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DET HÅBLØSE 
BOLIGMARKED

FANTASTISKE 
FANTASK FOREVER 

600 SOVEPOSER 
TIL DE HJEMLØSE

NYT HOTEL 
VED RUNDETÅRN

LEDER HJEMLØSE MED MOR I BYEN BUSINESS BYENS BØGER

MIN BY  En af byens elegante kvinder er 
succesforfatterinden Leonora Christina 
Skov, der fornylig modtog boghandlernes 
årlige pris De Gyldne Laurbær. En ære, hun 
fortjener for sin modige selvbiografiske 
roman “Den der lever stille” om opvæk-
sten i en dysfunktionel familie. En læse-
oplevelse, der har fået læsere i hele lan-
det til at tænke, gyse og græde.        S:08                              

KØBENHAVN 
ER FARLIGT 
DEJLIG

TEKST JETTE R. ARENDRUP       FOTO PRESSEBILLEDE

TEKST CAMILLE BLOMST

EJENDOMME   Den dejlige gamle mølle på Christianshavns Vold, ser ud til at få en 
langt bedre fremtid end mange christianshavnere har frygtet. Nationalmuseet, 
der i sin tid fik testamenteret møllen, har været kritiseret for at ville afhænde 
den til højstbydende, men så galt er det langtfra gået. Nu er møllen tilbage i Jo-
hanne og Ejnar Flach-Bundegaards fond, hvorfra Nationalmuseet oprindeligt fik 
den foræret.                       S.10

KLUMME  Pjaltenborge er et tidligere navn for 
københavnske logihuse for hjemløse.       S.03

VELLYKKET 
NOIR-NORDIC ANNO 1932

PJALTENBORG 
MED MEGET MERE

LILLE MØLLE 
SIKRET 

SOM KULTURINSTITUTION

Møllens restaurant åbner allerede til sommer - og så dejligt ser der ud, når alt er grønt.
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Der er forår i luften og med det: Problemer. For 
mange beboere i store dele af Indre By har ind-
varslingen af foråret i de senere år afstedkommet 
flere panderynker end forventningsfulde smil - en 
nærmest naturstridig reaktion her oppe i det høje 
Nord, hvor livet traditionelt leves mest fuldt ud og 
intenst i de lyse måneder.

Årsagen er velkendt og efterhånden også velbe-
skrevet her i Københavneravisen og andre medier: 
sammen med gøgen kommer også gøgeungerne ind 
til byen, teenagerne fra forstæderne, turisterne, de 
nybagte studenter, de ferierende. Alle de, der re-
sten af året kun kommer i Indre By for at handle, 
arbejde eller gå i biffen, de spreder sig nu som 
græshoppesværme i alle byens kropsåbninger på 
gader, stræder, i porte, fortove, baggårde, parker, 
gadehjørner for at more sig. Beboere i Indre By, der 
i de varmeste måneder faktisk udgør et mindretal 
i deres eget kvarter, morer sig forhåbentlig også og 
har forhåbentlig også mulighed for at nyde tilvæ-
relsen lidt ekstra i forårs- og sommermånederne.   

Men set fra Indre By er sommerhalvåret først 
og fremmest præget af larm fra talende og råbende 
mennesker og andre former for støj: høj musik, 
klirrende flasker, utryghed i gaderne, menneske-
mængder mere eller mindre forudsigelige steder 
ud for cafeer, værtshuse og clubber, bræk, pis, af-
fald og voldsomheder. Alt sammen noget, der er en 
uadskillelig del af livet i storbyen. Men som i de 
senere år, bestemte steder i Indre By, er blevet for 
meget, for vedvarende og for omfangsrigt

Problemet er komplekst, og selvom fronterne 
i diskussionen ofte bliver tegnet hårdt op, er der 
endnu mere grund til måske lige at vende skråen 
– og/eller problemstillingen, inden man graver sig 
ned i den mentale skyttegrav og kaster verbale 
håndgranater som: 

”Som nutidens unge, der ikke har nogen respekt, 
profitværtshuse, ’sædernes forfald’, egoisme, fest-
kultur, lediggang, vandalisme, hærværks druk- og 
idiotkultur om sig”. 

Vi har hørt det hele, mere end én gang, før. Vi 

anerkender problemerne. Selv bystyret ser efter-
hånden ud til at have forstået omfanget og alvoren.

Men der er mange årsager til, at livet i gaderne er 
ved at slå Indre By ihjel. Det er ikke kun et spørgs-
mål om bevillingspolitik. Kom til borgermøderne, 
deltag i debatten. Men prøv også at forsyn jer med 
andre argumenter end andres dårskab. Også dem, 
der i første omgang ikke falder lige for. Måske li-
gefrem er omvendt i forhold til det, man ellers har 
lagt sin position fast på. Det er et godt trick, som 
bliver brugt med fordel i terapi, konfliktløsning og 
almindelig brainstorm. 

Rygeloven, butiksdøden, internethandel, kli-
maforandringer, indvandring, hotelbyggerier, 
ejendomspriserne, trafikplanlægning, gårdmil-
jøer, udsugning, højttalerteknologi, nudging, bu-
tiksåbningstider, hjemløseproblemet, pantordnin-
ger… spiller alt sammen også en rolle i Indre Bys 
støjproblemer.

Tænk over det.  Det kan være overraskende for-
friskende at se på sagerne fra et andet perspektiv.   

Københavneravisen
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Se de gamle problemer 
med friske øjne

Vi har hørt det hele, mere end 
én gang, før. Vi anerkender pro-
blemerne. Selv bystyret ser ef-
terhånden ud til at have forstået 
omfanget og alvoren.
Men der er mange årsager til, at 
livet i gaderne er ved at slå In-
dre By ihjel. Det er ikke kun et 
spørgsmål om bevillingspolitik.

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

Så har vi urmageren til rådighed i butikken. 

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

Opgaver, store som små, løser vi med omhu.  

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

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

         

Kontakt os, og aftal nærmere vedrørende  

evt. hjemme besøg samt tilbudsgivning 

STRØGETS  ∙   KULTORVETS  ∙  NØRREBROS 

URE GULD SØLV KØBENHAVN 

Nygade 7, KBH K 

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

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

TIDLIGERE KENDT SOM 
JØRGEN HOLST APS
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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

KLUMME Pjaltenborge er et tidligere navn 
for københavnske logihuse for hjemløse. 
På hjørnet af Rosenborggade og Åbenrå 
ligger en bygning, opført i 1851, med nav-
net ” Pjaltenborg ” – til minde om, at netop 
her lå i sin tid byens største overnatnings-
sted for de fattigste borgere. I 1815 var der 
plads til ca. 100 mennesker. Her kunne 
de hjemløse, pjalteproletariatet, tilbringe 
natten hængende på en krog med et reb 
under armene og en læderrem foran bry-
stet. Deres kummerlige vilkår fremgår af 
nedenstående tegning:

Det nedslidte bindingsværkshus gik 
til under en brand natten mellem den 
25. og 26. marts 1850. Det er værd at 
nævne, at de hjemløse mistede deres lo-
gihus, imens den største og sidste kolera-
epidemi, som kulminerede i 1853, hær-
gede København. Byen var tætbebygget 
og overbefolket. De dårlige sanitære og 
hygiejniske forhold medførte ca. 5.000 
dødsfald.

Skråt over for Pjaltenborg, i Rosen-
borggade nr. 15-17, ligger en markant 
bygning, som i sin tid  tilhørte KFUM 
– Kristelig Forening for Unge Mænd. 
KFUM-borgen bestod af tre ejendomme: 
i Gothersgade og Tornebuskegade ( 
bygget i årene 1898-1901 ) og i Rosen-
borggade, udført ved arkitekt Henning 
Hansen i årene 1915-1917. Bygningen er 
fredet. Indgangspartiet er udsmykket 
med fire granitrelieffer og over kælder-
halsen findes et relief:  ” KFUM ”.

I 1965 blev bygningerne i Tornebu-
skegade og Rosenborggade overdraget 
til Københavns Universitets Institut for 
Statskundskab, som rådede over begge 
ejendomme indtil 2005.

I dag huser Rosenborggade nr. 15-17 
brødrene Price`s gode og populære re-
staurant af samme navn. I det, der i for-
tiden var gymnastiksal i ejendommens 
kælder, ligger restaurantens største lo-
kale, smukt prydet med kæmpestore 
prismelysekroner. Restauranten er vel-
besøgt, så jeg vil anbefale at ringe og 
bestille plads i god tid.

Rosenborggades navn har reference 
til Rosenborg Slot, opført i årene 1606-
1634, som Christian den IV`s lysthus ” 
på landet ”. Herfra marcherer Den Kon-

gelige Livgardes Musikkorps dagligt 
i takt til festlig musik fra træblæsere, 
messingblæsere og slagtøj gennem Køb-
magergade til Amalienborg til stor for-
nøjelse for turister, beboere og andre, 
der færdes i området.

Den Kongelige Livgardes Musikkorps 
blev oprettet sammen med Livgarden af 
Frederik den III i 1658.  I dag består korp-
set af 36 professionelle musikere, ansat 
af Forsvaret på fuldtid.

 Over for Rosenborg ligger Refor-
mert Kirke, bygget i 1689 i hollandsk 
barokstil, på initiativ af dronning Char-
lotte Amalie, til de tysknederlandske og 
franske reformerte menigheder i Køben-
havn. Hun var selv kalvinist. Kirken er 
placeret mellem Gothersgade og Åbenrå. 
I gaden Åbenrå kan man se bagsiden af 
kirken og en del af kirkegården. Her lig-
ger viceadmiral Johan Olfert Fischer be-
gravet. Han var kommandør og ansvar-
lig for Københavns forsvar til søs under 
Slaget på Reden den 2. april 1801.

Olfert Fischer og Slaget på Reden blev 
mindet i Reformert Kirke i 2001 med 
uropførelsen af Frederik Magles kompo-
sition ” Håbet ” i anledning af 200-året 
for Slaget på Reden.

Gaden Åbenrå har eksisteret siden 
1500-tallet og er historisk meget interes-
sant.  Trods den centrale placering, tæt 
på Nørreport St., opleves Åbenrå som en 
forholdsvis rolig gade. De gamle, fredede 
og nænsomt restaurerede huse skaber en 
idyllisk stemning.

Her, i nr. 25, havde snedker Friederich 
Ehbisch sit værksted. Det nuværende in-
teriør i Reformert Kirke stammer, med 
få undtagelser, fra årene 1730-1732 og 
blev udført af ham.

