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MYSTIKKEN
BREDER SIG
02 LEDER

LANDESORG FOR
LUNE LARSEN
10 MED MOR I BYEN

POSTOMDELES AF FK DISTRIBUTION OG DISTRIBUERES AF EGNE MEDARBEJDERE – OPLAG 21.500
EN SUCCES AF FORSVINDINGSNUMRE

OG KUNSTNERISK FORFALD

13 PARKMUSEERNE

PANSERBASSERNE
20 MAGASIN

MANGE BESØGENDE
PÅ BOGFORUM

27 BYENS BØGER

DISTORTION FORTSÆTTER

TRODS MERE LARM
OG FLERE KLAGER
FORELSKET
TEKST LARS PETER LORENZEN

FOTO FLEMMING BO JENSEN

Distortion bød igen i år op til dans og druk med for meget larm og ballade og en kraftig
stigning i antallet af klager, men alligevel er et flertal i Teknik- og Miljøudvalget i København
Kommune ikke klar til at stoppe festen i de københavnske gader.
S.04
FESTIVAL

DE MANGE ”HASHTURISTER” ER ET PROBLEM

TOLERANCEN ER DALENDE HOS DE FASTBOENDE CHRISTIANITTER
TEKST JETTE R. ARENDRUP

I Christianias lokalavis, Ugespejlet, kunne man i august måned læse et indigneret
indlæg om ”hashturister” som besætter boligområder i fristaden med hensynsløs høj musik
fra højttalere, høj snak og svineri med affald såsom jointrør, toppe til jointrør, cigaretpakker
m.m.. Konfronterer man dem får man omgående svaret: ”Er det ikke en fristad, mand?” S.06
TURISTER

bå

bå

MORTENSAFTEN MENU
BRDR. PRICES AND I TO TILBEREDNINGER
& MORMORS ÆBLEDESSERT

295,Barn u. 12 år halv pris

Vær opmærksom på, at vi d. 10 nov. kun serverer denne menu – både i caféen og i restauranten fra kl. 17.30.

Rosenborggade 15-17, 1130 København K, Tlf. +45 3841 1020, www.brdr-price.dk - lige ved Nørreport og Kongens Have

I KØBENHAVN

ER BYENS

GRUNDTONE
TEKST CAMILLE BLOMST

Bent Fabricius-Bjerre
er en kulturpersonlighed, der
ikke behøver introduktion.
Han har været en Københavnerinstitution siden, at han
som helt ung pianist spillede
klaver i byens natteliv. S:16
MIN BY
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LEDER

Mystikken breder sig
Mystikken breder sig her i byen
mens vinterhalvåret for alvor, langt
om længe, vil nogen måske mene, har
fået has på århundreders varmeste og
mest solrige forår, sommer og efterår.
I forhold til at København generelt
opfattes som en åben, demokratisk styret moderne storby, hvor indbyggerne
har rimelig hånd i hanke med hvad
der foregår politisk, økonomisk og kulturelt i og omkring bystyret.
Derfor kan det undre at ni chefer nu
er blevet fyret fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.
Ja, ikke bare ni tilfældige chefer på
Københavns største arbejdsplads, den
kommunale forvaltning, men hele laget af centerchefer er blevet afskediget med en håndbevægelse. Øverste
chef i Teknik og Miljøforvaltningen,
borgmester Ninna Hedeager Olsen, ser
ikke ud til at mene, at hun skylder offentligheden anden forklaring end at
regeringen har pålagt forvaltningen
at spare så og så mange procent årligt
– og at det så lige vupti passer med
hvad kommunen økonomisk får ud af
at sætte centercheferne på porten. Kan
det nu passe?
Begejstringen var stor, da Overborgmesteren, sammen med statsministeren endda, præsenterede planerne for hvad der ser ud til at være et
overbevisende udspil i forhold til den
kommunale kamp imod indtil flere af
de mest voldsomme problemer København har at slås med i disse år. Ideen
om Lynetteøen, en helt ny ø ved Refshaleøen og Trekroner, Den kunstige
ø, noget som vi her i byen netop har
rigtig gode erfaringer med og tradition
for. Det er den der skal løse indtil flere
problemer på én gang: Boligmangelen,
der skal bygges 35.000 nye boliger med
plads til 50.000 på den ny ø, samtidig
skal den ny ø styrke stormflodssikrin-

