skal jo håndteres, og det er klart, at 
vi sagsbehandler dem allesammen, og så 
prøver vi at skabe det grundlag, der skal 
til, for at vi kan føre retssag og få folk 

dømt, siger vicepolitiinspektør i Køben-
havns Politi Jesper Beuschel.

På landsplan er antallet af anmeldel-
ser i samme periode steget med 57 pro-
cent.

Den stigning bliver blandt andet også 
hevet op af Københavns Vestegens Poli-
tikreds, hvor stigningen er 74 procent.

Til gengæld er stigningen mindre i 
Nordsjællands Politikreds med bare 40 
procent, mens antallet af voldssager i 
Midt- og Vestsjællands politikreds er 
steget endnu mindre, nemlig med 37 
procent.

lp

En kvinde blev i marts sidste år ifølge 
anklagemyndigheden bedøvet og voldta-
get tre gange på 11 timer i en lejlighed i 
København. Uden offerets vidende blev 
voldtægterne filmet. Derudover blev der 
angiveligt taget billeder af hende, mens 
hun lå nøgen på en seng og sov.

Forløbet er beskrevet i et anklageskrift 
mod en 32-årig læge i en sag, som Køben-
havns Byret netop har taget hul på.

Drugrape, smugoptagelser af voldtægt 
og besiddelse af børneporno er blandt de 
forbrydelser, som anklagemyndigheden 
mener, at manden har begået.

Omkring en måned efter, at den første 
kvinde blev voldtaget, slog lægen angive-
ligt til igen. Her blev en anden kvinde også 
bedøvet og voldtaget. På grund af bedø-
velsen endte begge kvinder i en tilstand, 
hvor de ikke var i stand til at forsvare sig, 
hedder det i anklageskriftet.

Ifølge anklagemyndigheden bør for-
holdene koste lægens autorisation, samt 
hans mulighed for at arbejde med medi-
cin og have patientkontakt.

Det var en af kvinderne, der anmeldte 
manden til politiet, fortæller seniorankla-
ger Søren Harbo, der fører sagen i retten.

Sagen er så grov, at den er blevet rejst 
som en nævningesag. Det betyder, at an-
klagemyndigheden vil gå efter minimum 
fire års fængsel.

- Det er voldtægt, som er begået ved 
anvendelse af bedøvelsesmidler. Dermed 
er det i sig selv en alvorlig sag, også fordi 
det er blevet gået af en læge, siger Søren 
Harbo.

Da politiet ransagede mandens hjem 
fandt betjentene ud af, at han havde in-
stalleret et kamera i sin lejlighed. Lægen 
skal også have filmet fire kvinder, som 
havde frivilligt sex med ham, men ikke 
kendte til optagelserne.

Men det var ikke det eneste, der blev 
fundet i lejligheden. Ransagningen viste 
også, at manden var i besiddelse af 188 
børnepornografiske billeder og flere ti-
mers pornografiske film af mindreårige.

Lægen blev varetægtsfængslet i maj 
2018. I et grundlovsforhør forklarede han, 
at han havde mødt den første kvinde på 
en café.

Til at starte med erkendte han voldtæg-
terne, men forklaringerne er senere blevet 
trukket tilbage.

lp

Dansk politi er kommet op på hesten 
igen. Politihestene og deres ryttere er 
nemlig i fuld gang med træningen, så de 
snart kan indgå i det løbende beredskab. 
På nuværende tidspunkt er træningen i 
gang med fem heste, men på længere sigt 
er det planen, at rytterisektionen skal 
råde over 20 firbenede kolleger.

- Vi har indtil videre haft hestene op-
staldet på en dejlig gård på Amager. Det 
har vi været meget glade for, men der er 
desværre ikke plads til alle hestene, når 
vi kommer op på fuld styrke. Derfor er 
vi meget interesserede i at høre fra bor-
gere, der har lyst til og mulighed for at 
huse de danske politiheste, siger vicepo-
litiinspektør John Jensen fra Rigspolitiet. 

Staldene skal ligge i nærheden af Ho-

vedstadsområdet, da det er Københavns 
Politi, der står for det daglige arbejde 
med hestene. Ud over opstaldning til 20 
heste skal der også være plads til perso-
nale og køretøjer. 

De firbenede medlemmer af politi-
styrken skal arbejde med en række politi-
opgaver med fokus på tryghedsskabende 
patruljering, særligt i turistområder og 
ved honorære begivenheder som royale 
arrangementer og Folketingets åbning. 
Her havde rytterisektionen desuden sin 
debut ved åbningen i oktober 2018. 

 
De fem nuværende heste er af racerne 

Oldenborger og Dansk Varmblod.
lp

Fordobling i voldsanmeldelser

Ung læge sigtet for drugrape

Politiheste søger bolig

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

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888
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FREMRAGENDE THRILLER 
MED MASSER AF FAMILIEHEMMELIGHEDER

ANMELDELSE  Det første, der sker i Ruth 
Wares Mrs. Westaway er død, er, at den 
unge Harriet Westaway, kaldet Hal, mod-
tager et brev fra en sagfører om, at hun 
har arvet efter sin bedstemor, og det er 
penge, som vil komme på et yderst belej-
ligt tidspunkt, da Hal økonomisk hutler 
sig igennem livet ved at læse tarotkort for 
folk i en lille bod på West Pier i badebyen 
Brighton. Den bod har hun arvet efter sin 
afdøde mor, men forgældet, som hun nu 
er, trues hun på livet af en ågerkarl, som 
hun har lånt penge af. Derfor rejser hun til 
Cornwall, hvor hun deltager i bedstemo-
rens begravelse, for derefter at tage ophold 
på familiens gamle gods, hvor de formo-
dede arvinger er samlet. Der er bare et 
lille men. Hal har fra begyndelsen vidst, 
at hendes egen bedstemor har været død 
i over 20 år, men hendes egen mor og mo-
rens kusine hed det samme, Margarida, 
så der er muligvis tale om en forveksling. 
Gåder, som skal løses.

Ret hurtigt viser det sig, at den gamle 
Mrs. Westaway har skrevet et testamente, 
der vil resultere i en større familiestrid, 
da det åbenbart kun er børnebørnene, 
som skal arve, og Hal skal arve selve 
godset. En anden arving er det uhygge-
lige faktotum mrs. Warren, en intrigant 
kvinde, der har stået for husførelsen i en 
menneskealder. Det viser sig ret hurtigt, 
at familien rummer et hav af hemme-
ligheder, og da Hal samtidig aldrig har 
vidst, hvem der var hendes far, er der 
nok af gåder, som skal løses. En dagbog, 
som læseren kan følge med i undervejs, 
er åbenbart ikke fuldstændig, da der ty-
deligt er revet sider ud forskellige steder. 
Der sker mange dramatiske ting, og fa-
milien har åbenbart ikke stået i vejen for 

at slå ihjel, hvis det var nødvendigt for 
at holde på hemmelighederne. 

En thriller, som nemt kan stå alene.
På bagsiden kalder forlaget romanen 

for ”vor tids Agatha Christie”, men skal 
man endelig drage sammenligninger, 
ville jeg nok hellere sammenligne den 
med Daphne de Mouriers Rebecca, der 
havde sin mrs. Danvers, som godt kunne 
minde om mrs. Warren i Ruth Wares bog. 
Dog er det en thriller, som nemt kan stå 
alene. Plottet og personskildringerne er 
fine, og oveni får læseren en masse at 
vide om tarotkort og tolkningen af dem. 
Det er den tredje bog af Ruth Ware på 
dansk, hvor de tidligere er ”I en mørk, 
mørk skov” og ”Kvinden i kahyt nr. 10”. 
De var begge spændende og velskrevne, 
men Mrs. Westawere er død er helt klart 
hendes bedste til dato. 

jl@kbhavis.dk

Ruth Ware

Mrs. Westawere er død

Oversat af Sara Koch

376 sider. Gyldendal   TLF.: 5325 8920
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FREMRAGENDE DOKUMENTARISK BOG 
OM ET MYTEOMSPÆNDT MORD

ANBEFALING  Samtidig med, at der sta-
dig udkommer over 300 krimier på 
dansk hvert år, får markedet en gang 
imellem til afveksling en såkaldt 
True Crime. Der er tidligere udsendt 
adskillige bøger om Mordet på Peter 
Bangsvej i 1948 og andre frygtelige 
forbrydelser som fx mordbranden på 
Scandinavian Star, og for få måneder 
siden kom der en bog om drabet på 
Kim Wall. Den nyeste i den genre er 
Søren Baastrups En djævel i den lyse 
nat med undertitlen Hvem myrdede 
Stine Geisler?  

Her er man tilbage i pinsen 1990, 
hvor liget af den 18-årige gymna-
siepige Stine Geisler bliver fundet i 
kælderen under det københavnske 
spisested Teglkroen, midt under pin-
sekarnevallet i København. Køben-
havns daværende bohemekvarter, 
populært kaldt Pisserenden, tiltrak 
hovedstadens journalister og kunst-
nere, og flere af dem kendte Stine fra 
stamcaféen, Sabines Cafeteria. Drabs-
sagen blev den nyansatte kriminal-
kommissær Ove Dahls første og karri-
erens vanskeligste, idet mordet stadig 
ikke er opklaret.