I nr. 34 flyttede Arkitektforeningen 
ind, efter gennemgribende istandsæt-
telse af huset. For ikke så mange år si-
den var det Musikhistorisk Museums 
lokaler.

Rosenborghus i nr. 29 er fra 1700-tal-
let. Huset var oprindeligt en skole, ejet 
af Det Forenede Velgørenhedsselskab og 
blev derfor kaldt Det Forenede Velgøren-
hedsselskabs Skole. Ejendommen består 
af et forhus, der inkl. kælder er på seks 
etager og et baghus i to etager. Øver-
ste etage i baghuset, som oprindeligt 
var en gymnastiksal, er i dag indrettet 
som åbent kontor. I forhuset er der, ef-
ter hvad Elevatortilsynet hævder, byens 
ældste elevator. Den er stadig velfunge-
rende. Der er den samme elevatortype, 
som de, der er installeret på Amalien-
borg. Når de kører, lyser skiltet rød og 
der står: ” I fart ”. På engelsk betyder det 
noget andet: ” Jeg prutter ”. Det forlyder, 
at da den engelske dronning Elisabeth 
var på besøg på Amalienborg, blev skil-
tet klæbet over.

 Det gamle kvarter gemmer på 
mange interessante historier og er en 
spadseretur værd.

jt@kbhavis.dk

PJALTENBORG 
MED MEGET MERE
 TEKST  
 JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT.  
 INSTITUTE FOR BUSINESS CYCLE ANALYSIS 



4 KBH K	 MARTS	2019	ÅRGANG	14

HJEMLØSE  På trods af de forårslig-
nende temperaturer i dagtimerne 
i år er det koldt at måtte tilbringe 
natten under åben himmel. Derfor 
har JYSK for tredje år i træk bidra-
get til Kirkens Korshærs arbejde for 
udsatte mennesker ved at donere 
varme fornødenheder til organisa-
tionens brugere. Udover en dona-
tion på 600 soveposer har JYSK do-
neret liggeunderlag og håndklæder 
til Kirkens Korshærs væresteder og 
varmestuer. 

- Som en stor virksomhed har vi et 
ansvar for at hjælpe nogle af de mest 
udsatte grupper i samfundet, og der-
for er vi glade for at kunne hjælpe i 
form af donation af soveposer, ligge-
underlag og håndklæder. Vi er ikke 
i tvivl om, at vores samarbejde med 
Kirkens Korshær gør en forskel for 
mange hjemløse, som specielt om vin-
teren har det meget svært, siger Rune 
Jungberg Pedersen, Communications 
& CSR Director i JYSK.

Basale fornødenheder
Chef for Kirkens Korshær, Helle 
Christiansen, er meget taknem-
melig for donationen, som brin-
ger varme til dem, der behøver det 
mest. 

- Et af Kirkens Korshærs fokus-
områder er at hjælpe hjemløse men-
nesker med at få adgang til basale 
fornødenheder som mad, bad, husly 
og menneskeligt fællesskab. Dette er 
donationen fra JYSK med til at sikre. 
Donationen giver os mulighed for at 
give hjemløse deres egen varme so-

vepose, som de kan have med rundt 
for at holde varmen, og vi har også 
mulighed for at tilbyde dem en frisk 
sovepose, når de hviler sig eller over-
natter i en natvarmestue. Det er vi 
meget taknemmelige for, siger Helle 
Christiansen.   

Nej til overnatning
Ikke alle de hjemløse ønsker at 
bruge de overnatningstilbud, der 
eksisterer rundt omkring i byen, 
og for dem er hjælpen særlig stor.
- Soveposerne bliver delt ud til de 
nattevandrere, der kommer i løbet 
af vintersæsonen, og som ikke vil 
ind og sove. De er til stor hjælp for 
lige netop dem, siger Heine Iversen, 
social leder af natcaféen i Folkets 
Park på Nørrebro.

Donationen er en del af en endnu 
større donation fra JYSK, der på lands-
plan har sendt 1000 soveposer, ligge-
underlag og håndklæder af sted til 
Kirkens Korshær, men hovedparten 
er blevet sendt til København, hvor 
langt størstedelen af de danske hjem-
løse befinder sig.

38 varmestuer
Kirkens Korshær har cirka 450 an-
satte og 9000 frivillige, som arbej-
der for de mest udsatte mennesker 
i Danmark, herunder hjemløse og 
psykisk sårbare. Dette sker blandt 
andet igennem drift af cirka 38 var-
mestuer over hele landet. En af dem 
er Fedtekælderen.

- Fedtekælderens medarbejdere 
og frivillige har mulighed for at give 

vores gæster en sovepose under ar-
men, når varmestuen lukker. Det 
gør magtesløsheden over de hjem-
løses vilkår bare en anelse mindre. 
Så ved vi, at de bedre har mulighed 
for at holde sig varme, når de er på 
gaden, siger Sharon Parker, som er 
social leder af Fedtekælderen, der 
er Kirkens Korshærs varmestue på 
Christianshavn.

Der findes mere end 6600 hjem-
løse i Danmark. 75 procent er 
mænd, og 25 procent er kvinder. 
Cirka 50 procent er psykisk syge. 
Cirka 10 procent af de hjemløse er 
gadesovere.

lp@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN

JYSK har på landsplan sendt 1000 soveposer, liggeunderlag og håndklæder af sted til 
Kirkens Korshær, men hovedparten er blevet sendt til København, hvor langt størstedelen 
af de danske hjemløse befinder sig.

600 SOVEPOSER TIL DE HJEMLØSE

Husbåd/motorbåd med Kbh. kajplads 
Forældrekøb/studielejlighed med kajplads i Fisketorvets Motorbådsklub

Den sejlklare motorbåd ligger i Fisketorvets Motorbådsklub, en 
lille andelshavn. Der er fælleshus med festlokale, køkken, bad, 
toilet og vaskemaskine. Den hyggelige havn har wi-fi, fælles køk-
kenhave, terrasse, bålplads og bådskure. Andelen koster 66.800 
kr. og skuret 6.500 kr. Begge dele er indeholdt i købsprisen. 

Båden har 2½ opholdsrum samt septiktank, varmepumpe og 
luftaffugter installeret. Prisen er 670.000 kr., og den halvårli-
ge kajpladsleje for 15 x 4 m. udgør 7416 kr. - dvs. 1236 pr. md. 
Ring 60 92 21 51, men se også Den Blå Avis:  
www.dba.dk/husbaad-motorbaad-med-kbh-ka/id-1048413935 



Se mere og bestil online på www.egons-rejser.dk

En verden af muligheder
  Nordjylland, 1. april, 4 dage kr. 2.195,- 
 Gæst på rejselederkursus, 4. april, 4 dage kr. 2.195,-   

 Forår i Holland, 23. april, 5 dage kr. 4.295,-   
 Bornholm, 100% Single, 28. april, 4 dage kr. 3.945,-
 Nørre Vosborg, 22. maj, 2 dage kr. 2.195,-   
 Nordfriesland & Helgoland, 24. maj, 4 dage kr. 3.695,-
 Sommersang i Mariehaven, 25. maj, 3 dage kr. 2.995,-   

Oplevelser i Grænselandet, 4. juni, 3 dage kr. 2.695,-
 Langeland & Ærø, 16. juni, 2 dage kr. 1.995,-   
 Gotland, 23. juni, 5 dage kr. 5.995,-
 Sønderborg Sommerrevy, 26. juni, 2 dage kr. 2.395,-   

Stockholm, 15. juli, 4 dage kr. 4.095,-
 Kiruna – Abisko – Narvik, 30. juli, 6 dage kr. 9.895,-   

Svenske herligheder, 11. august, 4 dage kr. 3.995,-
 Bornholm, 23. august, 3 dage kr. 2.595,-   

 Tallinn MiniCruise, 1. september, 3 dage kr. 2.275,-   
 Langeland & Ærø, 8. september, 2 dage kr. 1.995,-
 Fanø, 16. september, 3 dage kr. 2.995,-   
 Sort Sol & Sønderjylland, 16. september, 2 dage kr. 1.795,-
 Nordjylland, 1. oktober, 4 dage kr. 2.195,-   
 Med Egon’s på nye eventyr, 7. oktober, 5 dage kr. 4.595,-
 Weserbergland, 21. oktober, 4 dage kr. 2.795,-   
 Danmarks Største Halbal, 26. oktober, 2 dage kr. 1.999,-

 Julemarked Schwerin & Wismar, 3. december, 2 dage kr. 1.395,-   
 Advent i Prag, 6. december, 3 dage kr.  2.895,-

Stig Rossen Julekoncert, 8. december, 2 dage kr. 1.795,-   

 Rundvisning i Københavns Lufthavn, 14. marts kr.  675,-   
 Påskefrokost på Traktørstedet Højeruplund, 21. april kr. 575,-   
 Mors dag – Gerlev kro, 12. maj kr. 565,-   
 DR PigeKoret – Midsommer-koncert, 26. maj kr. 665,-   

 Avernakø, 22. juni kr. 650,-   
Cirkusrevyen, 3. juli kr. 795,-

 Den Romantiske Have Sanderumgård, 7. august kr. 795,-   
 MSC – Besøg på et krydstogtskib, 17. august kr. 395,-   

 Bjørn Wiinblads hus & Bakken, 12. september kr. 655,-   
 Stegte ål på Restaurant Bondestuen, 20. september kr. 550,-
 Løvfaldstur – Fanefjord Skovpavillon, 20. oktober kr. 665,-   
 Senior/pensionist julefrokost, 26. november kr. 535,-
 Julemarked i Flensborg, 7. december kr. 325,-   

REJSER UDFLUGTER

LIFTBUS 
REJSE

Nyt 
rejsekatalog

er udkommet!

Egon’s Rejsebureau A/S · Industrivej 25 · 4200 Slagelse . Tlf. 70 20 18 47 · www.egons-rejser.dk

26. november kr. 535,-
 7. december kr. 325,-   

Påske i 
Neubrandenburg
18. april, 4 dage
kr. 3.295,- Danmarks 

Busmuseum
6. juni
kr. 795,-

Ø-hop 
– Drejø og Skarø
27. august 
kr. 875,-

Tyrol med 
Alpenspektakel
25. august, 8 dage
kr. 5.995,-

Ærø – julemarked
29. november, 
3 dage 
kr. 2.465,-
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Rosenborggade 2
(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)

www.kultorvet.dk  ·  info@ostenvedkultorvet.dk

Anno 2008

MED MOR I BYEN Tegneserie-
butikken Fantask på hjørnet 
af Teglgårdstræde og Sankt 
Peders Stræde har været et 
fantasidepot i 47 år. 