gen af byen og give grønt lys for etableringen af havnetunnelllen, som samtidig ser ud til kunne blive finansieret
fuldt ud eller mere til af de nye byggegrunden på den nye kunstige ø. Det er,
må vi indrømme, især, os der har det
svært ved at håndtere den langsommelighed bystyret almindeligvis arbejder
med i små såvel som store sager, noget
af et kæmpe skridt for hele byen. Så imponerende og smart tænkt sammen,
at Statsministerens beskrivelse af det
komplicerede udspil som et ’Kinderæg’ der løser flere problemer på én”
gang forekommer alt for fladt og simpelt. For enkelt bliver det ikke, og det
er her trylleprojektet begynder at se
mystisk ud. For: gigantprojektets endelig realisering aner vi først om 20-30
år. Først da ved vi om det er lykkedes
Hvad skal der egentlig skeså længe?
Det er nu, vi har hjemløse i gaderne,
det er nu boligmarkedet såvel som jobmarkedet er vredet skævt, det er nu
vand Hvem løser de umiddelbare problemer alle københavnere står med i
mellemtiden? Og hvordan? Mystisk,
også selvom Lynnetteøen og alt hvad
dertil hører, skulle gå glat igennem og
leve op til alle forvenntingerne. Det vil
vise sig- Om 30 år. Skal vi leve med
de nuværende gener, skønhedspletter og blå mærker på København så
længe? Er de blevet nemmere, at leve
med blot, fordi en række politikere er
stimlet sammen og har, indrømmet,
skruet en flot løsning sammen ? som
jo nok på sigt har stof i sig til at byge
Den er da meget sjov, den der med
at Kulturborgmesterens indkøbsliste
til kontoret var betydeligt længere end
de resultater han opnåede i sin meget
korte tid på toppen af Kultur og Fritid.
Men hvorfor skulle Niko Grünfeld så
meget ned med nakken og så hurtigt?,
når nu indtil flere medier har påvist, at

andre politikere, der har begået endnu
større brølere og fiaskoer end at blære
sig lidt ekstra ordinært meget og fyre
for mange penge af fra kontorbudgettet, er blevet siddende og har haft
lange ’ærefulde’ karriereforløb end byens nu forhenværende kulturborgme-

ster. Hvorfor skulle Niko ned med nakken? I så høj grad og så hurtigt?. Det er
alternativ viden, og kun det.
Tilsammen noget mere mystisk
end det egentlig bør være. I en by som
København.
Københavneravisen
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SKJOLD BURNE ANBEFALER

Lækre rødvine med
finesse og power
— ØKOLOGISK —

— NYHED —

2015 CHÂTEAU TOUR CALON
CRU GRANDE RESERVE,
MONTAGNE-ST.-EMILION MDC

CASTELLANI
FORTE AMBRONE
VINO ROSSO D’ITALIA

FRANKRIG, BORDEAUX

ITALIEN

NORMALPRIS: 169,75

NORMALPRIS: 99,75

69

SPAR 40 00

EN ELEGANT
SAINT-EMILION
MED FRUGT
& INTENSITET.

75

SPAR 30 00

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

Luca Maroni 92 point

Sødmefuld og fuldendt
italiensk frugtbombe med
noter af modne sorte kirsebær,
vanilje og masser af power.

FRUGTBOMBE
MED SØDME
& MODNE BÆR.

Østergade 1, 1100 København K . Tlf.: 33 14 04 81

Tilbuddene gælder fra d. 5. november t.o.m. 31. december 2018. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

129

75
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DISTORTION FORTSÆTTER

TRODS MERE LARM
OG FLERE KLAGER
Nu skal Goodie-kortet ikke optage plads i pungen længere

GOODIE-KORTETS
ENDELIG DØD SOM KORT
På trods af en markant stigning i antallet af klager over Distortion er et flertal i Teknik- og Miljøudvalget
i København Kommune ikke klar til at stoppe festen i de københavnske gader.

Markant flere klager

I kommunens egen evaluering af dette års festligheder
kan man blandt andet læse,
at støjgrænsen blev overskredet i mange tilfælde, og at
der er sket en stigning i antallet af skriftlige klager fra
33 sidste år til 110 i år.
Men selvom Niels E. Bjerrum langt fra er tilfreds, så
vil han ikke bare sige stop.
- Der er noget, man er blevet bedre til, og noget, man
er blevet dårligere til, og vi
skal selvfølgelig kigge på, om
det så danner grundlag for, at
vi må træffe en anden beslutning, siger han.
Alternativets medlem af
Teknik- og Miljøudvalget,
Fanny Broholm, er enig.
Ifølge hende er Distortion for

TEKST JETTE R. ARENDRUP

SHOPPING Mens alle taler om,

TEKST LARS PETER LORENZEN

FESTIVAL Distortion bød igen
i år op til dans og druk med
for meget larm og ballade og
en kraftig stigning i antallet af klager, men alligevel er
et flertal i Teknik- og Miljøudvalget i København Kommune ikke klar til at stoppe
festen i de københavnske
gader.
Inden årets Distortion
meldte kommunen ellers ud,
at nu skulle der være styr på
støjen, hvis festivalen skulle
forsætte fremover, påpegede
Socialdemokratiets teknikog miljøordfører Niels E.
Bjerrum.
- Jeg håber, at de kan leve
op til deres ansvar, ellers er
det klart, at så bliver det noget vanskeligt at få lov til at
holde en fest til næste år,
sagde han dengang.