Interview med flere mistænkte.
Journalisten Søren Baastrup har 

talt med både familie, venner, efter-
forskere og nogle af de mange, der 
gennem tiden har været politiets 
mistænkte. Spørgsmålet var fra be-
gyndelsen, om det var et kontakt-

drab eller et fjerndrab. Forskellen er, 
at ved et kontaktdrab kender offer 
og gerningsmand hinanden, mens et 
fjerndrab er ét, hvor offer og gernings-
mand tilfældigt støder på hinanden, 
fx i forbindelse med voldtægt eller 
røveri. Flere kom hurtigt i politiets 
søgelys, bl.a. en journalist, der havde 
været Stines elsker, men som havde sit 
alibi i orden. Politiet eftersøgte også 
en ung mand i sorte læderbukser, 
som Stine ifølge en taxachauffør, der 
kørte hende ud til Christianshavns 
Gymnasium, ikke gad snakke med, 
men som hun alligevel gik hen til. 
Ham fik politiet aldrig kontakt med, 
til trods for, at de bad ham henvende 
sig. Flere andre bliver i løbet af de 
næste år afhørt om mordet på Stine, 
bl.a. Allan Mylius Thomsen, der 
havde fortalt, hvordan den myrdede 
Stine var bundet, da kokken fra Tegl-
kroen fandt liget. Det var imidlertid 
noget, han havde fået fortalt på Tegl-
kroen, og heldigvis havde han et alibi 
for mordnatten, og pudsigt nok bor 
samme Mylius Thomsen i dag i den 
samme ejendom, hvor liget af Stine 
blev fundet, men det er en helt an-
den historie. 

Offer for Amagermanden?
En kvindemorder, Peter Kronholm, 
der faktisk interesserede sig meget 
om opklaringsarbejdet, og som kort 
efter drabet i 1990 flyttede fra et le-

jet værelse i Sankt Peder Stræde, har 
heller ikke kunne knyttes direkte til 
mordet på Stine, og han sidder i øvrigt 
stadig i fængsel. Der hvor politiet en-
delig tror, at de muligvis endelig har 
fået fat i Stines morder er, da Amager-
manden bliver afsløret for et helt an-
det kvindemord. Ham har politiet dog 
ikke kunnet hænge op på drabet på 
Stine, og han nægter alt. Han sidder i 
dag i det nye Enner Mark Fængsel vest 
for Horsens, Danmarks sikreste fæng-
sel, og det var herfra, han forsøgte at 
sende et brev ud, som indeholdt no-
get af hans sæd. Formålet med det 
var, at hans søn skulle overfalde en 
kvinde og placere sæden på hende, så 
politiet ville tro, at der var en anden 
med samme dna som hans. Det blev 
dog forhindret, da hans svigerdatter 
gik til politiet med brevet. 
Intet teknisk bevis.

I dag hvor Ove Dahl er pensione-
ret, er han mest tilbøjelig til at mene, 
at Amagermanden er Stines morder. 
For som han siger: ”Så mange lyst-
mordere render der heller ikke rundt 
i København. Jeg kan på ingen måde 
afvise, at han har begået andre drab 
end de to, han er dømt for.”  Man ved, 
at Amagermanden var til karneval-
let det år, og at han tidligere havde 
bundet sine ofre, et af dem endda på 
samme måde, som Stine Geisler var 
bundet. ”Vi havde dog intet teknisk 
bevis, så vi måtte bare indse, at vi 

ikke havde nok til at sigte ham. Der-
for kan jeg ikke sige, at han har gjort 
det,” siger Ove Dahl, ”men jeg kan hel-
ler ikke afvise det.” 

Som det forhåbentlig fremgår af 
det ovennævnte, har Søren Baastrup 
skrevet en gennemarbejdet og frem-
ragende bog om én af de mest spek-
takulære mordgåder i dansk krimi-
nalhistorie, og han slutter med at 
fortælle om nogle af de mistænkte, 
der fik deres liv mere eller mindre 
ødelagt på grund af den mistanke, 
der blev kastet på dem.

jl@kbhavis.dk

Søren Baastrup

En djævel i den lyse nat

Hvem myrdede Stine Geisler? 

Illustreret med fotos

272 sider. People´sPress
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FØRSTE BALLARD & 
BOSCH KRIMI

ANMELDELSE  I den trettende 
roman i Berlin Noir-serien om 
den tidligere politimand Ber-
nie Gunther befinder han sig 
i München, hvor han arbejder 
som assistent i et lighus un-
der navnet Christoph Ganz. 
Året er 1954, og når han le-
ver under et andet navn, er det 
fordi, han er efterlyst af Stasi, 
da han under flugten fra DDR 
dræbte en mand. 

Tråde tilbage til Nazityskland
Gennem en gammel bekendt, 
advokaten Max Merten, som 
Gunther kender fra sin tid 
hos politiet i Berlin under 
krigen, bliver han ansat som 
taksator i et tysk forsikrings-
selskab, München RE, hvor 
Philipp Dietrich er chef for 
takseringsafdelingen. Han 
bliver kaldt Dumbo på grund 
af sine store ører, og da han 
er den, som musen Tim skal 
hviske i øret om forskellige 
uregelmæssigheder. Her be-
gynder Bernie Gunther med 
at afsløre en svindel, som 
sparer forsikringsselskabet 
for at udbetale tyve tusind 
mark, og nu kommer han 
i kridthuset hos den admi-
nistrerende direktør Alois 
Alzheimer. Han bliver der-
for sendt til Athen, hvor et 
skib, Doris, er gået ned. Det 
har været ejet af den tidli-
gere kampdykker i Hitlers 
flåde, Siegfried Witzel, der 
nu gør et kæmpe krav mod 
forsikringsselskabet. Imid-
lertid finder Gunther ud af, 

at skibet oprindeligt hed Ca-
rasso, og var stjålet fra de græ-
ske jøder, der blev deporteret 
til Auschwitz under krigen. I 
Athen kommer Gunther til 
at arbejde tæt sammen med 
forsikringsselskabets mand i 
Athen, Archilles Garlopis, der 
kan ordne næsten alt gennem 
sine mange fætre. Da det vi-
ser sig, at Witzel er blevet 
skudt gennem begge øjne, pe-
ger denne mordmetode hen 
imod noget, der fandt sted i 
1943. 

Komplot i det nye Europa.
Alt dette sker, mens Det Øko-
nomiske Europæiske Fæl-
lesskab er ved at blive en 
realitet, og politikere som 
Forbundskansler Konrad 
Adenhauer og Walter Hall-
stein var de store mænd i 
Vesttysk udenrigspolitik, og 
Grækenland var regeret af 
den svært højreorienterede 
Konstantin Karamanlis. For-
målet på overfladen med ski-
bet Doris’ færd var, at man 
skulle finde gamle græske 
antikviteter på havets bund, 
som skulle fordeles mellem 
græske og tyske museer, men 
det egentlige formål var, at 
finde frem til alt det jødiske 
guld, som skulle ligge i guld-
barrer på havets bund. Og i 
den eftersøgning spillede de 
gamle nazister en stor rolle. 
På et tidspunkt dukker en 
stor tyk tysker op, som udgi-
ver sig for at være professor 
Buchholz, manden bag efter-

søgningen af antikviteter. Se-
kretæren hos Garlopis siger, 
at han ligner skuespilleren 
på en stor filmplakat, Syd-
ney Greenstreet, og den be-
skrivelse passer fint til den 
Max Merten, som var med-
virkende til ansættelsen af 
Gunther hos forsikringssel-
skabet. Desuden efterlyses 
flere berømte krigsforbry-
dere for at være med i kom-
plottet, og i bogens efterskrift 
fortæller Philip Kerr, hvor-
dan det senere gik for disse 
personer fra det virkelige liv. 
Efter min mening er Frygt 
grækernes gaver den aller-
bedste af Philip Kerrs bøger. 
Desværre døde Kerr sidste år, 
men der skulle vist nok ligge 
endnu en ikke på dansk ud-
givet roman, så den kan man 
glæde sig til.

jl@kbhavis.dk

ANMELDELSE  Som mange 
andre læsere var jeg meget 
overrasket, da Michael Con-
nelly sidste år introducerede 
en ny hovedperson, den unge 
politikvinde Renée Ballard 
og sendte den legendariske 
LAPD-strømer Harry Bosch 
på pension, men nu arbejder 
Bosch gratis som efterforsker 
med gamle uopklarede sager, 
og på den måde kommer han 
til at arbejde sammen med 
Renée Ballard. 

Hæsblæsende jagt
Harry Bosch er stadig ikke 
kommet sig over mordet på 
den 15-årige prostituerede 
Daisy Clayton, der aldrig blev 
opklaret. I den første Ballard 
& Bosch krimi Mørkets ridder 
går de to i fællesskab i gang 
med at finde ud af, hvad der 
egentlig skete med Daisy. De-
res samarbejde er nødt til at 
foregå på en måde, der ikke 
bringer Renée i fedtefadet, 
fordi hun og Natholdet ikke 
officielt kan arbejde sammen 
med Harry. Det bliver en hæs-
blæsende jagt på en kynisk 
morder, og undervejs møder 
læserne både korrupte poli-
tifolk, en religiøs prædikant 
kaldet Johannes Døberen, 
samtidig med, at man får et 
uhyggeligt indblik i pornoin-
dustriens værste sider. Under-
vejs kæmper Harry Bosch med 
sine minder fra Vietnam-kri-
gen, mens Renée Ballard, 
som slapper af med at surfe, 
mindes, hvordan hendes far 
mange år tidligere forsvandt 
i bølgerne ud for Hawaii. 