For nylig meddelte ejeren, 
at butikken bukker under for 
presset fra nettet og “rolle-
spils”butikker. 

Men så kom den kol-
lektive københavnske an-
dels-hippie-hjælpe-ånd op i 
initiativrige idealister, og en 
form for crowdfunding af 
Fantask blev iværksat.

Fantaskfans
Min søster og jeg boede og 
gik i skole på Bornholm. 
Men vi havde en far, der ar-
bejdede i København. Der-
for var vores andet hjem i 
Sankt Peders Stræde. Vi gik 
selv i Fantasks rodede kæl-
der, hvor ABC reoler var 
ved at brase sammen under 
vægten af tegneserier og An-
ders And-blade. 

Vi snuppede en stak An-
ders And-blade derhjemme 
og gik lidt generte ned for at 
bytte dem til en ny stak. Jeg 
kan se os for mig i de ens dy-
neveste, som vores mor havde 
syet. Vi følte os smarte, nogle 
modeforrædere må have bildt 
os ind, at vi var bedårende 
som små ællinger i de veste.

Aldrig antastet som svindlere
I kælderdybet foregik det så-
dan, at man lagde sin stak 
blade på disken. De blev 
tjekket, og så fik man at 
vide, hvor mange nye blade 
man kunne tage. Det gik 
lige op ni ud af ti gange. 
Vi måtte komme så mange 
gange, vi ville, på en dag. 

Vi nød de sære nørder, der 
snusede og speedsnakkede 
velformuleret og dedikeret 

om tegneserier. Fantask var 
en fantastisk verden af fan-
tasifans. Den har dannet og 
inspireret mange og fortje-
ner at blive reddet som tak 
for den fine ånd, man fik 
med derfra. Mange kan nok 
genkende den kildrende for-
nemmelse i maven, før man 
steg ned i Fantask. Hvilke 
sjove nye blade ville man 
finde? Blandet med spændin-
gen om de selv ville opdage, 
hvor komplet åndssvage, de 
var i den butik. Min søster 
vekslede jo bare blade det me-
ste af tiden. Men vi blev al-
drig antastet som svindlere. 
Lommepengene kunne vi så 
bruge på slik i Ismejeriet, som 
vi gumlede i os, mens vi læste 
og drak den kinesiske pulver-
kakaodrik Lakovo.

Børnenes Ragelse
På det legendariske hjørne 
af Strøget, hvor BR legetøj 
i generationer har forenet 
mødre og børn i at tage en 
tur på Strøget, ser jeg en 
halvstor dreng gå langs bu-
tiksvinduet og ae det med 
en udstrakt vinduesvisker-
arm.“ Ja, det var her,” siger 
hans mor. 

Hans kinder hænger, 
fordi der mangler et smil til 
at holde dem oppe. Moren 
lægger hovedet på skrå: “Jeg 
forstår dig godt. Jeg elskede 
også den BR, da jeg var barn. 
Det var her, jeg drømte om 
at vinde et minut, hvor man 
bare måtte hive ned fra hyl-
derne.”.

Minderne skyller ind fra 
det badekar, der hedder barn-
dommens våde drømme. 

Barndommen var en en-
deløs række uopfyldte øn-
sker og en umættet legetøjs-
sult. Jeg måtte ikke få en 
sminkedukke, et Barbiehus 
eller bare en My Little Pony 
med regnbuehale, som man 
kunne frisere med en lille 

plasticbørste, der sikkert lug-
tede af jordbær eller vanilje. 

Min søster og jeg blev in-
doktrineret med, at BR skulle 
tituleres Børnenes Ragelse, 
og at butikken var en krigs-
zone af ubrugeligt plastic for 
pøblen.

Selvom folket har knyttet 
dyrebare minder til BR, så er 
crowdfunding ikke en mulig-
hed for kæden.  

En stribe børnehavebørn 
med ens rygsække stiller 
sig også op og kigger på den 
tomme BR butik. “Walther 
og Grace, det er ikke noget 
at tude over,” vrænger pæda-
gogen.

Vi lærte at bøje en regel
Vi kunne bruge de penge, vi 
havde tjent på at avle kani-
ner og sælge håndlavet ke-
ramik på Svaneke Torv om 
sommeren, i rodebutikken 
Janus (80’ernes Tiger) på 
hjørnet over for Fantask. 
Her var et eksotisk og billigt 
udvalg af magiske dimser. 
Inde i det mørke lokale, der 
duftede af røgelse og møl-
middel, fandtes skam også 
legetøj. Bliklegetøj og piv-i-
røv-fugle og andet kinesisk 
kram. 

Men min søster og jeg 
tog en vellykket lektion i at 
bøje vores forældres regler. Vi 
købte store mængder (næsten 
partier) af en type hyperku-
lørt viskelæder, som ikke for-
handledes i Tatol på Torvet. 
Med viskelæderguldet byt-
tede vi os til vores skolekam-
meraters attraktive pastelfar-
vede Bobby & Kate blyanter 
og viskelædere (der kunne 
viske) med duft af chokolade 
eller sommerbær, som vi ikke 
måtte købe for vores hippie-
far. Han forstod ikke lykken i 
et yndigt Hello Kitty-viskelæ-
der, for han skrev med Mont 
Blanc fyldepen. 

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

FANTASTISKE 
FANTASK FOREVER 

Har du lyttet til din krop i dag?
Genopdag dig selv og din krop med en dybt afspændende 
behandling hos din lokale Rosenterapeut Kirsten Falch

Indre Respons
Købmagergade 55,3. 1150 Kbh.

Se mere på www.kirstenfalch.dk
eller ring på 2566 9076 og hør om: 
Behandlinger, Samtaler, 
Foredrag og Workshops
                                               Rabatkode kbh0!!9

FANTASTISKE 
FANTASK FOREVER 
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FESTIVAL I flere år har det været et stort 
ønske fra arrangører af store events og 
koncerter, at København får en plads, 
hvor det kan lade sig gøre at samle op 
mod 50.000 publikummer til festivaler 
og arrangementer.

Kommunens vurdering er, at hvis 
København får en sådan plads, vil man 
have større mulighed for at tiltrække 
store internationale kunstnere og begi-
venheder til byen.

- Festivalerne har vokset sig større, 
end hvad der nu er mulighed for på for 
eksempel Refshaleøen, hvor der også er 
beboelse nu - der er simpelthen ikke 
plads nok. Så der er et behov, og i for-
valtningen har man kigget efter, om der 
kunne være en mulighed på Selinevej på 
Amager. Det, som står i forslaget lige nu, 
er en godkendelse til at afsøge mulighe-
derne for en festivalplads på denne her 
grund siger kultur- og fritidsborgmester 
Franciska Roskenkilde fra Alternativet.

Farvel til støjgener
Grunden på Amager er velegnet, da 
den vil kunne minimere mængden af 
festivaler i Indre By, og dermed dæmpe 
de lyd- og støjgener, som borgere hvert 
år indberetter til kommunen i forbin-
delse med festivaler og musikarrange-
menter som for eksempel Distortion.

Men selvom en sådan plads har været 
diskuteret i årevis på Københavns Råd-
hus, er projektet aldrig blevet realiseret. 
Indtil nu har problemet været at finde 
en plads, som er stor nok.

Ifølge Kultur- og Fritidsforvaltnin-
gen vil en festivalplads kræve 100.000 
kvadratmeter sammenhængende areal, 
foruden ekstra 40-60.000 kvadratmeter 
for at der både er plads til parkerings-
forhold og velfungerende infrastruktur, 
hvis pladsen skal kunne matche lig-
nende festivalpladser fra andre storbyer.

Til sammenligning er Københavns 
eksisterende festivalpladser ved Femø-
ren og Tiøren og Tuborgpladsen i Val-
byparken henholdsvis omkring 70.000 
og 20.000 kvadratmeter.

MR: Fredet areal
- Det er en snak, som har været oppe 
mange gange. Det her er en ny måde at 
komme ind i problematikken omkring, 
at København skal være en levende og 
kulturel by, samtidig med, at man også 
skal have plads som borger i byen. Der 
kan være en masse larm og andre gener 
forbundet med den slags arrangemen-
ter, siger Franciska Rosenkilde.

Politikerne i Kultur- og Fritidsudval-
get i København skal i første omgang 
tage stilling til, om de vil igangsætte en 
undersøgelse af, hvorvidt det overhove-
det kan lade sig gøre at skabe en festi-
valplads på Selinevej, som i dag bruges 
til jorddeponering.

Undersøgelsen koster tre millioner kro-
ner og skal blandt andet klarlægge, hvor-
vidt det overhovedet kan lade sig gøre at 
have en festivalplads på grunden, der i dag 
er fredet som en del af Kalvebod Kile.

lp@kbhavis.dk

MULIGHEDEN 
FOR EN STOR 
FESTIVALPLADS 
UNDERSØGES

De mange larmende og udskældte festivaler og musikarrangementer kan i fremtiden blive flyttet 
væk fra Københavns bymidte med en ny festivalplads på Amager.

TEKST LARS PETER LORENZEN

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

KVINDELIGE 
INSTALLATIONSKUNSTNERE 
PÅ REFSHALEØEN

KUNST  Københavns internati-
onale kunstcenter Copenhagen 
Contemporary (CC), der viser in-
stallationskunst skabt af sam-
tidskunstens verdensstjerner ny-
ere talenter, er rykket ind i B&Ws 
gamle svejsehalsbygning på Refs-
haleøen. Med sine i alt 7.000 m2 
i de overdådige industrihaller er 
der nu plads til at udstille i de helt 
store formater som f.eks. totalin-
stallationer, performancekunst 
og monumentale videoværker.

For tiden kan man opleve hele 
to udstillinger med værker af to 
purunge kvindelige kunstnere, 
der på hver sin måde bringer 
kroppen, fysikken og sansninger 
i spil.  Sen ene udstilling er af den 
schweiziske Marianna Simnett (f. 
1986), som under titlen ”Seizure” 
sætter fokus på illusionerne om 
den kvindelige natur og mani-
pulation af kvindekroppen. I vi-
deoværket ”The Needle and the 
Larynx” får kunstneren foretaget 
en botox-indsprøjtning i sit stru-
behoved i slowmotion, mens hun 
er ved fuld bevidsthed. Et andet 
værk udgøres af en kæmpe lyd- og 
lysinstallation ”Faint with Light”, 
hvor den opskruede lyd af et hy-
perventilerende åndedræt og det 
blændende fra en kæmpemæssig 

videoskærm påvirker publikums 
kroppe og sanseapparat fysisk 
voldsomt. Denne udstilling løber 
frem til d. 26. maj.