Der er dog endnu håb om rabat for os
Magasinkunder uden smartphone

vigtigt et kulturelt arrangement at lukke og slukke for.
Liv og fest til byen

- Det giver så meget liv og
fest til byen, så jeg er klar
til at gå ret langt, for at vi
kan blive ved med at have
Distortion i byen, siger hun.
Også de radikale og Enhedslisten er klar til give gadefesten mulighed for at forsætte,
men kun hvis festivalen kan
leve op til kommunens krav.
- Det er helt klart, at hvis
Distortion ikke lægger sig i
selen og faktisk lever op til
de krav og de forventninger,
vi stiller til at holde sådan et
arrangement i Københavns
gader, så kan vi ikke blive
ved med at sige, at det er i
orden, siger Ninna Hedeager
Olsen, som bakkes op af De
Radikale.
- Det er en forudsætning,
at de får styr på de klager, der
har været, siger Mette Annelie Rasmussen.
Ud af byen med larmen

Inden årets festival hev kommunen ellers det gule kort op
af lommen og sagde, at nu
skulle der styr på især støjen, hvis festen skulle kunne
forsætte i fremtiden. Står
det til gruppeformand for
de konservative, Jakob Næsager, skal Distortion ud af
de københavnske gader.
- Jeg har aldrig nogensinde
fået så mange klager over et
arrangement, som jeg har
fået over Distortion 2018, så
vi er nødt til at lave om på
konceptet. Det kan ikke fortsætte, som det har fortsat hid-

til, siger han og peger på, at
festen med fordel kan rykkes
ud af byen.
- De har holdt afslutningsfesterne de senere år ude på
Refshaleøen, og det kunne
være en mulighed. Det er i
hvert fald væsentligt, at København fungerer i hverdagen, og når københavnerne
skal passe deres arbejde eller
deres studie, at der så ikke bliver spillet sent foran folks soveværelsesvinduer, siger han.
Festdirektør overrasket

Det høje antal af klager,
som står skrevet i kommunens evaluering af årets Distortion, kommer bag på
Thomas Fleurquin, som er
stifter og direktør for gadefesten.
- Jeg er lidt overrasket over,
at der har været en stigning i
antal klager. Vi havde ellers
hørt, at der ikke var kommet
flere
Distortionrelaterede
klager, siger han.
Ifølge Thomas Fleurquin
handler problematikken i høj
grad om, at støjgrænsen er sat
alt for lavt, men han peger
samtidig på, at festivalen allerede har sat gang i en handleplan for de næste festivaler.
- Vi er i fuld gang med en fireårig strategi, hvor vi netop
skal indgå i en større dialog
med kommunen, og den går
i alt sin enkelthed ud på, at
vi skal bruge nogle områder,
som er mindre belastende
for beboerne og indrette gadefesterne på en bedre måde
i brokvarterene, lover festdirektøren.
lp@kbhavis.dk

at vi skal lægge smartphonen
mere væk, går Magasin i den
modsatte retning og afvikler
deres fysiske rabatkort til
fordel for en telefonapp til
smartphonen. Flere og flere
går ellers i denne tid over til
den gammeldags mobiltelefon, der kun kan det allermest nødvendige. Den gammeldags telefon forebygger
stress og forbedrer forholdet
til ens nærmeste, siger eksperterne. Men Magasin går
den modsatte vej.
I første omgang blev det
ellers gjort muligt, at man
kunne beholde sit fysiske
Goodie-rabatkort, hvis man
ikke havde en smartphone,
men nu må de ansatte i Ma-

gasin ikke længere tage imod
det fysiske kort.
Heldigvis er der også en
udvej for det, for hvis man
har tilknyttet et telefonnummer til sit Goodie-kort,
er det nok bare at oplyse telefonnummeret til ekspedienten, så får man sin rabat
som alle andre. Magasins
ekspedienter er dog ikke alle
informerede om denne mulighed, så det skal man selv
være klar over.
Hvis man altså ikke har
smartphone, og endnu ikke
har tilknyttet et telefonnummer til sit Goodie-kort, er det
nu man skal se at få det ordnet, hvis man vil bevare sin
rabatmulighed.
jra@kbhavis.dk

DET VAR DE
FORKERTE KUGLER!
I sidste nummer af
Københavneravisen
(sept.
2018) forekom en artikel, hvor
Kong Frederik d. 7 blev sat i
forbindelse med den notoriske kurtisane, Støvlet-Katrine.
Hvilket alle historieinteresserede jo ved er noget vrøvl,
det var Kong Chr. 7, som også
havde lidt rod i seksuallivet.
Københavneravisen er jo
kendt for at tage lige om tingenes tilstand og klemme til,
så politikere, embedsmænd
og andre charlataner skriger
af smerte. Men det er ikke
muligt i dette tilfælde, da
Kong Frederik er død og dels
fordi, at hans kugler aldrig
faldt ned i den dertil indretDEMENTI

tede pung. Derved blev han
gold og Kongehuset døde ud.
Christian d. 7 derimod
havde kuglerne på rette plads
og førte slægten videre. Han
havde til gengæld lidt uorden
i sin virkelighedsopfattelse,
det stakkels menneske.
Med talen om dementi,
kommer et berømt et af slagsen i erindring. En provinsavis
omtalte et nyt anlæg i byen og
skrev: Den fine statue i parken
er lavet af mormor.
Næste dag stod der i avisen: I går kom vi til at skrive,
at statuen i parken var lavet
af 'mormor'. Der skulle naturligvis have stået 'af farmor' !
KBH

Spørg bare os - og få gode råd med hjem

På apotekeren.dk
kan du få ekspederet
dine recepter og få
din medicin leveret
direkte til døren.
Du ﬁnder også
et stort udvalg af
vitaminer, lækre
hudplejeprodukter og
håndkøbslægemidler.

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

Venlig hilsen

APOTEKEREN.DK
TEKEREN.DK

Tine Wiboltt
Apoteker på København
Vaisenhus Apotek

Rygestop?
Fodsvamp?
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med
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fugtige fødder,
tegn på
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ikan
kombination
med
form
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være rødme,
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Forkølet?
Pollenallergi?