Fremtidigt samarbejde
Der sker mange dramatiske 
ting, før det endelige opgør 

med morderen i en lagerbyg-
ning, hvor Bosch næsten fri-
stes over evne til at tage sagen 
i egen hånd på en måde, som 
ikke skal røbes her. Enden på 
hele historien bliver, at Bal-
lard & Bosch giver hinanden 
hånd på et fremtidigt samar-
bejde, som Ballard definerer 
på denne måde: ”Okay, Harry. 
Vi kan arbejde på sager sam-
men. Men vi bøjer reglerne, vi 
går til grænsen, men vi over-
skrider den ikke.” Det må vi 
læsere så vente på til næste 
opus fra Michael Connelly. 
Og jeg glæder mig allerede, 
for Connelly er nok noget af 
det ypperste, man i dag finder 
indenfor kriminallitteratu-
ren. At han er årets modtager 
af Palle Rosenkrantz-Prisen, 
godt nok for hans forrige ro-
man, er kun yderst velfor-
tjent.

jl@kbhavis.dk

Michael Connelly

Mørkets ridder

Oversat af Line Beck Rasmussen

335 sider. Klim  

Philip Kerr

Frygt grækernes gaver

Oversat af Ole Steen Hansen

382 sider. Modtryk
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KONSPIRATIONSKRIMI 

PÅ DET JÆVNE 
– HURTIG LÆST 
– HURTIG GLEMT

ANMELDELSE  Michael Fords Holger Danske be-
gynder naturligvis på Kronborg, hvor Shake-
speares Hamlet skal opføres i slottets borggård. 
Blandt publikum sidder den kristne danskpa-
læstinenser John Abdul Ali Hansen, der er ud-
styret med et selvmordsbombebælte, som det er 
meningen, han skal bringe til sprængning midt 
i tredje akt. Årsagen til, at John har indvilget i 
at være selvmordsbomber, er, at hans familie er 
taget som gidsler i Gribskov i den underjordiske 
bunker, der kaldes Kongernes Nordsjælland, men 
PET er imidlertid med på sidelinjen og forsøger 
via et dygtigt undercoverarbejde at forhindre 
terrorhandlingen. Og det er ikke kun ved Ham-
let-forestillingen, at der skal springe bomber, der 
er arrangeret lignende terroraktioner i Tivoli og 
ved en fodboldkamp i Parken mellem FCK og 
Brøndby. 

Hvordan det hele så kommer til at gå, ja – det 
handler Fords spændingsroman om. Det er en rig-
tig konspirationsthriller, og man er ganske godt 
underholdt i et par timer, men der er bedre kon-
spirationskrimier på markedet, så tilbage er at 
sige, at den meget produktive Michael Ford, som 
nu udkommer på sit syvende forlag, har skrevet 
én af de spændingsromaner, der er hurtig læst, 
men også hurtig glemt.

jl@kbhavis.dk

Michael Ford

Holger Danske

237 sider

EgoLibris

Husk at alle vores bøger kan købes på harlequin.dk

Deres kærlighed måtte forblive en hemmelighed,
for de havde alle odds imod sig.

Men engang imellem griber skæbnen ind og
ønsker bliver til virkelighed …  

Bundet af en skandale
To romantiske bøger om umulig kærlighed

af en af vores yndlingsforfattere

Marguerite Kaye

Den første bog i miniserien udkommer i maj.

                
40 år med kærlighed

40 år med kærlighed
Du må gerne ...

 

Mød de mænd, der ved, hvad - og hvem! De vil have. Selvom de kvinder der har vundet 
deres hjerter, ikke har tænkt sig at gøre det nemt for dem. Med Harlequin får du 

stormfulde romancer, lidenskabelige nætter og episke kærlighedshistorier. 
Bliv klar til at falde hovedkulds!

Alle vores romaner kan købes hos din bladkiosk, 
supermarked, Harlequin.dk eller som e-bog eller lydbog.

@harlequindanmarkFacebook.com/Harlequindanmark
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BREAKING NEWS Den ægte Dr. Hansen fra Matador er fundet, og 
han tager nu bladet fra munden i Københavneravisen. Han siger 
i et ekslusivt interview, at han er træt af den ‘flinke’ dr. Hansen i 
Ove Sprogøes fortolkning, men erkender samtidig, at det også er 
Lise Nørgårds og Erik Ballings skyld. ‘Folk trænger til at få råt for 
usødet, særligt ungdommen bør ruskes op’, siger dr. Hansen, som 
virkelig hedder dr. Hansen og bor i en ældre lejlighed i København 
K. ‘Jeg bor godt, men er træt af at skulle ned i gården, når jeg skal 
‘pudre næsen’, hvis De forstår. Men jeg har da rindende vand i 
køkkenet, det fik vi 1933, det år Lise blev student.’

KØBENHAVNSERAVISENS DYNAMISKE REDAKTION 
GIVER STRAKS ORDET TIL DEN FØRSTE LÆSER:
‘Min læge siger, at jeg skal drikke rigelig væske, men samtidig får 
jeg vanddrivende piller for hævede ben. Var det så ikke meget let-
tere at drikke noget mindre? Det modsiger jo sig selv, gør det ikke?' 
Venlig hilsen Einar P., 71 år.

‘Jo, det kunne synes således, men det forholder sig anderledes. 
Nyrerne og kroppen i almindelighed har brug for en god gennem-
strømning af vand, ud med affaldsstofferne, vand til fordøjelsen 
etc. Men det er hjertet og kredsløbet, som skal sørge for at holde 
på den samlede blodmængde, cirka 5 liter, ellers siver der væske 
ud fra kredsløbet og får vævene til at svulme op, såkaldt ødem. 
Tænk Dem, at de ligger i et gammeldags badekar fuld af vand. For 
at det ikke skal løbe ovenud, er der et overløbshul ligesom i hånd-
vaske. Hvis vi vi nu tænker os, at man rykkede hullet lidt ned, vil 
mængden af vand i karret blive mindre, men der kan strømme 
masser af vand igennem. Det er det, de vanddrivende piller gør: 
Nedsætter den totale mængde af vand i kroppen, dermed mindre 
tryk i de yderste væv, f.eks. ankler, mindre hævelse. Men samtidig 
fri gennemstrømning af masser af væske, som er så nødvendigt 
for organismen.

Næste måned: underlivssmerter, hvad er det, der gør ondt? Risiko 
for fejltolkning er meget stor.

Ugens solglimt: Dr. Hansen undrer sig over, hvorledes tiderne 
skifter. I hans tid skulle den elskovslystne unge mand skubbe un-
derbenklæderne til side på den yndige forlovede for at se balderne. 
Nutildags skal den unge mand skubbe balderne til side for at se 
trusserne. Fy, dr. Hansen! 

DOKTOR HANSENS 
BREVKASSECYKLISTER 

UTILFREDSE 
MED PARKERINGSMULIGHEDER

CYKLISTER Ikke bare bilisterne i Køben-
havn har problemer med at finde parke-
ringspladser til deres biler. Et stigende 
antal cyklister klager nu også deres nød 
over mangelen på plads til at parkere 
den tohjulede.

Kun godt en tredjedel, 37 procent, af 
københavnerne er tilfredse med cykel-
parkeringsmulighederne, viser opgø-
relsen i det årlige cykelregnskab, som 
kommunen står bag. Særligt ved butik-
ker og stationer, er det svært at finde et 
sted til jernhesten. Noget der blandt an-
det ærgrer Dansk Cyklistforbund.

- Det kan desværre komme til at be-
tyde, at de folk, der gerne ville cykle 
noget mere, og gerne ville lave kombi-
nationen med cykel og kollektiv trafik, 
fravælger det, og tager i stedet bilen, 
siger Erik Hjulmand, der er formand 
i Dansk Cyklistforbunds Københavne-
rafdeling.

Politikernes ansvar
I interesseorganisationen Dansk Er-
hverv, der blandt andet varetager bu-
tiksejernes interesser, er man også 
frustreret over de manglende cykelsta-
tiver. For de pressede parkeringsforhold 

i hovedstaden går hårdt ud over de er-
hvervsdrivende, som kæmper med cyk-
ler, der holder foran deres butikker.

- Det kan skæmme foran forretnin-
gerne, og så forhindrer det også folk i at 
komme frem og ind der, hvor de gerne 
vil købe ind, siger Jesper Højte Stenbæk, 
fagchef for transport og infrastruktur i 
Dansk Erhverv.

Han mener, at politikere og andre 
kommunale aktører burde blive bedre 
til at tage ansvar for deres satsning på 
cyklisme og køre planerne helt til ende.

- Så de ikke bare tænker på super-
cykelstier eller på bedre asfalt på cy-
kelstierne. Men også tænker på, hvor 
cyklen skal være, når den har kørt på 
de her fine cykelstier, siger Jesper Højte 
Stenbæk.

Kommunen har sat gang i udviklin-
gen, hvor man blandt andet har sat ni 
millioner kroner af til parkeringsplad-
ser ved Hovedbanegården og bygning 
af et parkeringsanlæg ved Vanløse sta-
tion. Samtidig kommer kommunen 
med en såkaldt "Prioriteringsplan for 
Cykelparkering" i begyndelsen af det 
nye år.

lp@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN

Kun godt en tredjedel af københavnerne er tilfredse med cykelparkeringsmulighederne i 
hovedstaden.

Et lokale til modelbaneanlæg søges 100-130 m2, 
en lille »skilling« til lys og varme kan erlægges.

John Gylsvig
Ved Volden 6, st. th.
1425 København K.

Telefon: 30 33 69 16

Modtager papirpost



24 	 MAJ	2019	ÅRGANG	14NYHEDER		|		OMTALE 	|		ANMELDELSERBYENS BØGER

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

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

SAMLINGSPUNKT INDRE BY 

• Fællesspisning, socialt samvær/

netværk og Bridge 

• Guidet rundvisninger i Danmark, 

dog primært København. 

• Film i vores egen biograf, filmpro-

duktion, hjælp til it.

• Foredrag og Politisk debat• Ture ud 

af huset med overnatning. 

• Morgengymnastik, malerworkshop 

og hobby aktiviteter 

OSV... Det er kun os selv, der sætter

grænser! 