I den anden udstilling af den 
London-baserede Claudia Comte (f. 
1983) er installationen med titlen ”I 
Have Grown Taller from Standing 
with Trees” udlagt som et science 
fiction-agtigt hvidt landskabsrum. 
Et ternet mønster vrider sig over 
gulvet, og i bagerste ende står en 
mørk keramisk skulptur, som The 
Queen of the Volcano. En skov af 
nøgne stammer er ophængt i lof-
tet, så de via de løsnede ophejsnin-
ger kan vælte omkuld hen over 
den forvredne jordskorpe. Publi-
kum har lov til at kravle rundt 
på stammerne og opfordres til at 
snitte i dem med. Den syntetiske 
safaripark forvandles således til 
en dynamisk legeplads for barn-
lige sjæle. Landskabets naturlyde, 
der er kreeret af Egon Elliut, består 
af forskellige dyrelyde fra forhisto-
riske dinosaurer og frem til nuti-
dens kendte dyr. I juni vil der være 
en performance til en ny lydside, 
og d. 1. september en performance 
med publikums deltagelse. Udstil-
ling slutter d. 1. september.

mh@kbhavis.dk

TEKST MAJBRIT HJELMSBO       FOTO COPENHAGEN CONTEMPORARY
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En af byens elegante kvinder 
er succesforfatterinden Leonora 
Christina Skov, der fornylig mod-
tog boghandlernes årlige pris De 
Gyldne Laurbær. En ære, hun for-
tjener for sin modige selvbiogra-
fiske roman “Den der lever stille” 
om opvæksten i en dysfunktionel 
familie. En læseoplevelse, der har 
fået læsere i hele landet til at 
tænke, gyse og græde. 

Hvordan oplevede du Køben-
havn, da du endelig flyttede her 
til?

Jeg boede på Otto Mønsted 
Kollegiet tæt ved Enghave Plads 
på Vesterbro. Jeg var bange, for 
jeg troede, at København var 
fyldt med farlige mennesker. Jeg 
kom fra provinsen og havde kun 
været i København syv gange i 
mit liv. Det var sådan noget med 
Strøget, Tivoli og Jensens Bøfhus. 
Jeg havde fået at vide, at det hele 
var farligt. Så jeg troede, at Vester-
bro var ludere og lommetyve, og 
man skulle være på vagt.

Jeg var chokeret, da jeg var på 
Vesterbrogade første gang uden 
at blive slået ned. Så var jeg helt 
glad.

Jeg kan huske, at jeg havde 
klaret at købe nogle brune satin-
bukser (det var i 1995, og det var 
hot) og et par snørestøvler uden 
at blive slået ned. Nu da det var 
gået godt, udvidede jeg feltet. Så 
gik jeg rundt med et kort i hån-
den og udforskede bydelene.

Først var det Vesterbro og In-
dre By, og så begyndte jeg at ud-
forske Amager. 

Jeg troede, at Amager var ek-
sotisk. Jeg havde forventet Boule-
varder og udendørsrestauranter, 
og så blev jeg lidt skuffet, Amager 
var langt fra Københavns Paris. 

Hvad var dit første møde med 
Frederiksberg? 

Min første kvindekæreste, In-
grid, boede ude i Svømmehals-
kvarteret. Jeg mødte hende på 
den nu lukkede, lesbiske bar, 
Babooshka, hvor jeg var sammen 
med min bedste veninde, Maria. 
Vi blev inviteret hjem til Ingrid, 
og jeg blev. Næste morgen vidste 
jeg ikke, hvilken vej, der var ind 
mod byen. Jeg havde aldrig været 
helt ude på Frederiksberg før og 
stod og gloede dumt op og ned ad 
Godthåbsvej.

Efter et års tid fik jeg mod til at 
gå rundt om natten. Så fandt jeg 
ud af, at byen om natten var min-
dre farlig end Helsinge, hvor jeg 
kom fra. Der var godt nok mange 
øde villaveje i den by.

Hvilke butikker faldt du for, 

lige da du var kommet til Køben-
havn? 

Min hofbutik var H&M på 
Strøget. I Helsinge havde vi kun 
“Bettina Mode”, så jeg var blæst 
bagover af det store udvalg af tøj, 
som jeg havde råd til for min SU. 
Så gik jeg i Magasin og købte par-
fume. Det var stor luksus med et 
ordentligt udvalg frem for udval-
get fra Matas.

Det var det samme med mad. 
Jeg var vant til, at der var en kine-
sisk buffet restaurant i Hillerød, 
men på Vesterbro kunne man 
spise thaimad på Nam Tip. Det 
var jeg vild med.  

Er du stadig glad for byen?
Da jeg flyttede hertil, havde 

jeg en oplevelse af, at jeg aldrig 
vil forlade København. Ikke en-
gang for Paris. Jeg har rejst rigtig 
meget, men jeg er altid glad, når 
jeg kommer hjem. Så har jeg sav-
net at kunne cykle, glæden ved at 
kende byen så godt og mine ven-
ner. Og udsigten til Axel Towers, 
der gløder i solen og jeg elsker pa-
ladsbiografen, begge dele er min 
udsigt fra min skriveplads.

Hvis nu du skulle brokke dig 
en lille smule, hvornår er det så, 
du tænker: København, tag dig så 
sammen?

Jeg synes, at der er alt for me-
get larm i Indre By, man har jo 
ikke lyst til at være til Distortion 
hele året.

Der skulle gerne være menne-
sker, der har lyst til at bo i Indre 
By, så den ikke bliver affolket.

Der er for lidt restriktiv 
byplanlægning omkring altaner. 
Der bliver sat for mange celler op 
på husene, hvor folk stiller deres 
grill og ragelse. De flestes altaner 
bliver ikke brugt til andet end op-
bevaring af gamle juletræer. Der 
er selvfølgelig dem, der bruger 
lejlighedens uderum til at ryge 
og snakke i telefon. Hvor ofte 
sidder man der med den kærlige 
hvidvin?

Som det er nu, så er det fak-
tisk farligt at cykle i byen. Det 
skulle stoppes, at forældre lader 
deres femårige cykle selv i myld-
retiden. Så er der turister på el-
cykler, de er farlige for alle. Man 
kan ikke administrere at være cy-
kelturist forstærket med el, når 
man som udgangspunkt ikke kan 
cykle.

De der el-løbehjul er farlige, 
det kan man se med et halvt øje.

Der skal ryddes op på de der 
cykelstier. Det er for børn over 
12. For alles skyld. 

cb@kbhavis.dk

TEKST CAMILLE BLOMST       FOTO KON DORI

MIN BY – LEONORA CHRISTINA SKOV

KØBENHAVN ER FARLIGT DEJLIG
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GENOPBYG slidte og syreskadede tænder med plast 
uden der skal slibes til som ved almindelige kroner.

Din tand står uden beslibning beskyttet under plasten.
Ingen risiko for skader på tandnerven.
Vi bygger det på, som du har mistet gennem årene, uden at 
tage mere af dine tænder.
Behandlingen er holdbar og kan repareres, hvis du får et hul 
i tanden eller bider i en sten.
Prisen er mellem en 3. del og halvdelen af hvad tandkroner 
koster.

Vi har lavet disse behandlinger i en længere årrække og ved, at de holder.
Vi bruger en helt speciel og holdbar tandplast til disse behandlinger.

For yderligere information, se vores hjemmeside
www.herlevtandpunkt.dk

Engløbet 8, 2730 Herlev

Tlf: 44 94 16 16

FØR EFTERFØR EFTER

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,-

POLITIK Christianshavns Lokaludvalg har tid-
ligere afholdt to arrangementer om Nyholms 
situation og fremtid, men denne gang havde 
de undervurderet den tiltagende interesse, og 
mange kom til at stå op under mødet. 
Asbjørn Kaasgaard, næstformand i Lokalud-
valget, indledte. Han understregede særligt  
lokaludvalgets holdning om, at der bør laves 
en samlet plan for hele øen, så det hele ikke 
bliver spredt fægtning. Herefter gav han ordet 
videre til den første af de fire inviterede fag-
personer, stadsarkitekt, Camilla van Deurs. 

Principper og arkitektur
Den nye stadsarkitekt var til sit allerførste 
borgermøde som stadsarkitekt, og hun lagde 
stor vægt på vigtigheden af at orientere sig 
om gældende arkitekturpolitiske principper, 
inden man kaster sig ud i diverse omfattende 
planer for øen. Næste taler, etnolog og muse-
umsinspektør, Inger Wien, fokuserede mest 
på at vise og fortælle om de forskellige byg-
ninger og områder, der er i spil, og fra Lene 
Tranberg Lundgaard, Lundgaard & Tranberg, 
Arkitekter, hørte forsamlingen om spæn-
dende erfaringer med byggeri i Københavns 
Havn, som f.eks. BLOX og Skuespilhuset.

Lav så lidt som muligt
Til sidst kom Jacob Fischer, GHB-landskabs-
arkitekter, og berettede om planlægning af 
områder. Han fokuserede særligt på Krøyers 
Plads området på Christianshavn, der jo blev 
så fremragende planlagt – også ved hjælp af 
borgerinddragelse – at området om somme-
ren er så livligt, at det nærmest er blevet et 
problem for de fastboende. 
Mht. Nyholm, mente han dog, at ”man skal 
lave så lidt som muligt” - et forslag der vakte 
jubel i salen.

Kun visionsprocesser
Herefter var det tid til spørgsmål og indlæg 
fra de fremmødte. Det var gjort klart, at der 
kun er mulighed for visionsprocesser på nu-
værende tidspunkt, hvor forsvaret stadig er 

ejere, og ingen kan foretage sig noget udenom 
forsvaret. En mand fra forsvaret rejste sig og 
understregede, at den nordlige del af øen jo 
vil forblive i forsvaret, og at det kun er den 
sydlige del, de rømmer om to år og begynder 
at sælge ud af.

Københavns maritime ekspertise forsvinder
Der var mange tankevækkende kommenta-
rer fra salen. Asser Amdisen fra Georg Stage 
Stiftelsen begræd udsigten til, at al den spe-
cialiserede,  maritime ekspertise skal flyttes 
ud af København, og en deltager som ejer et 
træskib i Nyhavn kunne fortælle, at træskibe 
allerede nu søger til Helsingør og andre steder, 
fordi de ikke længere vil kunne få deres ve-
teranskibe vedligeholdt i Københavns Havn. 