Forkølelse
er en
virusinfektion,
derfra
skal
bekæmpes
Pollen
kan give
forskellige
symptomer
person
til person. Derfor skal
af
egetvejledning
immunforsvar,
menfrem
du kan
gøre
du kroppens
have individuel
for at finde
til den
rette løsning for dig.
noget for at lindre symptomerne.

et svampemiddel, så det ikke breder sig til neglene.

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

Nicotinell Lakrids
tyggegummi 2 mg

Nicorette® QuickMist
Cool Berry

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

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

Helo creme,
200 ml.

Multi-tabs Kalk 500 mg +
25 mcg., 150 stk.

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

Otrivin Menthol næsespray

Mucolysin

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

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

Halsbrand?

Gaviscon

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

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

Spar 20% på nedenstående produkter

Helo creme,
400 ml.

Halsbrand?

Gælder fra den 29. oktober til den 18. november 2018

Multi-tabs D3-vitamin
25 mcg., 300 stk.

Decubal lipid cream,
100 ml.

Decubal lipid cream,
200 ml.

Vitacare C-Long,
150 stk.

Vitacare Tranebær stærk,
30 stk.

København Vaisenhus Apotek
Landemærket 3-5 · 1119 København K · Tlf. 33 15 41 10
www.vaisenhus-apotek.dk
Nicorette® (nicotin) QuickMist & QuickMist Cool Berry, mundhulespray 1 mg nikotin/spray til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Sukkersygepatienter bør kontrollere deres blodsukker oftere pga. øget insulinoptagelse ved rygeafvænning.
Nikotindoser, som en voksen ryger tolererer, kan give forgiftningssymptomer/være dødelig hos små børn. Ram ikke øjnene, når der sprayes. Mundhulesprayen indeholder små mængder alkohol. Bør ikke bruges til børn u. 18 år eller af gravide/ammende uden lægens anb. Risikoen bør dog altid afvejes over for fortsat rygning. Evt. skal produktet bruges umiddelbart
efter amningen. Bivirkninger: Ved rygeophør generelt kan abstinens-symptomer som nedtrykthed, søvnforstyrrelser, uro og irritabilitet opstå. Desuden ses allergiske reaktioner hos disponerede personer. Som regel ses irritation i mundhule/hals, mundsår, tandkødsblødning samt hoste og hikke i den tidlige fase af behandlingen. Hikke, hovedpine, kvalme, irritation i
halsen, lokale virkninger så som en brændende følelse, betændelse i munden, ændringer i smagssansen, mundtørhed eller øget mængde spyt, sure opstød, halsbrand, smerter eller ubehag i maven, opkastning, luftafgang fra tarmen eller diarré, træthedsfølelse, overfølsomhed (allergi), snurrende, prikkende fornemmelse. Dosering: Spis og drik ikke, mens mundhulesprayen anv. Hvis der normalt ryges 15 cig. dgl. skal der bruges 1-2 pust mindst 15 x dgl. Der kan bruges op til 4 pust/t, men max. 2 pust pr. dosering og max. 64 pust/døgn. Uge 7-12: Nedsæt antal pust pr. dag, så der i uge 12 ikke bruges mere end 4 pust/dag. Anv. af mundhulespray bør ophøre, når forbruget er nedsat til 2-4 pust pr. dag. Regelmæssig brug ud over
6 måneder anb. ikke. Pakninger: 1 dispenser a 13,2 ml (150 pust) og 2 dispensere a 13,2 ml (2 x 150 pust). Ikke apoteksforbeholdt. Dispenseren er børnesikret. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@
its.jnj.com Juni 2018 Nicotinell (nikotin) tyggegummi (tg). Anvendelse: Til behandling af tobaksafhængighed ved at lette nikotintrang og -abstinenser ved tobaksafvænning eller ved rygereduktion. Dosering: Dosis bør vælges ud fra brugerens nikotinafhængighed, dog højst 15 stk. a 4 mg pr. dag eller 25 stk. a 2 mg pr. dag. Behandlingstiden er individuel. Brug ud
over 1 år anbefales ikke. Det anbefales at søge rådgivning fra læge eller på apoteket. Frigiver nikotin ved tygning, hvorfor korrekt tyggeteknik er vigtig. Forsigtighedsregler: Må ikke anvendes ved overfølsomhed over for nikotin, hjælpestoffer eller af ikke-rygere. Bør ikke anvendes af børn under 18 år samt under graviditet og amning uden lægens anvisning. Forsigtighed udvises hos patienter, der for nyligt har haft hjertesvigt eller hjertestop, hjertesygdomme, for højt blodtryk, sukkersyge, overaktiv skjoldbruskkirtel, overaktive binyrer, har alvorligt svækket nyre- og/eller leverfunktion eller mavesår. Indeholder sorbitol (E420) og bør derfor ikke anvendes til patienter med arvelig fruktoseintoleranse. Indeholder natrium, og der bør
tages hensyn hertil hos patienter på kontrolleret natriumdiæt. Gum-basen indeholder butylhydroxytoluen (E321), der kan forårsage lokalirritation af slimhinderne. Bivirkninger: Almindelige: Svimmelhed, hovedpine, hikke, kvalme, luft i maven, opkastning, fordøjelsesbesvær, øget spytproduktion, betændelse i mundslimhinden, smerte i mund eller svælg, ondt i kæben.
Øvrige bivirkninger: Se indlægsseddel. Visse symptomer kan skyldes abstinenssymptomer og for lav tilførsel af nikotin. Overdosering: Symptomer, der ligner dem, der forekommer ved for meget rygning kan forekomme. Pakningsstørrelser pr. okt/2017: Spearmint: 2 og 4 mg: 24 og 204 stk. IceMint: 2 og 4 mg: 24 og 204 stk. Lakrids: 2 og 4 mg: 24 og 204 stk. Mint: 2
og 4 mg: 24 og 204 stk. Fruit: 2 mg: 24 og 204 stk; 4 mg: 204 stk. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakningen. Trade marks owned or licensed by GSK. ©2017 GSK or licensor. ST 5/9-2017 Dato for produktresumé: 15/8-2016. Gaviscon, DK. Indikationer: Reﬂuksofagit. Hiatus hernie. Dosering: Tyggetabletter: Voksne: 1-3 tygge-tabletter
tygges grundigt efter behov ca ½ time efter et måltid samt lige før sengetid eller efter lægens anvisning. Tyggetabletten må ikke synkes hel, da effekten herved udebliver. Kan eventuelt skylles ned med en lille smule vand efter behov. Oral suspension: Voksne og børn over 2 år: 10-20 ml oral suspension indtages efter behov ½ time efter måltid og umiddelbart før