MAJ
Man. D. 13: Morgengymnastik v. Inger, frokost kl. 12 og film kl. 12.20. Hygge og snak. 
Tirs. d. 14: Vesterbrotur. Vi mødes kl. 10.30 i Folkehuset Absalon (Sønder Blvd. 73), hvor vi 
drikker kaffe for egen regning. Kl. 12.15 går vi over til Frk. Barnes kælder og spiser frokost-
platte kl. 12.30 (Helgolandsgade 8A) Pris 115 kr. (uden drikkevarer) Tilmelding og betaling 
inden 25.4 
Tors. D. 16: Hobbyværksted v. Lone R, hygge og samvær. 
Man. D. 20: Morgengymnastik v. Inger, film kl. 12.15 og hygge.  
Tirs. D. 21: Tur til Nationalmuseet, hvor vi skal se Vikingeudstillingen. Pernille Hjort giver 
os en kort orientering (Gratis). Vi mødes foran indgangen kl. 11.30. Efterfølgende spiser vi 
frokost på Ankara. Pris 45 kr. (uden drikkevarer) Tilmelding og betaling inden 9. maj. 
Tors. D. 23: Frokost kl. 12. Kl. 13 får vi besøg af fodterapeut Lone Christensen, der vil give 
os et foredrag om vigtigheden af at pleje sine fødder. Tilmelding inden 16. maj. 
Man. D. 27: Morgengymnastik v. Inger, film kl. 12.15 og hygge. 
Tirs. D. 28: kl. 10.30 mødes vi i Husets gård. Vi har pakket en picnickurv (husk 45 kr. til 
frokost, drikkelse og kage) og tager i Kongens Have samt Langlinjepark og ser på kirsebær-
træerne og spiser frokost, hvis vejret tillader det. Tilmelding inden 21. majTors. D. 30: Kristi 
Himmelfartsdag LUKKET

JUNI 
Man. D. 3: Morgengymnastik v. Inger, hygge og hobbyværksted v. Lone R. 
Tirs. D. 4: Malerworkshop v. Kirsten Syberg og frokost. 
Tors. D. 6: Vi mødes kl. 11 foran Geologisk museum – særudstilling (ny renoveret) og sene-
re tur i Botaniskhave. Pris 50 kr. Tilmelding og betaling inden d. 27 maj.  
Man. D. 10: 2. pinsedag LUKKET 
Tirs. D. 11: Tur til Arbejdermuseet (Rømersgade 22). Pris 50 kr. Vi mødes foran museet kl. 
10.30. Efterfølgende spiser vi frokost for egen regning. Tilmelding inden 3. juni kl. 12.  
Tors. D. 13: Malerworkshop v. Kirsten Syberg, frokost og hygge.  
Man. D. 17: Morgengymnastik v. Inger, hobbyværksted v. Lone R og hygge 
Tirs. D. 18: Frokost (smørrebrød) med besøg af Rosenborgcentret samt københavnerfore-
drag og Kbh. film V. Sussie Paddison. Pris 75 kr. inkl. en genstand. Tilmelding og betaling 
inden 4. juni.  
Tors. D. 20: Vi skal på en spændende tur gennem Amager Fælled sammen med naturvej-
leder Thomas Neumann, der vejleder os om naturen og det vilde dyreliv. Vi mødes kl. 10.15 
foran metroen på Islands Brygge. Turen er ikke for dårligt gående. Tilmelding inden 13. juni. 

TEKST JANNIK LUNN  

HISTORISK NORDIC NOIR, 
NÅR DET ER BEDST
ANMELDELSE  Niklas Natt och 
Dags krimi 1793 foregår i Stock-
holm året efter at kong Gustav 
3. blev myrdet ved det maskebal, 
som bl.a. er skildret i en opera af 
Verdi. Det år finder nattevagten 
Jean Michael Cardell et lig i en 
ildelugtende sø på Södermalm. Et 
lig af en mand, som både mangler 
arme og ben, og hvor øjnene des-
uden er fjernet. Hos politiet bliver 
sagen overdraget til den tidligere 
anklager Cecil Winge, der tidli-
gere har hjulpet ordensmagten, 
og sammen med Cardell går han 
i gang med at finde ud af, hvem 
den myrdede mand var. Mens 
Winge er ved at dø af lungesot, er 
Cardell handicappet, da han har 
mistet den ene arm under krigen 
i Den Finske Bugt og nu har en 
underarm af træ. Man aner ikke, 
hvem den stakkels mand, hvis lig 
var efterladt i søen, er, men der er 
tydelige tegn på, at han har været 
udsat for grov mishandling gen-
nem længere tid, mens han var i 
live. Først langt senere bliver det 
klart, hvem den myrdede var, og 
man skal helt hen til de sidste si-
der for at forstå, hvad morderens 
motiv var. 

Dybt fascinerende billede af dati-
dens Stockholm
Historien er delt op i forskellige 
dele, som har hver sin fortæller, 
fx Johan Kristofer Blix, der har 
en fortid som feltskærlærling og 
unge Anna Stina, der efter en 
voldtægt, hvor hun blev gravid, 
har ernæret sig som natsværmer. 
Hun bliver imidlertid indfanget 
og anbragt i Spindehuset, en slags 
kvindefængsel, hvor gadens løse 

fugle får lov til at arbejde i åre-
vis, og hvor det kun lykkes ganske 
få at undslippe. Mens handlingen 
langsomt arbejder sig hen imod 
slutningen, får man et dybt fasci-
nerende billede af datidens Stock-
holm både blandt samfundets 
bærme og med forskellige intriger 
i de højere luftlag blandt adel og 
tyvagtige embedsmænd. Lad det 
være sagt med det samme, det er 
ikke en roman for sarte sjæle med 
de barske skildringer af ondskab 
og mishandling, men forfatteren, 
der selv er ud af én af Sveriges æld-
ste adelsslægter, har sin research 
i orden, og man kan næsten 
lugte den infame stank fra den 
storby, der ligger langt væk fra 
det skønmaleri, mange ellers har 
af 1700-tallets Stockholm. 1793 er 
en imponerende debut, og at den 
både blev kåret som Årets bog og 
Årets debut i Sverige, er fuldt for-
tjent. Det er historisk nordic noir, 
når det er bedst.

jl@kbhavis.dk

Niklas Natt och Dag

1793

Oversat af Christina Westenholz Bojlén

495 sider. Rosinante



1.-30. juni
FILM, MUSIK
TALKS, DANS

& FESTER

I samarbejde med:
CASA LATINOAMERICANA



LATINAMERIKANSK 
FESTIVAL 1.-30. 
juni 2019

farver og alvor i 
københavns hjerte
Hvis du troede, at et tur til Latinamerika var 
uden for rækkevidde denne sommer, så tro om 
igen. I hele juni byder Cinemateket i Gothersgade 
på fester med vin og foredrag, børneworkshops 
og musik – og naturligvis filmiske eventyr for 
enhver smag. 
Her kan du mærke brasiliansk storby-intensitet 
den ene aften, og den næste kigge på stjernerne 
over Atacama-ørkenen. Komme tæt på junglens 
åndeverden, på stuepigens hverdagsrutiner og 
drømme, eller du kan rejse gennem generationer 
med et cirkus.
Det er syvende gang, festivalen finder sted, og i 
år bliver den større end nogensinde: 15 film og 
lige så mange optrædener af dansere, musikere og 
foredragsholdere. Og otte festaftener med gratis 
servering.
”For os er det en vidunderlig chance for at vise, 
hvad latinamerikansk kultur rummer,” siger 
Adrian Churruarin fra Casa Latinoamericana, en 
af festivalens arrangører.
”Uanset om man har rejst i Syd- eller Mellemame-
rika, om man selv har latino-blod i årerne eller 
bare er nysgerrig, vil man finde nogle at diskutere 
med. Eller danse!” 
 

Kulturarv og miljø
Casa Latinoamericana ligger i Valby, men har alle 
årene forsynet festivalen i Københavns centrum 
med begejstring og autenticitet. Hvirvlende 
pailletkostumer, højlands-musik og moderne foto-
kunst bliver luftet, når optrædende fra Ildlandet 
til Caribien samles. Nogle gange i biografernes 
sale, andre gange i Cinematekets festlokale i kælde-
ren, Asta Bar.
På årets åbningsdag, lørdag den 1. juni, kan man 
både se børnefilmen ’Coco’ om De Dødes Dag, en 
film fra Peru og hører musik og se billeder fra 
Uruguay. Og så kan man møde Serafina Villarreal 
de Berger, der laver genbrugssmykker inspireret 
af inka-mønstre. I 2015 modtog hun Kulturleder-
prisen, og blandt venner hedder hun bare Fina.
”Jeg kommer fra Peru og har boet i Danmark 
siden 1970. Jeg har bl.a. stiftet den frivillige kul-
turforening Grupo Cultural Los Andes og har altid 
lavet kunst, bl.a. collager, og på det seneste er jeg 
blevet meget optaget af, hvordan jeg både kan 
dele ud af min kultur og samtidig vise, hvordan vi 
kan passe på miljøet. 
Fina viser et af de hårspænder, hun har lavet af 
genbrugsmaterialer og plasticperler.

Af Rasmus Brendstrup

LØR 01/06 13:15 + TIR 04/06 18:00 + LØR 08/06 18:45

GRATIS TALKS
Foredrag, gratis kaffe og hygge / da. tale / 45 min. / fri entré   

Den 1. juni er der foredrag ved Hans Erik Rasmussen fra 
Eventyrernes Klub: Med hest og lama gennem Andesb-
jergene (husk pladsbestilling). Den 4. juni er der foredrag 
i Asta Bar ved antropolog Christian Vium fra Moesgaard 
Museum om Amazonas’ oprindelige livsstile, skovhugst 
og aktivisme. Den 8. juni vil Frida Sofie Gregersen fra 
DIIS fortælle om politik i Brasilien anno 2019 i Asta Bar.

TORS 20/06 19:15 + TIRS 25/06 16:30

THE CHAMBERMAID
La camarista / Lila Avilés, 2018 / eng. tekst / 102 min. 