Bevar Nyholm
En pensioneret orlogskaptajn, Ebbe Tallerup-
huus, orienterede om et projekt, ”Bevar Ny-
holm”, hvor han i en projektgruppe kaldet, 
Sixtus, arbejder for at omdanne Nyholm til 
et arbejdende museum - et maritimt oplevel-
sescenter, hvor gamle træskibe f.eks. stadig 
vil kunne blive repareret. Det drejer sig om 
en turistattraktion med anslået 4000 besø-
gende dagligt og omkring 400 medarbejdere. 
Et omdrejningspunkt skal være bygningen af 
det historiske krigsskib, ”Sophia Amalia”, som 
Christian d. 4. i sin tid bestilte.

Skole og plejehjem
Andre gode idéer var at få et kolonihistorisk 
center, skole, plejehjem og hospice til øen, og 
en enkelt deltager påpegede vigtigheden af 
at tænke i meget større helheder og huske at 
tænke Lynetteholmen, Refshaleøen, Holmen 
og Christianshavn ind i en sammenhæng, så 
man ikke pludselig står med store infrastruk-
turelle problemer, der vanskeligt kan løses. 
Indlæggene høstede store bifald.

Det kan blive spændende at følge de mange 
idéer og planer fremover.

jra@kbhavis.dk

TEKST JETTE R. ARENDRUP     FOTO PERNILLE KAALUND

Nyholm med Peder Skram og mastekranen.

HVAD SKAL DER SKE 
NÅR SØVÆRNET ER VÆK?
STORT BORGERMØDE OM NYHOLM PÅ ARKITEKTSKOLEN
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TEKST JETTE R. ARENDRUP     FOTO TORBEN DRAGSBY

LILLE MØLLE SIKRET 
SOM KULTURINSTITUTION

POLITIK  Den dejlige gamle mølle på Christians-
havns Vold, ser ud til at få en langt bedre fremtid 
end mange christianshavnere har frygtet. Natio-
nalmuseet, der i sin tid fik testamenteret møllen, 
har været kritiseret for at ville afhænde den til 
højstbydende, men så galt er det langtfra gået. Nu 
er møllen tilbage i Johanne og Ejnar Flach-Bunde-
gaards fond, hvorfra Nationalmuseet oprindeligt 
fik den foræret.

Reddet igen af fonden
I 1973 skænkede fonden nemlig Lille Mølle med 
indbo til Nationalmuseet som gave, og den har 
siden 1996 været drevet som museumshjem med 
skiftende kulturelle arrangementer – helt indtil ef-
teråret 2016, hvor Lille Mølle af økonomiske årsager 
måtte lukke som udstillingssted. Men møllen blev 
aldrig solgt offentligt videre, for Johanne og Ejnar 
Flach-Bundegaards Fond meldte sig på banen igen 
og har derved sikret, at Lille Mølle nu atter kan 
fungere som kulturelt samlingssted. 

Tilslutning fra alle sider
Da Kulturministeriet i november 2018 anmodede 
Finansudvalget om tilslutning til at Nationalmu-

seet kunne afhænde Lille Mølle til fonden uden 
offentligt udbud og til en pris på kun 275.000 kr., 
tilsluttede Finansudvalget sig heldigvis dette, sam-
tidig med at fonden fik Københavns Kommunes 
tilladelse til at overtage lejekontrakten for area-
let på Volden samt skattemyndighedernes godken-
delse af pris og vilkår for handlen – en lykkelig 
udgang på sagen, der længe har vakt bekymring 
hos de lokale.

Skånsom restaurering
I samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen går 
man allerede i næste måned i gang med at sætte 
møllen i stand udvendigt. Fonden regner med at 
den fulde istandsættelse vil stå på i ca. 3 mdr. under 
særlig hensyntagen til at ejendommen er fredet, og 
muligvis også ligger på fortidsminde jord, fortæller 
bestyrelsesmedlem, Jeanne Grønbæk, som udover 
sit arbejde i fonden også driver Admiral Gjeddes 
Gård i St. Kannikestræde, og således har relevante 
erfaringer at bidrage med. 

Bedre åbningstider
Jeanne Grønbæk kan yderligere fortælle, at man 
forventer, at en restaurant vil åbne i møllen al-

lerede til sommer, og det vil blive uden Miche-
lin stjerner og til overkommelige priser, men det 
centrale bliver selvfølgelig museumshjemmet, som 
både kan opleves og benyttes – helt i ånden efter 
de rejselystne og selskabelige tidligere beboere, 
Johanne og Ejnar Flach-Bundegaard.   Museet vil 
desuden genåbne med langt bedre åbningstider. 

Masser af liv og muligheder
Den gamle festsal vil blive brugt til diverse arran-
gementer. Der er planer om fællesspisning i den 
christianshavnske ånd, historiske foredrag, udlej-
ning til foreningsarrangementer, fester m.m. Fon-
dens bestyrelse satser på et sted med masser af liv 
og muligheder, for de er ikke underlagt de samme 
strenge krav som Nationalmuseet var. – Der er no-
get at glæde sig til!

   jra@kbhavis.dk

MØLLEN ER TRYGT TILBAGE I DEN FOND, HVORFRA DEN I SIN TID BLEV GIVET SOM GAVE

Møllens restaurant åbner allerede til sommer - og så dejligt ser der ud, når alt er grønt.
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Hovedstaden vækstmotor 
indenfor life science
En ny analyse af life science-industriens økonomiske fodaftryk i Dan-
mark, udarbejdet af Damstad Analytics for Erhvervsministeriet, viser, at 
branchen i 2016 bidrog med 21,4 milliarder kroner til statskassen i form 
af selskabsskatter og personskatter.

Omkring 14 milliarder kroner stammer fra personskatter, mens de 
sidste 7,4 milliarder kroner kommer fra de danske life science-virksom-
heders selskabsskattebetalinger.

På blot ti år er branchens eksport blevet fordoblet fra omkring 54 mil-
liarder kroner i 2008 til knap 108 milliarder kroner i 2017. Langt største-
delen af eksporten kommer fra salg af lægemidler.

Kortlægningen af den danske life science-sektor viser samtidig, at de 
fremadstormende vækstvirksomheder i overvejende grad er placeret i ho-
vedstadsområdet.

Ifølge analysen findes der knap 1500 virksomheder i life science-in-
dustrien i Danmark. Heraf ligger over halvdelen af virksomhederne i 
Region Hovedstaden.

At landets store vækstmotor har en markant geografisk slagside mod 
landets hovedstad er helt uproblematisk, vurderer Ida Sofie Jensen, der 
er koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen.

- Perspektivet i det her er jo, at man ikke kan se andet, end at væksten 
vil fortsætte. Jeg ser på det på den måde, at det her kraftcenter kan være 
med til at trække resten af landet med, siger Ida Sofie Jensen.

Siden 2008 er omsætningen i den danske life science-branche skudt 
voldsomt i vejret med en stigning på hele 60 procent frem til 2016. I den 
periode er de danske virksomheders salg af medicin steget fra godt 75 
milliarder kroner til knap 148 milliarder kroner.

Nyt hotel ved Rundetårn 
Det amerikanske investeringsselskabet Hines vil bygge et hotel med 243 
værelser, en bar, en cafe, wellness og mødelokaler samt seks luksuslejlig-
heder og 3000 kvadratmeter high end-butikker i de gamle bygninger ved 
Rundetårn, der sidste år blev solgt for svimlende 845 millioner kroner. 

Hines købte bygningerne Købmagergade 44-46 og 50 fra staten, 
men det har hidtil været uvist, hvad der skulle ske med bygningerne.

De gamle bygninger, der blandt andet har huset Københavns Univer-
sitet, skal fremover danne ramme om et kæmpe fire-stjernet hotel, som 
skal drives af den udenlandske hotelkæde 25hours Hotels. 

Det nye hotel i Købmagergade, der sammen med butikkerne skal fylde 
de mere end 20.000 kvadratmeter, forventes at åbne i 2021, mens butik-
kerne kan stå klar allerede fra slutningen af næste år.

Direktøren for Joe & The Juice stopper
Direktør og stifter af Joe & The Juice, Kaspar Basse, trækker sig fra posten 
og giver stafetten videre til driftsdirektør Sebastian Vestergaard, oplyser 
selskabet i en pressemeddelelse.

I dag er der mere end 285 filialer i 15 forskellige lande og sidste år 
åbnede koncernen 60 nye juice-barer og løftede den samlede omsætning 
med 43 procent fra året før. 

Men også på den personlige front ser økonomien lys og lovende ud for 
den 48-årige juicekonge.

Egenkapitalen i Kaspar Basses eget holdingselskab KAB ApS er på få år 
vokset til næsten 410 millioner kroner, viser det seneste regnskab fra 2017.

Joe & The Juice har siden 2013 været ejet af kapitalfonde Valedo og 
siden 2016 også kapitalfolden General Atlantic.

Kaspar Basse bor i dag i New York, men har tidligere boet i Køben-
havn, hvor hans lejlighed på 460 kvadratmeter med en pris på 50 milli-
oner kroner er den dyreste i Danmark nogensinde.

Kaspar Basse åbnede den første Joe & The Juice-bar i 2002 i København.

Københavns Lufthavn mere                                                 
konkurrencedygtig
I 2018 var 38 procent af de rejsende flypassagerer i Københavns Lufthavn 
danskere, mens 62 procent var fra udlandet.

- Det er afgørende for velstanden i et lille land som Danmark at være godt 
forbundet med resten af verden, så vi kan handle, udveksle viden og få inve-
steringer og turister til landet. Vi kan se på udviklingen de seneste 10 år, at 
verden for alvor har opdaget Danmark. De udenlandske rejsende fylder godt 
i terminalerne - og dermed også i Danmark, siger administrerende direktør 
Thomas Woldbye i en pressemeddelelse.

I 2011 tog Københavns Lufthavn den strategiske beslutning at fokusere 
endnu skarpere på udvikling af markedet for inbound passagerer - altså 
udenlandske rejsende, der kommer til Danmark på ferie- og forretningsrejser.

Siden 2011 er antallet af udenlandske inbound-passagerer vokset med 51 
procent, mens antallet af danske og sydsvenske outbound-passagerer er vok-
set med 31 procent.