sengetid eller efter lægens anvisning. Børn under ½ år: 1-2 ml / kg/legemsvægt/pr. døgn fordelt på ﬂere doser, om muligt efter måltidet. Børn ½-2 år: 5-10 ml pr. døgn fordelt på ﬂ ere doser, om muligt efter måltidet. Suspensionen omrystes umiddelbart inden brug. Suspensionen kan tages med en lille smule vand efter behov. Kontraindikationer: Overfølsomhed over
for de aktive stoffer eller over for et eller ﬂere af hjælpestofferne. Bivirkninger: Meget sjælden: Udslæt, kløe og ødem. Aluminium akkumulation og toxicitet er blevet beskrevet hos patienter med nedsat nyrefunktion. Forsigtighedsregler: Behandlingstiden ved reﬂ uksesofagit bør begrænses til 8 uger. Bør anvendes med forsigtighed ved stærkt nedsat nyrefunktion.
Gives med forsigtighed og i så lav dosering som muligt til nyfødte og småbørn. Pakninger: Tyggetabletter 20 stk, 120 stk. Oral suspension 500 ml. Udleverering: HF. Dansk repræsentant: Nordic Drugs Danmark, Gl. Kongevej 135 B, mezz., tv. 1850 Frederiksberg C. Registreringsindehaver: Nordic Drugs AB, Box 300 35, SE-200 61 Limhamn, Sverige. Produktinformationen er forkortet i forhold til det godkendte produktresumé, som kan rekvireres hos Nordic Drugs Danmark, Gl. Kongevej 135 B, mezz., tv.,1850 Frederiksberg C. Tlf.: 70 20 08 40. Mucolysin®/acetylcystein brusetabletter 200 mg og 600 mg, Mucolysin Skovbær ®/acetylcystein brusetabletter 200 mg Anvendelse: Slimløsnende hostemiddel til hoste med
sejt slim. Dosering: Mucolysin® og Mucolysin Skovbær ® brusetabletter 200 mg: Voksne: 1 tablet opløst i et ½ glas vand 3 gange daglig. Børn over 5 år: 1 tablet opløst i et ½ glas vand 2 gange daglig. Må ikke anvendes til børn under 5 år. Mucolysin ® brusetabletter 600 mg: Voksne: ½ tablet (300 mg) 2 gange daglig eller 1 tablet (600 mg) 1 gang daglig, opløst i et ½ glas
vand. Børn over 14 år: ½ tablet (300 mg) 1 gang daglig, opløst i et ½ glas vand. Må ikke anvendes til børn under 14 år. Kontraindikation: Må ikke anvendes ved nylig ophostning af blod, ved overfølsomhed over for acetylcystein eller over for et eller ﬂ ere af hjælpestofferne. Mucolysin® og Mucolysin Skovbær ® brusetabletter 200 mg: På grund af det høje indhold af det
aktive stof må Mucolysin® og Mucolysin Skovbær ® 200 mg ikke anvendes til børn under 5 år. Mucolysin® brusetabletter 600 mg: På grund af det høje indhold af det aktive stof må Mucolysin ® 600 mg ikke anvendes til børn under 14 år. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Hvis du oplever forandringer i hud eller slimhinder, bør du kontakte
lægen omgående og indstille behandlingen med Mucolysin®. Spørg lægen eller på apoteket før du bruger Mucolysin® hvis du har astma eller tidligere har haft bronkospasmer, hvis du har eller har haft mavesår eller hvis du er særlig følsom overfor histamin. Kontakt lægen før du tager Mucolysin® eller Mucolysin Skovbær ®, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler
visse sukkerarter. 200 mg og 600 mg brusetabletter indeholder natrium. Graviditet og amning: Du bør ikke tage Mucolysin® eller Mucolysin Skovbær ® hvis du er gravid eller ammer. Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds. Bivirkninger: Op til 30 % af dem, der anvender Mucolysin ® eller Mucolysin Skovbær ® kan forvente mave/tarm gener. Udlevering: Fås i
håndkøb på apoteket. Pakninger: Mucolysin® brusetabl. 200 mg 25 stk, 50 stk. og 100 stk, Mucolysin Skovbær ® 200 mg 25 stk., Mucolysin® brusetabl. 600 mg 10 stk., 20 stk. og 50 stk. Priser: Ikke fast pris. Spørg efter de dagsaktuelle priser på apoteket. Læs vejledningen i pakningen grundigt før brug. Produktinformationen er afkortet i forhold til Lægemiddelstyrelsens
produktresuméer dateret 30. juni 2016 (Mucolysin® 200 mg brusetabletter), 30. juni 2016 (Mucolysin Skovbær ® 200 mg brusetabletter), 28. juni 2016 (Mucolysin® 600 mg brusetableter). Produktresuméerne kan frit rekvireres hos markedsføringstilladelsesindehaver: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Tlf. 63 95 10 00. Otrivin Ukonserveret
og Otrivin Menthol Ukonserveret (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Ved forkølelse med tilstoppet næse og bihulebetændelse. Virker efter få minutter og i op til 12 timer. Dosering: Voksne og børn over 12 år: Otrivin Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret: 1 pust i hvert næsebor 3 gange dagligt efter behov, i højst 10 dage. Max. 3 pust i hvert næsebor
dagligt. Otrivin Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret bør ikke anvendes til børn 2-11 år. Til denne aldersgruppe anbefales Otrivin Junior Ukonserveret. Forsigtighedsregler: Behandling i mere end 10 dage kan medføre hævelse af næseslimhinden og hypersekretion på grund af øget sensibilitet i cellerne. Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for et af
indholdsstofferne, efter operationer igennem næsen eller munden, ved glaukom med snæver kammervinkel eller ved kronisk inﬂ ammation i næsen med meget tør næseslimhinde. Anvendes med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved hyperthyreoidisme, diabetes mellitus, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer pga forstørret prostata, tumor i binyren samt til patienter, der er i behand-ling med MAO-hæmmere eller har været det inden for de sidste to uger. Samtidig brug af tri- og tetracykliske antidepressiva anbefales ikke. Graviditet og amning: Gravide frarådes at anvende Otrivin og bør i ammeperioden kun anvendes efter aftale med lægen. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør
og irriteret næseslimhinde, nysen, brænden, nasal-sekretion, hovedpine, kvalme samt brændende fornemmelse på applikationsstedet. Øvrige bivirkninger: Se indlægssedler. Pakninger: Otrivin Ukonserveret 1 mg/ml, Otrivin Menthol Ukonserveret 1 mg/ml, 10 ml. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakken. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 80 25 16 27. Trademarks owned or licensed by GSK. ©2017 GSK or licensor.