102 minutter i hælene på en stuepige på et luksush-
otel i Mexico City – lyder det trist? Tro om igen! Lila 
Avilés’ hyperrealistiske prisvindende drama trækker os 
helt ind i unge Eves livsverden: Hendes arbejde, gen-
vordigheder og drømme om et bedre liv. Her bliver bl.a. 
lodtrækningen om en rød kjole (efterladt af en gæst) til 
en overvældende sanseoplevelse og en udvidelse af 
følelsesregistret. EVENT Mexicansk reception efter filmen 
den 20. juni.

MAN 03/06 19:15 + SØN 30/06 17:15

MY MASTERPIECE
Mi obra maestra / Gastón Duprat, 2018 / eng. tekst / 100 min. 

En herligt uforudsigelig (u)venskabskomedie, som ud-
spiller sig i Buenos Aires’ kunstcirkler og Jujuys bjerge. 
En kolerisk malerkunstner smadrer alle sin salgsagents 
forsøg på at genstarte karrieren. Den gamle krig mellem 
kunst og kommers sættes morsomt på spidsen, men da 
en katastrofe rammer duoen, bliver filmen også til et fint 
studie i menneskelig ømhed – og økonomisk kreativitet! 
EVENT Argentinsk reception og tangoopvisning efter fil-
men den 3. juni.

MAN 17/06 19:00 + ONS 26/06 19:30

UN TRADUCTOR
R. Barriuso, S. Barriuso, 2018 / eng. tekst / 107 min. 

Havana, 1989. Litteraturprofessoren Malin får ordre 
fra den cubanske regering om at agere tolk mellem 
lægerne på et lokalt hospital og ofre fra Tjernobyl- 
katastrofen. Westworld-stjernen Rodrigo Santoro spill-
er hovedrollen i dette gribende drama om et overset 
kapitel i Cubas historie, og filmen vandt prisen for bed-
ste instruktion ved Shanghai International Film Festival. 
EVENT Cubansk reception efter filmen den 17. juni. 

1. juni / festivalsåbning 

13:15  
Gratis fotoforedrag: Med hest og lama gennem 
Andesbjergene (fri entré, men husk billet). 

13:45  
Børnefilm med dansk tale: Coco  
(L. Unkrich, 2017). 

14:30  
Film: Eternity (Ó. Catacora, 2018). 

15:30 – 18.00 
Festivalåbning med vin og juice fra Uruguays 
Ambassade. 

16:00  
Inka-kunstworkshop med Fina i Asta Bar  
(fri entré). 

16:30 
Åbning af fotoudstillingen ’Montevideo, el otro’  
af Ignacio Naón (fri entré)

17:00 
Trommekoncert: Candombe (fri entré)

30. juni / festivalsåbning 
16.00 – 20.30 
Bar, DJ, koncerter og danseshows.
 
17.15 
Film: My Masterpiece (G. Duprat, 2018)

LØR 01/30 – SØN 30/06 

FESTIVALMENU 
I RESTAURANT SULT  
I hele festivalperioden fra 1. til 30. juni kan du nyde 
en festival-særmenu i Cinematekets restaurant, SULT. 
Menu: Ceviche på torsk og rejer med lime, chili, søde 
kartofler og tortillabrød. Pris: 145 kr. Bestil dit bord på 
restaurantsult.dk og skriv ’Latinamerika’ i emnefeltet; 
maden betales direkte i SULT. Forbehold for udsolgte 
varer.

My Masterpiece Workshop med Fina

The Chambermaid

”Alle kan lave dem, men især børn synes, det er 
sjovt. Perlerne koster lidt, men ellers er det gratis 
at være med.”

Danseafslutning
Den 30. juni runder festivalen ligesom sidste år af 
med en dag med dans og musik – hele dagen med 
fri entré i Asta Bar, hvor vi bl.a. byder med den 
argentinske tangoguitarist Alejandro Sancho og 
dansetrupperne Aquarela og Caporales. Program-
met kan findes på cinemateket.dk.
Kender man festivalen fra tidligere år, vil man 
også vide, at der er gode drinks og delikatesser i 
vente, når en række ambassader inviterer til re-
ceptioner. I år er også den liste blevet udvidet, da 
både Peru og Uruguay har sluttet sig til paletten 
af lande, der byder på et glas.
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farver og alvor i 
københavns hjerte
Hvis du troede, at et tur til Latinamerika var 
uden for rækkevidde denne sommer, så tro om 
igen. I hele juni byder Cinemateket i Gothersgade 
på fester med vin og foredrag, børneworkshops 
og musik – og naturligvis filmiske eventyr for 
enhver smag. 
Her kan du mærke brasiliansk storby-intensitet 
den ene aften, og den næste kigge på stjernerne 
over Atacama-ørkenen. Komme tæt på junglens 
åndeverden, på stuepigens hverdagsrutiner og 
drømme, eller du kan rejse gennem generationer 
med et cirkus.
Det er syvende gang, festivalen finder sted, og i 
år bliver den større end nogensinde: 15 film og 
lige så mange optrædener af dansere, musikere og 
foredragsholdere. Og otte festaftener med gratis 
servering.
”For os er det en vidunderlig chance for at vise, 
hvad latinamerikansk kultur rummer,” siger 
Adrian Churruarin fra Casa Latinoamericana, en 
af festivalens arrangører.
”Uanset om man har rejst i Syd- eller Mellemame-
rika, om man selv har latino-blod i årerne eller 
bare er nysgerrig, vil man finde nogle at diskutere 
med. Eller danse!” 
 

Kulturarv og miljø
Casa Latinoamericana ligger i Valby, men har alle 
årene forsynet festivalen i Københavns centrum 
med begejstring og autenticitet. Hvirvlende 
pailletkostumer, højlands-musik og moderne foto-
kunst bliver luftet, når optrædende fra Ildlandet 
til Caribien samles. Nogle gange i biografernes 
sale, andre gange i Cinematekets festlokale i kælde-
ren, Asta Bar.
På årets åbningsdag, lørdag den 1. juni, kan man 
både se børnefilmen ’Coco’ om De Dødes Dag, en 
film fra Peru og hører musik og se billeder fra 
Uruguay. Og så kan man møde Serafina Villarreal 
de Berger, der laver genbrugssmykker inspireret 
af inka-mønstre. I 2015 modtog hun Kulturleder-
prisen, og blandt venner hedder hun bare Fina.
”Jeg kommer fra Peru og har boet i Danmark 
siden 1970. Jeg har bl.a. stiftet den frivillige kul-
turforening Grupo Cultural Los Andes og har altid 
lavet kunst, bl.a. collager, og på det seneste er jeg 
blevet meget optaget af, hvordan jeg både kan 
dele ud af min kultur og samtidig vise, hvordan vi 
kan passe på miljøet. 
Fina viser et af de hårspænder, hun har lavet af 
genbrugsmaterialer og plasticperler.

Af Rasmus Brendstrup

LØR 01/06 13:15 + TIR 04/06 18:00 + LØR 08/06 18:45

GRATIS TALKS
Foredrag, gratis kaffe og hygge / da. tale / 45 min. / fri entré   

Den 1. juni er der foredrag ved Hans Erik Rasmussen fra 
Eventyrernes Klub: Med hest og lama gennem Andesb-
jergene (husk pladsbestilling). Den 4. juni er der foredrag 
i Asta Bar ved antropolog Christian Vium fra Moesgaard 
Museum om Amazonas’ oprindelige livsstile, skovhugst 
og aktivisme. Den 8. juni vil Frida Sofie Gregersen fra 
DIIS fortælle om politik i Brasilien anno 2019 i Asta Bar.

TORS 20/06 19:15 + TIRS 25/06 16:30

THE CHAMBERMAID
La camarista / Lila Avilés, 2018 / eng. tekst / 102 min. 

102 minutter i hælene på en stuepige på et luksush-
otel i Mexico City – lyder det trist? Tro om igen! Lila 
Avilés’ hyperrealistiske prisvindende drama trækker os 
helt ind i unge Eves livsverden: Hendes arbejde, gen-
vordigheder og drømme om et bedre liv. Her bliver bl.a. 
lodtrækningen om en rød kjole (efterladt af en gæst) til 
en overvældende sanseoplevelse og en udvidelse af 
følelsesregistret. EVENT Mexicansk reception efter filmen 
den 20. juni.

MAN 03/06 19:15 + SØN 30/06 17:15

MY MASTERPIECE
Mi obra maestra / Gastón Duprat, 2018 / eng. tekst / 100 min. 

En herligt uforudsigelig (u)venskabskomedie, som ud-
spiller sig i Buenos Aires’ kunstcirkler og Jujuys bjerge. 
En kolerisk malerkunstner smadrer alle sin salgsagents 
forsøg på at genstarte karrieren. Den gamle krig mellem 
kunst og kommers sættes morsomt på spidsen, men da 
en katastrofe rammer duoen, bliver filmen også til et fint 
studie i menneskelig ømhed – og økonomisk kreativitet! 
EVENT Argentinsk reception og tangoopvisning efter fil-
men den 3. juni.

MAN 17/06 19:00 + ONS 26/06 19:30

UN TRADUCTOR
R. Barriuso, S. Barriuso, 2018 / eng. tekst / 107 min. 

Havana, 1989. Litteraturprofessoren Malin får ordre 
fra den cubanske regering om at agere tolk mellem 
lægerne på et lokalt hospital og ofre fra Tjernobyl- 
katastrofen. Westworld-stjernen Rodrigo Santoro spill-
er hovedrollen i dette gribende drama om et overset 
kapitel i Cubas historie, og filmen vandt prisen for bed-
ste instruktion ved Shanghai International Film Festival. 
EVENT Cubansk reception efter filmen den 17. juni. 

1. juni / festivalsåbning 

13:15  
Gratis fotoforedrag: Med hest og lama gennem 
Andesbjergene (fri entré, men husk billet). 

13:45  
Børnefilm med dansk tale: Coco  
(L. Unkrich, 2017). 