Ved udgangen af året var der 177 direkte, internationale ruter til og fra 
København, heraf 41 lange ruter til destinationer udenfor Europa.

- Det er vigtigt for Danmark at være på verdenskortet - eller måske mere 
præcist det store verdens-rutekort. Derfor kæmper vi for at fastholde og ud-
bygge CPH's position som Nordeuropas førende, internationale lufthavn, så 
vi kan leve op til regeringens luftfartsstrategi om at skaffe Danmark den 
bedst mulige tilgængelighed, siger Thomas Woldbye.

Størst fremgang i Københavns Lufthavn var der i 2018 på de lange, inter-
kontinentale ruter til destinationer uden for Europa. Her voksede antallet af 
passagerer med hele 11 procent til i alt 3.611.444.

- 2018 stod virkelig i Kinas tegn med nye ruter til Hong Kong, Beijing og 
Chengdu. Det har været et stærkt ønske både politisk og fra erhvervslivet at få 
bundet Danmark tættere sammen med Kina med flere direkte flyruter. Med 
et solidt samarbejde om de nye ruter er det lykkedes, siger Thomas Woldbye.

Der var også markant fremgang i trafikken til og fra USA, hvor der i dag 
er 10 direkte ruter. Det betød, at antallet af amerikanske rejsende voksede 
med knap 10 procent til 1,1 millioner.

2018 var også året, hvor den længe ønskede rute mellem København og 
New Delhi i Indien kunne fejre et års jubilæum - med fremgang. Antallet af 
rejsende på ruten voksede med næsten 60.000. 

I modsætning til de internationale ruter, så falder indenrigstrafikken i 
2018 med 1,5 procent til i alt 1.586.728 rejsende. Det skyldes blandt andet, 
at flyselskaberne har skåret på antallet af indenrigsafgange på nogle ruter. 
Også de rene charterflyvninger kan notere lidt tilbagegang med 0,5 procent.

Årets sidste måned blev som resten af år præget af travlhed. Antallet af 
passagerer voksede i december med 3,4 procent til 2.047.381.

I december faldt også årets mindste rejsedag 1. juledag rejste 25.779 igen-
nem terminalerne. Årets største rejsedag blev 25. juni med 109.399 passagerer.

Aktier hitter blandt hovedstadens borgere
Borgere i Region Hovedstaden investerer i højere grad deres sparepenge 
i aktier end i resten af landet.

Ifølge en ny repræsentativ undersøgelse blandt mere end 2100 danskere, 
som pensionsselskabet PFA har lavet sammen med Epinion, er københav-
nerne og nordsjællænderne således dem, der gladest for aktier i hele landet.

I Region Hovedstaden angiver 32 procent af dem, der sparer op i frie 
midler, at de har aktier, hvilket er lidt højere end de i gennemsnit 30 
procent på landsplan og en væsentlig forskel fra de 27 procent hos nabo-
erne i Region Sjælland. 

I undersøgelsen fra PFA angiver 52 procent af borgerne i Region Ho-
vedstaden - mod 48 procent på landsplan - at de er villige til at tage en 
høj eller moderat risiko med deres opsparing.

At flere af hovedstadsregionens borgere har lyst til at investere deres 
opsparing skal måske ses i lyset af, at 42 procent i høj eller meget høj 
grad ser lyst på deres økonomiske fremtid og deres lyst til at investere. 
Det er ligeledes over landsgennemsnittet.  
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KARSTEN HANSEN - STRIBE

Københavns Politis Afdeling for Øko-
nomisk Kriminalitet har anholdt tre 
16-17-årige drenge, der er blevet sigtet 
for databedrageri for mere end 300.000 
kroner.

De tre drenge er mistænkt for at have 
købt intet mindre end 268 sæt Apple Air-
pods - trådløse høretelefoner til iPhones. 
Betalingen har de klaret ved at oprette 
kreditaftaler i andre personers navn.

- De tre personer har bestilt en stor 
mængde varer på internettet, som de 
har betalt for med andres kreditkort på 
en måde, så ofrene ikke med det samme 
opdager bedrageriet, siger vicepolitiin-
spektør Peter Reisz, der er leder af Af-
delingen for Økonomisk Kriminalitet i 
Københavns Politi.

I stedet for bare at købe varerne har 
de tre drenge lavet kreditaftaler. Dermed 
er der kun blevet trukket et lille og må-
ske nærmest ubetydeligt beløb på ofre-

nes konti. På den måde var der mindre 
risiko for, at drengenes svindelnummer 
blev opdaget.

Anholdelserne er sket i samarbejde 
med det nyoprettede Landsdækkende 
Center for IT-relateret Økonomisk Kri-
minalitet (LCIK), der fremover skal tage 
sig af denne type anmeldelser, som ofte 
går på tværs af politikredsene.

- Denne sag er et fint billede på, hvor-
dan vi i samarbejde med landets poli-
tikredse kan rykke hurtigt og effektivt, 
når vi i LCIK først har set et mønster og 
forestået den indledende efterforskning, 
og den lokale politikreds så har viljen 
og muligheden til at overtage og rykke 
med det samme, siger Torben Henrik-
sen, der er vicepolitiinspektør og leder 
af Landsdækkende Center for IT-relate-
ret Økonomisk Kriminalitets afdeling for 
indledende efterforskning.

lp

Siden nytår har det været lovligt at købe 
og opbevare en peberspray i hjemme, 
men man skal være opmærksom på, at 
man ikke kommer til at gøre noget ulov-
ligt alligevel. Det er nemlig ikke alle pe-
bersprays der er lovlige. Pebersprays må 
kun købes hos godkendte forhandlere i 
Danmark. 

- Det er vores indtryk, at mange ikke 
kender reglerne for køb af pebersprays og 
derfor har bestilt en peberspray via net-
tet. Men det er ulovligt, og derfor råber 
vi nu vagt i gevær, så folk er klar over, 
hvordan reglerne er indrettet, siger po-
litikommissær Morten Westerdahl, der 
er leder af Sektion for Ulovlig Import 
hos Københavns Politi i en pressemed-
delelse.

I Toldstyrelsen har man gennem 
den seneste tid set flere hundrede sager 
med pebersprays, der er købt i udlan-
det, blandt andet via internetbutikker. 
Tolderne ved grænserne og i postcen-
trene tilbageholder alle de ulovlige pe-
bersprays, de finder, og overdrager dem 
efterfølgende til politiet.

- Det gælder om at finde en forhandler, 
der har tilladelse til at forhandle peber-
spray. Herefter må man gerne transpor-
tere den hjem, men man må for eksem-
pel ikke have en række ærinder på vejen 
- så man skal lige planlægge indkøbstu-
ren, så pebersprayindkøbet er ens sidste 
stop, siger politikommissær Morten We-
sterdahl.

lp

Tre teenagere sigtet for bedrageri

Mange ulovlige pebersprays i omløb

     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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TEKST JANNIK LUNN   

MEDICINSKE EKSPERIMENTER 
I EN FREMRAGENDE 
SKOTSK HISTORISK THRILLER

ANMELDELSE  ”Ingen gode historier bør 
starte med en død prostitueret.”, men 
ikke desto mindre - sådan begynder Am-
brose Parrys historiske thriller Al kødets 
gang, som foregår i Edinburgh i 1847. Ro-
manens hovedperson, den medicinstude-
rende Will Raven, finder liget af Evie La-
wson i et lille koldt loftsværelse i bydelen 
Canongate. Raven lister sig ud ad bagind-
gangen i ejendommen med tanke på sit 
eget ry og rygte, for han havde kort for-
inden lånt hende penge, selvom han ikke 
vidste, hvad hun skulle bruge dem til. Og 
hvad værre er, Will Raven havde selv lånt 
pengene af ågerkarlen mr. Flint, og kort 
efter møder han Flints to gorillaer, der 
gennemtæver Raven, da han endnu ikke 
kan indfri sin gæld. 

Tilbage i New Town er Will Raven 
flyttet ind hos sin mentor og læreme-
ster, professor Jamen Young Simpson, 
hvis hjem er samlingssted for kolleger, 
der her udfører medicinske eksperimen-
ter inden for Anæstesi. Simpsons speciale 
er fødselshjælp, og han forsøger bl.a. at 
finde frem til en afløser for den æter, 
man benytter til at bedøve de fødende 
med. Hos Simpson møder Raven desuden 
Sarah Fisher, der foruden at være tjene-
stepige hjælper til i professorens praksis. 

Intriger og flere dødsfald
Men Evie Lawson er ikke den eneste unge 
kvinde, der dør på mistænkelig og smerte-
fuld vis. Snart er både Will og Sarah i gang 
med at finde ud af, hvad der ligger bag de 
mystiske dødsfald, og da flere af de døde 
kvinder var gravide, kommer den mystiske 
madame Anchou, en fransk jordemoder, 

ind i billedet. Men, hvem er hun? Samti-
dig med, at der sker flere dødsfald, følger 
man også intrigerne i professor Simpsons 
hus. Der venter nogle store overraskelser, 
og imens må Raven passe på ikke igen at 
støde på mr. Flints brutale håndlangere. 
Spændingen er intens gennem hele histo-
rien, og det er på glimrende vis lykkedes 
for forfatterparret Chris Brookmyre og 
Marisa Haetzman, der står bag pseudo-
nymet Ambrose Parry, at fange miljøet i 
et Edinburgh, som på den tid var præget 
af vold og fattigdom, mens de lægeviden-
skabelige opdagelser er baseret på virke-
lige begivenheder og historiske personer. 
Som altid er det endnu en gang lykkedes 
for Modtryk at grave et nyt spændende 
forfatterskab frem, og jeg glæder mig al-
lerede til endnu et bind om Will Raven.

jl@kbhavis.dk

Ambrose Parry

Al kødets gang

Oversat af Lilian Kingo

399 sider. Modtryk TLF.: 5325 8920
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280,-

Mikael Strøm Eriksen

Skal vi knalde, mens vi venter? 

207 sider. 

Forlaget Adi og Lama

TEKST JANNIK LUNN  

FIN DANNELSESROMAN, 
UNGDOMSROMAN ELLER DICK LIT

ANBEFALING  Romanen Skal vi knalde, 
mens vi venter? af Mikael Strøm Eriksen 
har den 33-årige Ditlev Munch som ho-
vedperson og jeg-fortæller. Han bor i en 
Østerbro-lejlighed sammen med sin kæ-
reste Helena, som er indretningsarkitekt, 
mens Ditlev er ansat i et gammelt fami-
lieejet advokatfirma. De to har et par år 
tidligere mødt hinanden under en rejse 
til Madrid, og der begyndte deres kær-
lighedsforhold. Da historien begynder 
i 2001, er Ditlev netop blevet forladt af 
Helena efter et større skænderi. Han går 
nedbrudt rundt i København og savner 
Helena, der ikke har givet lyd fra sig, ef-
ter at hun smækkede med døren og for-
svandt ud af hans liv. 