*Priserne gælder fra 29. oktober – 18. november 2018, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.
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KØBENHAVN INDGÅR FRITVALGSAFTALE
MED FREDERIKSBERG OM BØRNEPASNING
TEKST LARS PETER LORENZEN

POLITIK Forældre

i Københavns Kommune kan nu frit vælge, hvilken daginstitution deres barn skal skrives op
til - uanset om den ligger i København eller på Frederiksberg. Det er
resultatet af en ny aftale, som Frederiksberg og Københavns kommuner
har indgået.  
En filosofi om, at børnefamiliernes hverdag og trivsel er vigtigere
end kommunegrænser er grundlaget
for den nye gensidige aftale, som sikrer mere frit valg til forældrene, samtidig med at kommunen, der sælger
pladsen, får en rimelig kompensation
for både drifts- og ejendomsudgifter.
Dermed bliver ventelisterne til
Frederiksbergs institutioner åbne for
børn fra København.
Formand for Frederiksberg Kommunes Børneudvalg, Laura Lindahl
(LA) er glad og tilfreds.
- Vi har fundet en rigtig god gensidig løsning, som sætter borgerens frie

valg i centrum. På Frederiksberg er
vi glade for at kunne håndtere vores
nuværende overkapacitet på denne
måde og jeg er glad for, at vi så hurtigt
kan sætte planen i værk, siger hun.
Aftale gælder til 2021

Også børne- og ungdomsborgmester i
Københavns Kommune, Jesper Christensen (S), udtrykker sin tilfredshed
med aftalen.
- Det glæder mig, at vi kan hjælpe
hinanden på tværs af kommunegrænsen. Vi har stigende børnetal i København og bygger nye daginstitutioner
på livet løs. Som udgangspunkt har
vi de pladser, vi skal bruge. Men for
nogle forældre i København kan det
give god mening at vælge en daginstitution på Frederiksberg, når familiens dagligdag skal gå op i en højere
enhed, siger han.
De to kommuner har aftalt en model, hvor købte og solgte dagtilbud-

- På Frederiksberg er vi glade for at kunne håndtere vores nuværende overkapacitet på
denne måde, siger formand for Frederiksberg Kommunes Børneudvalg, Laura Lindahl, om
den nye fritvalgsaftale på daginstitutionsområdet mellem København og Frederiksberg.

spladser afregnes til bruttodriftsudgiften plus et tillæg på fem procent
til dækning af ejendomsudgifter.