14:30  
Film: Eternity (Ó. Catacora, 2018). 

15:30 – 18.00 
Festivalåbning med vin og juice fra Uruguays 
Ambassade. 

16:00  
Inka-kunstworkshop med Fina i Asta Bar  
(fri entré). 

16:30 
Åbning af fotoudstillingen ’Montevideo, el otro’  
af Ignacio Naón (fri entré)

17:00 
Trommekoncert: Candombe (fri entré)

30. juni / festivalsåbning 
16.00 – 20.30 
Bar, DJ, koncerter og danseshows.
 
17.15 
Film: My Masterpiece (G. Duprat, 2018)

LØR 01/30 – SØN 30/06 

FESTIVALMENU 
I RESTAURANT SULT  
I hele festivalperioden fra 1. til 30. juni kan du nyde 
en festival-særmenu i Cinematekets restaurant, SULT. 
Menu: Ceviche på torsk og rejer med lime, chili, søde 
kartofler og tortillabrød. Pris: 145 kr. Bestil dit bord på 
restaurantsult.dk og skriv ’Latinamerika’ i emnefeltet; 
maden betales direkte i SULT. Forbehold for udsolgte 
varer.

My Masterpiece Workshop med Fina

The Chambermaid

”Alle kan lave dem, men især børn synes, det er 
sjovt. Perlerne koster lidt, men ellers er det gratis 
at være med.”

Danseafslutning
Den 30. juni runder festivalen ligesom sidste år af 
med en dag med dans og musik – hele dagen med 
fri entré i Asta Bar, hvor vi bl.a. byder med den 
argentinske tangoguitarist Alejandro Sancho og 
dansetrupperne Aquarela og Caporales. Program-
met kan findes på cinemateket.dk.
Kender man festivalen fra tidligere år, vil man 
også vide, at der er gode drinks og delikatesser i 
vente, når en række ambassader inviterer til re-
ceptioner. I år er også den liste blevet udvidet, da 
både Peru og Uruguay har sluttet sig til paletten 
af lande, der byder på et glas.



DE OPRINDELIGE 
STEMMER
LATINAMERIKAS INDFØDTE  
KOMMER TIL ORDE  
– TVÆRS OVER ATLANTEN
Hvad tænker du, når du hører ordene ’oprindelige 
folk’? Årets festival søger at give friske perspek-
tiver på Latinamerikas oprindelige befolkninger 
med undersøgende film og foredrag. 
Tirsdag den 4. juni bliver en hel temadag, der 
spænder fra mystiske shaman-oplevelser i junglen 
over Andesbjergenes sletter til narkosælgende kla-
ner ved Columbias kyster. Og så er der foredrag 
om Amazonas’ indianere og debat om folkemor-
det i Guatemala i 1982.

Ikke bare eksotisk fascination
Men hvorfor dette fokus på de oprindelige folk 
i Latinamerika? Filmene om de indfødte er nøje 
udvalgt for at rykke ved nogle af de ensartede, 
eksotiske klichebilleder, vi måske hver især har, 
når vi hører ordet ’indfødte’. Antropolog Christi-
an Vium fra Moesgaard Museum, som holder fore-
drag under festivalen, fortæller om de oprindelige 
befolkninger:
”Det er et meget dynamisk kulturelt landskab, 
hvor folk interagerer, blander sig på mange 
måder, gifter sig med hinanden. Mange har en idé 
om, at de oprindelige befolkninger er radikalt an-
derledes end resten af Latinamerikas befolkning, 
men sådan forholder det sig ikke entydigt.”   
Noget der går igen i årets filmudvalg med indfød-
te er da også almenmenneskelige følelser, udfor-
dringer og dilemmaer, som alle til enhver tid kan 

Af xxx?

identificere sig med. I Amazonas regnskov, på 
Andesbjergenes sletter – og på tværs af Atlanten i 
en moderne, skandinavisk velfærdsvirkelighed. 
De oprindelige film i filmene er altså ikke ’ek-
sotiske’ typer, men som komplekse, handlende 
mennesker med længsler, glæder, savn, familie-
konflikter og oprørstrang. 

Clash mellem tradition og modernitet
I det hele taget er et gennemgående tema spæn-
dingen mellem traditioner og det moderne liv. 
Et eksempel er filmen ’Ixcanul: Vulkanen’, hvor 
den 17-årige Kaqchikel-maya Maria er spændt ud 
mellem slægtens forventninger om et arrangeret 
ægteskab og drømmene om et andet, moderne 
liv i USA. Et beslægtet dilemma ser vi i ’The Dead 
and the Others’, hvor den 15-årige hovedperson 
opponerer imod udsigten til en skæbne som 
shaman i regnskoven og begiver sig mod den 
nærmeste storby.  
I det medrivende forbryderepos ’Trækfugle’ er 
konflikten mellem tradition og modernitet til 
gengæld rykket til Columbia i 1970’erne, hvor 
stammer fra de indfødte Wayúu-folk er split-
tet mellem traditionsbundne familiebånd og 
tillokkende, international narkosmugling. Filmen 
vækker minder om andre kendte gangsterdyna-
sti-film som Godfather-trilogien og Scarface, men 
udfolder samtidig et poetisk billedsprog og ikke 

mindst en unik indsigt i Wayúu-folkenes traditio-
ner, historie og konflikter. 

Politisk regnskovsaktivisme
En film som ’The Dead and the Others’ rummer 
også en implicit politisk dimension, når det gæl-
der regnskovsindianernes vilkår i en verden, hvor 
storindustri, kommercielle interesser og skov-
hugst truer de indfødtes levevis – eksempelvis i 
Amazonas jungle. Ved sidste års Cannes-festival 
protesterede filmskaberne bag ’The Dead and the 
Others’ da også med skilte og under stor mediebe-
vågenhed imod den industrielle udnyttelse af de 
brasilianske regnskove. Christian Vium forklarer:
”Grundlæggende har Amazonas været præget 
af en kamp om ressourcer, der oftest er faldet 
dårligt ud for de oprindelige befolkninger. Det er 
et tema, der har defineret Amazonas i århundre-
der, men man hører ikke så meget til det længere 
– selvom det er uhyggeligt aktuelt. Der er utallige 
eksempler på store naturområder, der ændrer sig 
dramatisk på grund af økonomiske årsager, og så 
har Brasiliens nye præsident, Bolsonaro, lagt en 
hård linje over for de oprindelige folk.” 
Årets udvalg af film er altså med til at synliggøre 
de politiske udfordringer, som de oprindelige 
befolkninger står overfor. 

4. juni / temadag om 
oprindelige folk 
17:00  
Film: Den røde sø (Niels Boel, 2019)  
+ debat om Guatemala 1982.

18:00  
Gratis talk med Christian Vium:  
Amazonas og indianerne.

18:45 
Film: Ixcanul: Vulkanen  
(Jayro Bustamante, 2015).

19:00 
Film: The Dead and the Others 
(J. Salaviza, R.N. Messora, 2018).

21:30 
Film: Trækfugle (Ciro Guerra, 
Cristina Gallego, 2018).

TIRS 04/06 19:00 + LØR 15/06 21:30

THE DEAD AND THE OTHERS
Chuva É Cantoria Na Aldeia Dos Mortos / João Salaviza, Renée 
Nader Messora, 2018 / eng. tekst / 114 min. 

En mørkeblå junglenat møder 15-årige Ihjãc sin afdøde 
fars ånd. Gennem denne mystiske oplevelse opdager Ih-
jãc modvilligt, at han er ved at udvikle sig til at blive sha-
man. Både visuelt og lydmæssigt er filmen overdådig, og 
regnskovsindianernes åndelige verden bliver levendeg-
jort gennem den mystisk-poetiske billedside. ”Et beun-
dringsværdigt og ofte fascinerende portræt,” skrev Varie-
ty efter verdenspremieren på Cannes. 

LØR 01/06 14:30 + LØR 22/06 19:30

ETERNITY
Winaypacha / Óscar Catacora, 2018 / eng. tekst / 86 min. 

Perus Oscar-bejler er den første film nogensinde på det 
indfødte sprog aymara, og den udspiller sig højt oppe i 
Andesbjergene. Ægteparret Phaxsi og Willka lever her 
et liv i pagt med uendeligheden og de vejrbidte landsk-
aber. Men midt i deres afsondrede liv vokser savnet eft-
er deres søn, der er flyttet til storbyen. En stor historie, 
der fortjener at blive set i biografen. EVENT Peruansk re-
ception den 22. juni kl. 18.30 og danseoptakt ved Pe-
ruvians in Denmark.

ONS 12/06 16:30 + ONS 03/07 20:15

ROMA
Alfonso Cuarón, 2018 / da. tekst / 135 min. 

Ingen festival uden årets største latinamerikanske film! 
Vi er i 1970’ernes Mexico, og vi får en myriade af fine, 
knivskarpe iagttagelser af over- og underklasse - med 
en tjenestepige som centrum. Anmelderne var rørende 
enige:’Roma’ overgår Alfonso Cuaróns tidligere perler 
som ’… Og din mor!’, ’Children of Men’ og ’Gravity’ i 
både sanselighed og dybde. Filmen er skabt til Netflix 
og har derfor ikke fået et udstrakt biografliv. Grib chan-
cen!

TIR 04/06 18:45 + TIRS 11/06 16:45

IXCANUL: VULKANEN
Ixcanul / Jayro Bustamante, 2015 / da. tekst / 93 min. 

Den 17-årige Kaqchikel-maya-pige Maria bor i Gua-
temala med udsigt til en aktiv vulkan og et arrangeret 
ægteskab med den ældre Ignacio. Maria længes i ste-
det efter den unge kaffeplukker Pepe og drømmen om 
et liv i USA – langt fra vulkanen. Med hypnotiske billed-
er og et sjældent indblik i et ellers marginaliseret folks 
traditioner udfolder filmen et bevægende coming of 
age-drama, som San Francisco Chronicle kaldte “en 
mægtig historie”.