Ditlevs svære kærlighedsliv
Nogen tid efter bliver Ditlev inviteret 
til middag hos sin gamle skolekamme-
rat Ulf og hans kone Rikke, der bor i en 
landejendom udenfor Roskilde. Ved den 
middag har Ulf og Rikke også inviteret 
deres naboer, Lasse og Line. Lasse er i Dit-
levs øjne en kedelig bonderøv, mens Line, 
som er fra Aarhus, straks falder i Ditlevs 
smag. Hun minder om badmintonspille-
ren Camilla Martin. Da Ditlev dagen ef-
ter hører, at Lasse vist har forelsket sig i 
en gift kvinde med to børn og er på vej 
til at forlade Line, kontakter han Line på 
hendes arbejdsplads i København, og da 
de mødes, spørger Line, om hun kan leje 
et værelse hos Ditlev, men hun tilføjer, at 
de ikke skal være kærester. Dog indleder 
de snart et forhold, hvor hun nærmest 
bliver hans bolleveninde, for han er sta-
dig forelsket i Helena. Imens får læseren 
et indblik i Ditlevs tidligere liv med for-
skellige kærester. 

Så kommer der et brev fra Helena, 
som i Spanien har fundet Philippe, som 

hun nu skal giftes med. Helena går med 
til at møde Ditlev for at fortælle ham, 
hvorfor hun i sin tid forlod ham så plud-
seligt. Og Line, der aldrig er blevet andet 
end en sexpartner til Ditlev, finder et 
andet sted at bo. Og så begynder Dit-
levs kamp for at tilbageerobre Helena, 
og hvordan det går, skal ikke røbes her. 

På omslaget, som viser Line i cowboy-
shorts og bar mave, kalder forfatteren 
ikke romanen for Chick Lit, men for Dick 
Lit. Mikael Strøm Eriksen udgav i 2003 
romanen under titlen Amor vincit om-
nia – livet er en tv.2-sang, men nu er der 
tale om en ny og redigeret udgave. Skal 
vi knalde, mens vi venter? er en både vel-
skrevet og charmerende roman, der visse 
steder også er ganske vittig, fx i skildrin-
gen af en charterrejse til Ægypten, hvor 
Familien Danmark med deres skrigende 
børn klapper, da maskinen lander! Man 
kan også læse bogen som en almindelig 
dannelsesroman, der handler om en ung 
mand og hans første forelskelser, og den 
vil også være anvendelig som ungdoms-
bog, så lad den også være en eventuel 
konfirmationsgave.

jl@kbhavis.dk

HavnensFodterapi.dk
   Behandling – velvære – forebyggelse

Udover fodterapi: 
Sportsskader, indlæg og massage.

Statsautoriseret fodterapeut  
Rikke G.F. Carlsson

Tjek hjemmesiden og book  
online, når det passer dig.

Vester Voldgade 106,
1552 København V

FORSIDE
FOTO
IKKE TILGÆNGELIGT
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ANBEFALING Farums progressive borg-
mester fra 1985 til 2002, Peter Brixtof-
tes ældste datter, Marie Brixtofte, har 
med poetisk overskud skrevet en bog 
fuld af kærlighed til kærlighed og sin 
selvskabte skabede skaber, Far-Peter.
Peter Brixtofte led uhelbredeligt af 
glæden ved rødvin. Det skabte masser 
af humør, muligheder, anarki og for-
bindelser, men også skandaler, man-
gel på fornemmelse for omgivelserne 
og til tider dårlig fornemmelse af sin 
egen dømmekraft. I kølvandet på fan-
tasters fest er der altid familien. 

En ildsjæl brændte ud
Marie Brixtofte ved, at vi ved, at hen-
des far var anløben hvad mad, kvin-
der og alkohol angik. Hun ved, at vi 
ved, at han måtte i fængsel, på af-
vænning, og at han døde som et chok, 
alene i sin lille lejlighed formentlig 
af druk.

Hun skriver ikke i det ærinde at 
forandre opfattelsen af sin fars efter-
mæle eller omstøbe hans image af 
at være et usædvanligt menneske, i 
manges optik lige dele fantast og fjols. 

Datteren skriver for at lære os an-
dre, hvordan hun, som et vanvittig 
sensitivt menneske, har levet med 
denne ildsjæl, og hvordan det er at 
se sin far brænde langsomt op i et 
overforbrug af kærlighed og varmen 
fra alkohol og kulden fra det offent-
lige søgelys. 

Brixtofte-brist
Bogen er ikke en udlevering af figu-
ren Brixtofte. Det er ikke et portræt 

af en fantastfamilie. I parentes be-
mærket, husker nogle måske, at Pe-
ter Brixtoftes bror, Jens, vandt Dansk 
Melodi Grandprix i 1982 med sangen, 
som var visionær inden for poptek-
ster, “Video video” med gruppen Brix.
Marie Brixtofte har taget udgangs-
punkt i sin egen følsomhed. Hun be-
skriver, hvordan det er at være både 
en højt begravet pige og have svært 
ved at være i sin egen krop med spise-

vægring og en mindre trang til både 
stoffer i den tidligste ungdom og se-
nere en lille pille til at sove på. En 
Brixtofte-brist, som hun arbejder ak-
tivt på at få styr på.

Sådan er sarte sjæle
Med et rent sprog formidler hun sit 
liv med sig selv og sin far og sine 
mænd. Opgaven er at lukke frem-
mede ind forbi Miss-Perfect-panse-
ret og hjælpe os andre til at forstå 
den sarte side eller hendes familie-
forbundne slagsider.

Hun forklarer for dem, der ikke er 
hypersensitive, hvordan en lille de-
pression er som en hætte over hove-
det, og hvordan en kærlig afvisning 
kan tage dage at fordøje.

Når man ved at læse en bog kan 
fælde tårer fremkaldt af beskrivelsen 
af en stor buldrende mand og hans 
på en gang stærke og sarte datters 
forhold, så er formidlingen lykkedes.

Det var et smukt træk at give os 
indsigt og gøre os klogere på, hvordan 
gamle følelseskampe kan blive glattet 
ud, så der ikke er sår på sjælen.

Bevægelseslitteratur
Som psykolog er Marie Brixtofte en 
gang imellem lidt rigelig faglig. Men 
hun sparer ikke på sin egen case. Med 
afsæt i sig selv tager hun store emner 
op, som at miste en stormfuld og stor-
mombrust far og hvordan man klarer 
sorgen. 

Hvordan er det at leve med at elske 
en alkoholiker og gerne ville redde 
en, der ikke vil reddes, simpelthen 

fordi at den påvirkede er påvirket af 
“katastrofen” på en anden måde end 
pårørende.

Projektet gennemføres uden at 
være latterlig bekendelseslitteratur 
eller erkendelseslitteratur, måske 
kunne man lave et nyt ord: Bevæ-
gelseslitteratur, fordi læseren bliver 
tvunget til at bevæge sig, åbne sig for 
at se verden fra en anden vinkel. 
Takket være hendes sprogsans træk-
ker passager bevægede tårer hos en 
bevæget læser.

cb@kbhavis.dk

Marie Brixtofte

Kun når det regner

En selvbiografisk fortælling

Gyldendal, 224 sider - 299 kr.

“KUN NÅR DET REGNER” 
TRÆKKER TÅRER

TEKST CAMILLE BLOMST

Citat fra bogen:

Pludselig død:
“Jeg kan ikke få luft. Jeg kan ikke 
finde luften. Jeg tror, jeg trækker 
vejret, det må jeg gøre. Men jeg 
kan ikke finde luften.”

Evigt elsket:
“Du kørte rundt på din cykel i Fa-
rum og fortalte alle, du mødte på 
din vej, at du var blevet far. At et 
af dine højeste ønsker var gået i 
opfyldelse. Alt hvad du havde fået 
fra din mor skulle gives videre, og 
alt, hvad du ikke havde fået fra din 
far, skulle der kompenseres for. Jeg 
har aldrig været i tvivl om, at du 
elskede mig.”

Sorgarbejde:
“Samme morgen er jeg vågnet med 
en uventet fornemmelse af, at der 
er to små celler, der nu forstår. Der 
nu ved, at du er død, borte, væk, 
ukrammelig og urørlig.”
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TEKST JANNIK LUNN  

MÅSKE JULIE HASTRUPS 
BEDSTE KRIMI TIL DATO
ANMELDELSE  I Julie Hastrups Blodspor, som er 
den syvende krimi om drabsefterforsker Rebe-
kka Holm, begynder handlingen med et me-
get makabert mord på en hel familie. Rebekka 
Holm er netop vendt tilbage fra et besøg hos sin 
kæreste, der ligger i koma efter et drabsforsøg 
på et hospital i Stockholm, da hun af sin chef 
bliver sendt ud til en villa i Birkerød. En hel 
familie, ægteparret Jette og Torben Friis, der 
begge er i begyndelsen af 60’erne samt deres 
to sønner Nikolaj og Rasmus, der begge er i 
begyndelsen af 20’erne sidder døde omkring 
et middagsbord. Alle fire er blevet skudt, og 
værst er det gået ud over moren, som er skudt 
på klos hold i ansigtet. 

Politiet er blevet tilkaldt af genboen, der 
fandt hoveddøren ulåst, men inden da har 
postbuddet været inde med dagens breve, som 
han dog har taget med igen, inden han er for-
svundet. Han er oprevet og var bange for ar 
blive anklaget for at være gerningsmand til 
ugerningen. Han har nemlig gennem nogen 
tid haft en flirt i gang med Jette Friis. Gen-
boen, Ulla Birch fortæller Rebekka og hen-
des makker, Tatjana, at Jette vist også havde 
været elskerinde til en anden mand på vejen. 