Aftalen er trådt i kraft 1. oktober
2018 og er foreløbig gældende frem
til 1. marts 2021.
lp@kbhavis.dk

DE MANGE ”HASHTURISTER” ER ET PROBLEM
TOLERANCEN ER DALENDE HOS DE FASTBOENDE CHRISTIANITTER
TEKST OG FOTO JETTE R. ARENDRUP

I Christianias lokalavis,
Ugespejlet, kunne man i august måned læse et indigneret indlæg om
”hashturister” som besætter boligområder i fristaden med hensynsløs
høj musik fra højttalere, høj snak
og svineri med affald såsom jointrør, toppe til jointrør, cigaretpakker m.m.. Konfronterer man dem får
man omgående svaret: ”Er det ikke
en fristad, mand?” Og bliver de bedt
om at fjerne sig fra boliger, børn og familieområder er de fuldstændigt ligeglade, skriver skribenten. Han mener,
at disse hashturister vel er omkring
16-25 år gamle, og at de tror, at alle
på Christiania er involveret i Pusher
Street, samt at Christiania er et sted,
der udelukkende er skabt til glæde
for hashturister.
Christianitternes arbejde med at
rydde op efter disse unge er dagligt og
uden ende, skriver han, men på den
anden side mener han ikke, at vejen
frem er flere og flere forbudsskilte –
”Men hvad skal vi ellers gøre? Almindelige turister er det rene vand sammenlignet med hashturister”, slutter
han sit indlæg.
Ja, det er ikke så nemt. Når man
ikke respekterer samfundets regler
omkring hashsalg, og tilmed har ry
for at slås mod politiet, er det svært
ikke også at få ry for at være et sted
”hvor alt er tilladt”.
TURISTER

jra@kbhavis.dk Daglig trængsel ved en af indgangene til Christiania.
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1 kr.
Køb
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1 kr. *

*Gælder ved køb af rx glas fra Essilor som kan bestilles fra d. 16/11-30/11-2018. Rabatten fratrækkes billigste glas.

Fiol Optik, Fiolstræde 40, 1171 København K, www.fioloptik.dk, info@fioloptik.dk

Nyåbnet café og microbageri på Christianshavn.
Vi laver selv alt vores mad fra bunden med friske, økologiske og bæredygtige råvarer.
Menuen består af simple, sunde retter og imødekommer kødspisere såvel som vegetarer
og veganere. Vores bagefilosofi er simpel: surdej, fuldkorn og en masse tid skal der til.
Der er også mulighed for at leje vores lyse stuelokale til selskaber, fødselsdage, yogahold
eller foredrag. Kan lejes både med og uden forplejning fra caféen.
70 m2 med smuk udsigt over kanalen. Få minutters gang fra Christianshavns metro.
Kontakt os på info@thepackhouse.dk / (tlf ) 93100075 eller kig forbi
Overgaden Neden Vandet 19 A, kld.
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PETER HUMMELGAARD THOMSENS

UFORLØSTE VREDE

OVER FINANSKRISEN
TEKST JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT.

15 ud af 17 metrostationer i Cityringen forventes at åbne i sommeren 2019. Poul Henningsens Plads vil først
stå færdig i efteråret 2019 og Østerport i foråret 2020.

METROBYGGERIET
I KØBENHAVN BLIVER

YDERLIGERE FORSINKET
TEKST LARS PETER LORENZEN

METROBYGGERIET I et notat fra

Københavns Kommune bliver der oplyst, at 15 ud af
17 metrostationer bliver
færdige til åbningen i sommeren 2019, som det ser ud
lige nu.
De to resterende stationer
vil være færdige henholdsvis
i efteråret 2019 (Poul Henningsens Plads) og i foråret
2020 (Østerport).
Hovedentreprenøren er
Copenhagen Metro Team,
og her afviser man at kommentere de lokale forsinkelser. Ifølge Berlingske Business går det blandt andet for
langsomt med vægbeklædning og opsætning af inventar. Det forsinker den videre

proces. Der skal eksempelvis
foretages en række test.
Højeste prioritet under jorden

Henrik Plougmann Olsen er
administrerende direktør i
Metroselskabet. Han forventer en åbning af Cityringen
i sommeren 2019. Til Berlingske Business fortæller
han, at man nu orienterer om
fremdriften én gang hver måned frem til åbningen.
- Vi forventer at åbne Cityringen i sommeren 2019,
og for at lykkes skal vi nå
de sidste fire store milepæle.
Disse milepæle er knyttet til
arbejdet under jorden, og derfor har det vores højeste prioritet, siger han.