TIRS 04/06 21:30 + FRE 21/06 12:15 ONS 26/06 16:45

TRÆKFUGLE
Pájaros de verano / Ciro Guerra, Cristina Gallego, 2018 / da. tekst 
/ 125 min. 

Fra det Oscar-nominerede hold bag ’Slangens favntag’ 
får vi en episk forbrydersaga, der foregår blandt de ind-
fødte Wayúu-folk i 1970’ernes Colombia. For at få penge 
til at gifte sig kaster Rapayet sig ud i narkosmugling og 
fører familien ind på den blodige vej fra stammesamfund 
til narkodynasti. En tragedie om slægt, grådighed, ære 
og hævn - tilsat et skud magisk realisme. Fem stjerner i 
både Politiken, JP og Soundvenue. 

TIRS 04/06 17:00

FILM OG DEBAT: GUATEMALA 1982
Den røde sø - et overset folkemord i Guatemala / Niels Boel, 
2019 / da. tekst / 64 min. inkl. debat 

Niels Boels helt nye ’Den røde sø’ fortæller på 34 
minutter om en af de største massakrer i Latinameri-
kas nyere historie, da kupmageren og generalen Ríos 
Montt i 1982 beordrede afbrænding af op imod 600 
maya-landsbyer. Han blev dømt for folkemord, inden 
han døde i 2018. Netop nu sidder andre medvirkende 
på anklagebænken. EVENT Efter filmen byder vi på debat 
om sagen – og derpå et glas premierevin.Eternity

Roma The Dead and the Others

Trækfugle



DE OPRINDELIGE 
STEMMER
LATINAMERIKAS INDFØDTE  
KOMMER TIL ORDE  
– TVÆRS OVER ATLANTEN
Hvad tænker du, når du hører ordene ’oprindelige 
folk’? Årets festival søger at give friske perspek-
tiver på Latinamerikas oprindelige befolkninger 
med undersøgende film og foredrag. 
Tirsdag den 4. juni bliver en hel temadag, der 
spænder fra mystiske shaman-oplevelser i junglen 
over Andesbjergenes sletter til narkosælgende kla-
ner ved Columbias kyster. Og så er der foredrag 
om Amazonas’ indianere og debat om folkemor-
det i Guatemala i 1982.

Ikke bare eksotisk fascination
Men hvorfor dette fokus på de oprindelige folk 
i Latinamerika? Filmene om de indfødte er nøje 
udvalgt for at rykke ved nogle af de ensartede, 
eksotiske klichebilleder, vi måske hver især har, 
når vi hører ordet ’indfødte’. Antropolog Christi-
an Vium fra Moesgaard Museum, som holder fore-
drag under festivalen, fortæller om de oprindelige 
befolkninger:
”Det er et meget dynamisk kulturelt landskab, 
hvor folk interagerer, blander sig på mange 
måder, gifter sig med hinanden. Mange har en idé 
om, at de oprindelige befolkninger er radikalt an-
derledes end resten af Latinamerikas befolkning, 
men sådan forholder det sig ikke entydigt.”   
Noget der går igen i årets filmudvalg med indfød-
te er da også almenmenneskelige følelser, udfor-
dringer og dilemmaer, som alle til enhver tid kan 

Af xxx?

identificere sig med. I Amazonas regnskov, på 
Andesbjergenes sletter – og på tværs af Atlanten i 
en moderne, skandinavisk velfærdsvirkelighed. 
De oprindelige film i filmene er altså ikke ’ek-
sotiske’ typer, men som komplekse, handlende 
mennesker med længsler, glæder, savn, familie-
konflikter og oprørstrang. 

Clash mellem tradition og modernitet
I det hele taget er et gennemgående tema spæn-
dingen mellem traditioner og det moderne liv. 
Et eksempel er filmen ’Ixcanul: Vulkanen’, hvor 
den 17-årige Kaqchikel-maya Maria er spændt ud 
mellem slægtens forventninger om et arrangeret 
ægteskab og drømmene om et andet, moderne 
liv i USA. Et beslægtet dilemma ser vi i ’The Dead 
and the Others’, hvor den 15-årige hovedperson 
opponerer imod udsigten til en skæbne som 
shaman i regnskoven og begiver sig mod den 
nærmeste storby.  
I det medrivende forbryderepos ’Trækfugle’ er 
konflikten mellem tradition og modernitet til 
gengæld rykket til Columbia i 1970’erne, hvor 
stammer fra de indfødte Wayúu-folk er split-
tet mellem traditionsbundne familiebånd og 
tillokkende, international narkosmugling. Filmen 
vækker minder om andre kendte gangsterdyna-
sti-film som Godfather-trilogien og Scarface, men 
udfolder samtidig et poetisk billedsprog og ikke 

mindst en unik indsigt i Wayúu-folkenes traditio-
ner, historie og konflikter. 

Politisk regnskovsaktivisme
En film som ’The Dead and the Others’ rummer 
også en implicit politisk dimension, når det gæl-
der regnskovsindianernes vilkår i en verden, hvor 
storindustri, kommercielle interesser og skov-
hugst truer de indfødtes levevis – eksempelvis i 
Amazonas jungle. Ved sidste års Cannes-festival 
protesterede filmskaberne bag ’The Dead and the 
Others’ da også med skilte og under stor mediebe-
vågenhed imod den industrielle udnyttelse af de 
brasilianske regnskove. Christian Vium forklarer:
”Grundlæggende har Amazonas været præget 
af en kamp om ressourcer, der oftest er faldet 
dårligt ud for de oprindelige befolkninger. Det er 
et tema, der har defineret Amazonas i århundre-
der, men man hører ikke så meget til det længere 
– selvom det er uhyggeligt aktuelt. Der er utallige 
eksempler på store naturområder, der ændrer sig 
dramatisk på grund af økonomiske årsager, og så 
har Brasiliens nye præsident, Bolsonaro, lagt en 
hård linje over for de oprindelige folk.” 
Årets udvalg af film er altså med til at synliggøre 
de politiske udfordringer, som de oprindelige 
befolkninger står overfor. 

4. juni / temadag om 
oprindelige folk 
17:00  
Film: Den røde sø (Niels Boel, 2019)  
+ debat om Guatemala 1982.

18:00  
Gratis talk med Christian Vium:  
Amazonas og indianerne.

18:45 
Film: Ixcanul: Vulkanen  
(Jayro Bustamante, 2015).

19:00 
Film: The Dead and the Others 
(J. Salaviza, R.N. Messora, 2018).

21:30 
Film: Trækfugle (Ciro Guerra, 
Cristina Gallego, 2018).

TIRS 04/06 19:00 + LØR 15/06 21:30

THE DEAD AND THE OTHERS
Chuva É Cantoria Na Aldeia Dos Mortos / João Salaviza, Renée 
Nader Messora, 2018 / eng. tekst / 114 min. 

En mørkeblå junglenat møder 15-årige Ihjãc sin afdøde 
fars ånd. Gennem denne mystiske oplevelse opdager Ih-
jãc modvilligt, at han er ved at udvikle sig til at blive sha-
man. Både visuelt og lydmæssigt er filmen overdådig, og 
regnskovsindianernes åndelige verden bliver levendeg-
jort gennem den mystisk-poetiske billedside. ”Et beun-
dringsværdigt og ofte fascinerende portræt,” skrev Varie-
ty efter verdenspremieren på Cannes. 

LØR 01/06 14:30 + LØR 22/06 19:30

ETERNITY
Winaypacha / Óscar Catacora, 2018 / eng. tekst / 86 min. 

Perus Oscar-bejler er den første film nogensinde på det 
indfødte sprog aymara, og den udspiller sig højt oppe i 
Andesbjergene. Ægteparret Phaxsi og Willka lever her 
et liv i pagt med uendeligheden og de vejrbidte landsk-
aber. Men midt i deres afsondrede liv vokser savnet eft-
er deres søn, der er flyttet til storbyen. En stor historie, 
der fortjener at blive set i biografen. EVENT Peruansk re-
ception den 22. juni kl. 18.30 og danseoptakt ved Pe-
ruvians in Denmark.

ONS 12/06 16:30 + ONS 03/07 20:15

ROMA
Alfonso Cuarón, 2018 / da. tekst / 135 min. 

Ingen festival uden årets største latinamerikanske film! 
Vi er i 1970’ernes Mexico, og vi får en myriade af fine, 
knivskarpe iagttagelser af over- og underklasse - med 
en tjenestepige som centrum. Anmelderne var rørende 
enige:’Roma’ overgår Alfonso Cuaróns tidligere perler 
som ’… Og din mor!’, ’Children of Men’ og ’Gravity’ i 
både sanselighed og dybde. Filmen er skabt til Netflix 
og har derfor ikke fået et udstrakt biografliv. Grib chan-
cen!

TIR 04/06 18:45 + TIRS 11/06 16:45

IXCANUL: VULKANEN
Ixcanul / Jayro Bustamante, 2015 / da. tekst / 93 min. 

Den 17-årige Kaqchikel-maya-pige Maria bor i Gua-
temala med udsigt til en aktiv vulkan og et arrangeret 
ægteskab med den ældre Ignacio. Maria længes i ste-
det efter den unge kaffeplukker Pepe og drømmen om 
et liv i USA – langt fra vulkanen. Med hypnotiske billed-
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TIRS 04/06 21:30 + FRE 21/06 12:15 ONS 26/06 16:45
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både Politiken, JP og Soundvenue. 

TIRS 04/06 17:00
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Roma The Dead and the Others

Trækfugle



LØR 08/06 20:00 + MAN 24/06 16:45

MARIGHELLA
Wagner Moura, 2019 / eng. tekst / 155 min. 