Dysfunktionelle par og flere mistænkte
Mens politiet er ved at undersøge gerningsste-
det, kommer ægteparrets datter Helene Friis, 
som havde meldt afbud til middagen, forbi. 
Hun har imidlertid sit alibi i orden, da hun har 
været på arbejde på Det Kongelige Bibliotek. 
I et par mellemliggende kapitler får læseren 
historierne om to meget dysfunktionelle par, 
der begge har mistet et barn, og som begge har 
været i myndighedernes søgelys på grund af 
mistanke om børnemishandling. Politiet går 
meget hurtigt væk fra teorien om et mislykket 
hjemmerøveri, og nu er der flere mistænkte, 
der skal undersøges, hvilket bliver klart, da 
Rebekka opdager, at der faktisk var dækket op 

til en femte person ved middagen. 
Det hele bliver yderligere kompliceret af, 

at både datteren Helene Friis og postbuddet 
Anders Krogsgaard gør sig usynlige. Jeg røber 
ikke for meget ved at oplyse, at Jette Friis var 
ansat på en fødeklinik, mens hendes mand 
Torben var rejsebogsforfatter og bl.a. skrev en 
bog om Franco-tiden i Spanien. Opklaringsar-
bejdet har tråde både til Vestsjælland og til 
Spanien, og efterhånden som Rebekka Holm 
og hendes kolleger graver den ene hemmelig-
hed frem efter den anden, begynder der at 
tegne sig et motiv, men flere må lade livet, 
før gåden bliver løst. Julie Hastrup har skre-
vet sin måske bedste bog til dato, og både 
dagligdagen blandt efterforskerne og hendes 
meget aktuelle skildringer af de dysfunktio-
nelle kærestepar, der gennem talrige flytnin-
ger bliver ved med at bevæge sig under de so-
ciale myndigheders radar, er medrivende. Og 
så forudsætter handlingen ikke, at man har 
læst de foregående bind om Rebekka Holm.

jl@kbhavis.dk

Julie Hastrup

Blodspor

446 sider. 

Politikens Forlag

Hatte - siden 1857
Stil, med smil.

Åbningstider:                                                                                           
Mandag: Lukket                                                                        

Tirsdag - fredag: 11:00 - 17:30                                                            
Lørdag: 11:00 - 15:00                                                            

Søndag: Lukket  

Købmagergade 5

1150 København K

      3313 6270 

info@petitgas.dk

Borsalino, Mayser, Stetson, 
Tesi, Jonathan Richard, City Sport,  

Wigéns, CTH, Wegener, Randers Handsker, 
Salon &  Splendid.
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TEKST JANNIK LUNN 

VELLYKKET NOIR-NORDIC ANNO 1932

ANMELDELSE  Martin Holméns debut-
roman Clinch foregår i Stockholm i 
vinteren 1932, hvor hovedpersonen 
Harry Kvist, kaldet Kvisten ernærer 
sig som selvstændig inkassator og an-
det forefaldende arbejde. Han er tid-
ligere bokser og derfor ikke bange for 
at bruge sine kræfter overfor vrang-
villige betalere. En brugtvognsfor-
handler har solgt en gammel Opel 
til en mand ved navn Zetterberg. 
Hvis Kvisten kan inddrive den mang-
lende betaling på 2.500 kroner, er 
hans provision på 15%. Da manden 
ikke kan betale bliver han gennem-
banket, men da Kvisten dagen efter 
vender tilbage for at hente pengene, 

er Zetterberg død og lejligheden er 
udbrændt. 

Da Kvist kommer i politiets søge-
lys, er det vigtigt for ham at finde et 
vidne, som han mødte på vejen væk 
fra lejligheden. 

Det bliver en lang og sej jagt ef-
ter den prostituerede og hjulbenede 
Sonja, og Kvisten møder både lejemor-
dere og andre tvivlsomme elementer 
i Stockholms skyggesider. Samtidig 
har han bestandig politiet i hælene. 
Kvisten, hvis seksuelle appetit retter 
sig lige meget mod både mænd og 
kvinder, kommer i forbindelse med 
en meget dysfunktionel familie, da 
han indleder et forhold til den tid-

ligere skuespillerinde Doris, som er 
gift med en velhavende direktør, der 
stadig har både en pragtvilla på No-
belgaten og en Cadillac, men er på vej 
imod konkurs efter et mislykket støt-
teopkøb af Krueger-aktier. Det hele 
slutter med et større voldsorgie, som 
dog efterlader Kvisten i live, så han 
også kan være hovedperson i de næste 
bind i trilogien om Harry Kvist. Mar-
tin Holmén har med Clinch skabt en 
ægte noir-nordic thriller, der på spæn-
dende vis giver et troværdigt billede 
af 1930érnes Stockholm. Jeg glæder 
mig til at stifte yderligere bekendt-
skab med Kvisten.

jl@kbhavis.dk

Martin Holmén

Clinch

Oversat af Sigurd Toftdahl Terkelsen

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

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 Århus, Malmø, Lund, Møn, 
Odense, Helsingør og Køge. Til okt. Går turen til Thy. Kom og besøg os i vores 
hyggelige cafe/biograf og hør mere om Samlingspunktet i: Huset KBH (Huset 
i Magstræde), Rådhusstræde 13, 2 sal, 1466 KBH K. Åbningsdage: Man., tirs. 
og tors. Åbningstider: 10.30-15.00. -Kontakt: Projektleder Josephine Paddison 
eller Helle Jønson på tlf.: 60 57 07 69 - Mail: samlingspunktindreby@outlook.dk
Læs mere på: www.samlingspunktindreby.dk

SAMLINGSPUNKT INDRE BY 

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

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

MARTS
Tors. D. 7: Hygge, film og snak
Man. D. 11: Mulighed for morgengymnastik, Bridge, hygge og frokost
Tirs. D. 12: Rundvisning i DR Byen (ikke for dårligt gående). Vi mødes 
kl. 11.30 foran DR Byen. Her har vi mulighed for at høre og se nærme-
re på tv studierne og de spændende kulisser fra DR´s tv serier 
Tors. D. 14: Malerworkshop v. Kirsten Syberg, hygge og evt. film
Man. D. 18: Mulighed for morgengymnastik, Bridge, hygge og evt. film.
Tirs. D. 19: Hobbyværksted v. Lone R, frokost og evt. film
Tors. D. 21: Vi skal besøge det spændende Skomuseum, (Vespervej 
40, Hellerup), hvor bl.a. Niels Bohrs sko og Lauritz Melchiors safa-
risstøvler er udstillet. Museet viser sko gennem tiderne og vi får en 
rundvisning som varer ca. 90 min.  Egen pris inkl. kaffe 30 kr. som 
betales kontant/mobilepay ved indgangen. Vi mødes i Husets gård kl. 
11.30 eller foran museet kl. 12.20. 
Man. D. 25: Mulighed for morgengymnastik, Bridge, hygge og evt. film 
Tirs. D. 26: Frokost i Riz Raz og rundvisning i Skuespillerhuset kl. 
16.30. hvor vi oplever Store Scenes intime grottestemning inspire-
ret af den italienske renæssancescene og får indblik i tankerne bag 
bygningens arkitektur og belysning. Vi kommer bag scenen, hvor 
kulisserne skiftes ud og bygges op og ser Det Røde Rum og Lille 
Scenes sorte rum, hvor hverken scene eller tilskuerpladser er per-
manente. Varighed 75 min. Pris 140 kr. for frokost og rundvisning                                                                                                                                      
Tors. D. 28: Hygge, frokost og film     

TEKST JANNIK LUNN  

AKTUELT 
RETSSALSDRAMA 
I SKYGGEN AF #METOO
ANMELDELSE  Sarah Vaughan har 
med Skandalens anatomi skre-
vet én af årets mest aktuelle og 
vedkommende krimier. Det er 
en retssalskrimi, hvor den engel-
ske politiker og juniorminister 
James Whitehouse sidder ankla-
get for voldtægt i Old Bailey. Han 
har i månedsvis haft en affære 
med unge assistent Olivia Lyt-
ton, mens han er gift med Sophie, 
som han har børnene Christina og 
Finn sammen med. Efter at han 
har indrømmet sin utroskab over-
for Sophie, har han slået op med 
Olivia, der dog stadig er forelsket 
i James. En dag, da de skal til et 
møde i Underhuset, tager James 
Olivia med ind i en elevator, hvor 
han har samleje med hende, noget 
som hun opfatter som voldtægt, 
da han bl.a. har revet hendes trus-
ser i stykker. Episoden når ud til 
pressen, der slår det stort op, især 
fordi James er nær ven og rådgiver 
til den konservative premiermini-
ster Tom Southern, som han har 
kendt helt tilbage fra studietiden 
i Oxford, hvor han i øvrigt også 
mødte sin senere hustru, Sophie. 

Fælles fortid
Kriminalretssagfører Kate 
Woodcroft er ekspertanklager 
i sager om seksualforbrydelser, 
og hun er derfor også anklager 
i nævningesagen mod James. 
Romanen er bygget op med ka-
pitler, der fortælles af hhv. Kate, 
Sophie og James, og der er hele 
tiden tilbageblik til studietiden 
i Oxford, hvor Kate dengang gik 
under navnet Holly. De mand-
lige studerende havde dengang 

dannet en gruppe, der kaldte sig 
Libertinerne, og som gjorde sig 
bemærkede ved umådeholdent 
fråseri, og efter ét af de orgier 
mødte James sin medstuderende 
Holly i en atriumgård, hvor noget 
unævneligt fandt sted. Til trods 
for, at Kate burde have frasagt 
sig sagen som inhabil, har hun 
ikke røbet sit kendskab til James 
Whitehouse, der til gengæld ikke 
genkender hende bl.a. på grund 
af den paryk, hun bærer. Man føl-
ger den langvarige retssag, hvor 
Kate er ekstra oppe på mærkerne 
for at få dømt James, men hvor-
dan nævningene ender med at 
votere, skal selvfølgelig ikke rø-
bes her. 

Blot er tilbage at rose denne 
hamrende spændende pagetur-
ner, som er hyperaktuel i disse 
#MeToo-tider. 

jl@kbhavis.dk

Sarah Vaughan

Skandalens anatomi

Oversat af Siri Ranva Hjelm Jacobsen

319 sider. Hr. Ferdinand



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

Linicin Plus Shampoo 
100 ml.

Linicin Plus Solution 
100 ml.

Apovit Magnesium
60 stk.

Apovit B-komplex
100 stk.

La Roche-Posay Lipikar reparerende 
håndcreme, 50 ml.

La Roche-Posay Cicaplast 
Håndcreme, 50 ml.

Vitacare baldrian & humle
60 stk.

Vitacare tranebær stærk
30 stk.

Gælder fra den 25. marts 
til den 21. april 2019

Rabatten er fratrukket prisen

SPAR 
20% 