Carlos Marighella var en brasiliansk forfatter og gueril-
lakriger, der kæmpede mod militærdiktaturet i 60’erne. 
Marighella (Seu Jorge) er leder af de revolutionære 
kræfter, men også far – og må træffe ubærlige valg i 
landets tjeneste. ‘Marighella’ er en vigtig, vred og ikke 
mindst nutidsaktuel biopic. EVENT Den 8. juni cacha-
ça-bar og DJ efter filmen; den 24. juni gratis talk om  
Brasilien anno 2019.

TIR 11/06 21:30 + FRE 21/06 21:30 

THE GREAT MYSTICAL CIRCUS
O Grande Circo Místico / C. Diegues, 2018 / eng. tekst / 105 min. 

Mine damer og herrer! Kom og oplev et århundredes 
cirkusfamiliehistorie (og derigennem Brasiliens histo-
rie) fortalt som en slags højkulørt musical med indlagte 
jazz-, bossa- og popklassikere – nogle gange på lydsi-
den, andre gange fremført af barsangerinder i filmens 
univers. De hørte rigtigt – kom til en sanselig odyssé 
gennem kærlighed, svigt, død og sex i selskab med 
fem generationer af familien Knieps. EVENT Brasiliansk 
optaktsbar den 11. juni.  

TIRS 11/06 19:00 + LØR 29/06 21:15

JUST LIKE OUR PARENTS
Como Nossos Pais / Laís Bodanzky, 2018 / eng. tekst / 102 min. 
(112 min. inkl. introduktion) 

Smukke Rosas liv står i kompromisets tegn med  
moderskabets pligter, et dødssygt job og en mulig-
vis utro ægtemand. Da hendes mor en dag afslører, at 
Rosa er produktet af en affære med en af landets  
førende politikere, bliver alting vendt på hovedet. Et 
gnistrende familiemelodrama uden klichéer – ja, det er 
muligt! – og en klog film om livsvalg og kvindens rolle(r). 
EVENT Brasiliansk bar efter filmen den 11. juni.

TIRS 11/06 21:45  

TRYPICAL CUMBIA / LIVEKONCERT
Live-koncert med Trypical Cumbia / 60 min. 

EVENT Det multietniske musikkollektiv Trypical Cumbia 
leverer et brag af en fest med udgangspunkt i den rå, 
groovy Cumbia-genre, som fra 1950’erne begyndte at 
sprede sig fra Columbias caribiske kyst. Trypical Cum-
bia tilsætter kulør og toner fra Amazonas’ jungle, brasi-
lianske storbyer og Europas metropoler og overvæld-
ede alt og alle på Jazz-festivalen sidste år. De optræder 
på Cinemateket i fuld opstilling: 7 mand høj! 

PRAKTISK INFORMATION
Tid: 

1.-30. juni 2019.

Sted:
Cinemateket
Gothersgade 55
København K

Pris: 
Ordinære filmvisninger koster 80 kr. 
(50 kr. for medlemmer af Cinemateket),   
dog 95/65 kr. ved visninger med  
servering. Desuden er der adskillige  
gratis events i Cinematekets Asta Bar.

Billetsalg: 
Tlf. 33743412 og Cinemateket.dk   
Find os også på Facebook.

FESTivalteamet
Redaktion: 
Rasmus Brendstrup (ansv., rasmusb@dfi.dk), 
Valentina Natalia Lemus Barrales,  
Adrian Churruarin og Herbert Pinto. 

Programtekster:  
Johannes Nidam, Sofie Havskov Jensen,  
Benjamin Hansen og Christian Hansen. 

Varm tak for samarbejde til de involverede  
ambassador og deltagende foreninger fra  
Casa Latinoamericana.

Om casa latinoamericana
Casa Latinoamericana er et latinamerikansk  
kulturhus i København, som gennem de seneste  
ti år har formidlet latinamerikansk kultur. 23  
forskellige organisationer og foreninger bruger  
huset, der ligger på Høffdingsvej 10 i Valby. Læs 
mere på casalatinoamericana.dk.

politisk film 
med usikker 
skæbne
Af Sofie Havskov Jensen

Før filmen overhovedet er blevet vist i Brasilien, 
har landets præsident Jair Bolsonaro fordømt Wa-
gner Mouras instruktørdebut ‘Marighella’, der fik 
verdenspremiere på Berlinalen i februar og vises 
to gange under årets Latinamerikansk Festival. 
‘Marighella’ rummer lige dele spænding, action 
og hjerteskærende portrætter, der gør den tilgæn-
gelig for et bredere brasiliansk publikum. Tilmed 
spiller den populære sanger Seu Jorge titelrollen. 
Men filmen har endnu ikke fået datosat sin brasi-
lianske premiere – måske af politiske årsager. 
‘Marighella’ er nemlig et dramatisk portræt af 
Carlos Marighella, en digter, kommunist og gu-
erilla-kriger, der kæmpede mod det brasilianske 
militærdiktatur, indtil han blev myrdet i 1969. 
Trods de 50 års afstand virker filmen uhyre aktu-
el nu, hvor landet igen oplever voldsom politisk 
splittelse og polarisering.
Præsident Bolsonaro og hans nye højreekstre-
mistiske regering udtrykker nemlig åbent deres 

beundring for brasilianske militærdiktatur, der 
regerede fra 1964 til 1985. Så ‘Marighella’ bliver 
af mange set som en opfordring til befolkningen 
– særligt henvendt til venstrefløjen – om at rette 
ryggen og kæmpe for demokratisk styre, uden 
racisme og uden censur.
“Jeg vil gerne tro på at filmen vil få stor betyd-
ning for LGBT-bevægelsen, for de sorte, for de 
oprindelige folk, for de folk, der er blevet frataget 
deres rettigheder. Men filmen er ikke et svar på 
Jair Bolsonaro-regeringen. Jeg tænker at den er 
større end det,” sagde Wagner Moura ved filmens 
premiere.
Samtidig udtrykte han dog sin sympati med den 
sorte homoseksuelle venstrefløjspolitiker Marielle 
Franco, der sammen med sin chauffør blev myr-
det i marts sidste år. Der er endnu ingen officiel 
forklaring på, hvem der stod bag, og f lere har 
sammenlignet det med mordet på Marighella.
Filmens producer, Andrea Barata Ribeiro, udtryk-

ker en kampånd, der ligner filmens: 
“Vi vil kæmpe og om nødvendigt lave en uafhæn-
gig lancering. Vi vil gøre, hvad der måtte vise sig 
nødvendigt. Vi vil lancere ’Marighella’ i Brasili-
en.” 
Inden visningen den 8. juni byder festivalen kl. 
18.00 på et foredrag om den aktuelle politiske po-
larisering i Brasilien – med linjer tilbage til mili-
tærkuppet i 1964, som er portrætteret i ‘Marighel-
la’. Efter filmen åbner vi baren for udskænkning 
af cachaça, ligesom der er der mulighed for at 
danse til sjældne brasilianske vinyler.
Den 11. juni er ligeledes i Brasiliens navn – denne 
aften med vin mellem filmene ’Just Like Our 
Parents’ og ’The Great Mystical Circus’ – og afslut-
tende koncert med livebandet Trypical Cumbia.

TORS 13/06 19:00 + LØR 22/06 20:00

CIELO
Alison McAlpine, 2018 / eng. tekst / 78 min. 

Atacamas superobservatorier i flere tusind meters hø-
jde har en særstatus blandt alverdens astronomer og 
stjernekiggere – Chile har her klodens klareste natte-
himmel. ’Cielo’ er en poetisk dokumentar med både 
overvældende time-lapses af stjernernes rotation, fine 
samtaler med ørkenbeboere og himmelforskere – og et 
filosofisk strejf. Los Angeles Times roste filmen for dens 
“rige visuelle sprog”. EVENT Chilensk reception efter fil-
men den 13. juni.

FRE 07/06 21:45 + TOR 13/06 21:45

THE WOLF HOUSE
La Casa Lobo / C. Léon, J.Cociña, 2018 / eng. tekst / 73 min. 

En kreativ tour de force,” skrev Hollywood Reporter  
om dette chilenske animations-trip, der genkalder  
både tidlig David Lynch og brødrene Quay. ’The Wolf 
House’ blander nationale traumer med håndmodelleret 
mareridt: Kvinden Maria undslipper en sekt af fanatiske 
tyskere (inspireret af den alt for virkelige Colonia Digni-
dad, skabt i 1961) og søger tilflugt i et sælsomt hus. 
Huset ændrer form efter Marias følelser – det bliver en 
lang og grusom nat.

Marighella

Cielo

The Great Mystical Circus The Wolf House
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DOSTOJEVSKIJ PÅ ASSISTENS
Afsløring af Dostojevskij monumentet

Skuespiller Viktor Melnikov har 
siden 2013 givet en tindrende 
skarp indsigt i Dostojevskijs 

forfatterskab på scenen. Vi indbyder 
til afsløringenaf Dostojevskij – 

monumentet. En gave, givet for 
den unikke skuespilpræstation og 

formidlingen af forfatterskabet. Vær 
med til en teaterbegivenhed, der 

løfter ånden og rører hjertet!

Fjodor M. Dostojevskij (1821 – 1881) 
er kolossal i verdenslitteraturen 
og vedbliver med at være aktuel 
og inspirerende. Dostojevskijs 

forfatterskab byder os at se ind i 
vore medmenneskers hemmeligste 
afkroge. I Teater Kapellet er skabt 
en autenticitet og intensitet i et 

scenerum, helt i forfatterens ånd. 

Stort tillykke til København som litterær verdensby!

En særlig tak til
Slava Kokorin (1944  – 2017)  •  Dostojevskij Museum i Sankt Petersborg  •  Den tidligere ærkebiskop af Canterbury – Rowan Williams

•  Russisk Center for Videnskab og Kultur i København  •

www.fjodordostojevskij.dk
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