Metroen stod i april til at
koste 24,8 milliarder kroner
i 2018-kroner.
Cityringen bliver 15,5
kilometer lang. Den får 17
stationer i alt. Den vil forbinde København H, Indre
By, Østerbro, Nørrebro, Vesterbro og Frederiksberg. På
stationerne Frederiksberg og
Kongens Nytorv kan passagererne skifte til de eksisterende metrolinjer.
Metrobyggeriet stopper
ikke med Cityringen. Den bliver suppleret af Nordhavnslinjen. Den står efter planen
klar i begyndelsen af 2020.
I midten af 2024 åbner Sydhavnslinjen efter planen.
lp@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

FINANS I Berlingske Business
fra den 24. september 2018
skriver det socialdemokratiske
folketingsmedlem cand. jur.
Peter Hummelgaard Thomsen, i sin bog ”Den syge kapitalisme” om finanskrisen i 2008.
Han mener, at finanskrisen
står, som den vigtigste begivenhed i nyere tid. Hvilket efter min vurdering, mildt sagt,
er noget overdrevent.
Peter Hummelgaard er ikke
den eneste, der har misforstået
baggrunden for finanskrisen.
Min virksomhed, Institut for
Konjunktur-Analyse,
udarbejdede i en årrække forbrugeranalyser i USA for Mærsk
Line. Formålet med disse forbrugeranalyser var at give indikationer på, hvor ofte Mærsk
skulle sejle til USA i de nærmeste måneder. I samarbejde
med et amerikansk analyseinstitut udarbejdede vi kvartalsvise analyser i USA om, hvad
et repræsentativt udsnit af landets husstande havde indkøbt
af ikke-varige og varige forbrugsgoder i de seneste tre måneder, og hvad de havde planer

FOTO ÓLAFUR STEINAR GESTSSON

om at anskaffe i de kommende
tre måneder.
I 2007 opstod der en alvorlig
krise i Mellemøsten, som betød, at oliepriserne globalt begyndte at stige voldsomt; også
i USA. I juli 2008 satte dagsprisen på olie rekord med 150
US dollars pr. tønde. De amerikanske husstandes reaktion
på de stigende oliepriser var,
at de var nødt til at skære ned
på privatforbruget. Den dårlige infrastruktur tvang amerikanere til at køre i deres
store, benzinslugende biler, så
her var der ikke meget at spare.
Øgede transport- og produktions-omkostninger gik ud over
anskaffelse af både ikke-varige
og varige forbrugsgoder. Værst
var det, at mange husstande
ikke kunne betale afdrag på
deres subprimelån. Det trak
tæppet væk under et stort antal pengeinstitutter og det udløste finanskrisen.
Titlen på Peter Hummelgaard Thomsens bog ” Den
syge kapitalisme ” er således
ganske misvisende.
jt@kbhavis.dk

KØBENHAVNERAVISEN
RAMT AF #meToo-SKANDALEN
Det måtte
komme. Mange kvinder blandt
vores trofaste læsere siger i
disse timer: 'hva' sagde jeg,
Ernst ?'
#meToo-tsunamien er skyllet ind over dørtærsklen til
Københavneravisens redaktionslokaler. Chefredaktøren må
rykke ud med et dementi (at
få en avis til at dementere er
en anelse lettere end at vende
en supertanker i Øresund). En
forpraktikant har fået det 'gule
kort', og må skrive en 'berigtigelse', føj.
Det er naturligvis artiklen
om Støvlet-Katrine og Frederik
d. 7, det drejer sig om. Denne
pikante kurtisane opvartede jo
Chr. 7, og da Frederik d. 7 regerede, ville hun havde været højt
op i firserne og ikke have haft
andet end bemeldte støvletter
at gøre godt med.
Men ikke nok med det.
Denne forpraktikant kredsede
om støvletterne på en klam og
befamlende måde, uden blusel, og med en tydelig tilkendegivelse af vellyst over emnet.
Uden at tænke på, at det danske klima er skyld i mange forBREAKING NEWS

kølelser og influenzatilfælde,
og at kvinder gør klogt i at iføre
sig en fornuftig varm støvlet til
at beskytte fødder og ankler.
Dette har naturligvis krænket husmødre, kvindelig erhvervsledere,
journalister,
skuespillerinder og andet godtfolk i den ganske stad. Det har
grebet forstyrrende ind i konfirmandforberedelsen i flere
kirker, og kvindelige præster
raser fra prædikestolen i flere
sogn. Sagen er ikke kommet
op i Folketinget (endnu?), men
flere politikere med Familien
Auken i spidsen siges, at overveje at kalde ministeren i samråd. Uha-uha.
En politianmeldelse har
ikke fundet sted, men forpraktikanten (hans navn er redaktionen bekendt) sidder med ører
så røde, at man kunne spejle
to æg på dem. Chefredaktøren
måtte omplacere en tur på golfbanen, og nægtede at give brød
til kaffen i to dage. Sagen ventes at dø hen i løbet af en uges
tid, men mange fik en lærdom
for livet.
chr. lunn
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Husbåd tæt på Vesterbro
Studielejlighed/fritidsfartøj med kajplads i Fisketorvets Motorbådsklub
Den fuldt funktionsdygtige motorbåd ligger i en lille københavnsk andelshavn med fælleshus med festlokale, køkken,
bad, toilet og vaskemaskine. Den hyggelige havn har fælles
køkkenhave, terrasse, bålplads og bådskure.
Båden har 3 opholdsrum, køkken-toilet-bad, septiktank
samt varmepumpe og luftaffugter installeret.

Prisen er 765.000 kr. inkl. andel i havnen samt et halvt
bådskur. Den halvårlige kajpladsleje udgør 7.416 kr.
For mere detaljerede oplysninger, fotos og kontaktinformation se Den Blå Avis https://www.dba.dk/husbaad-taet-paa-vesterbro/id-1048413935/ eller ring på 23 42 44 80

Nyhavn Rens

Pelsopbevaring 2018 KR. 350
PROFESSIONEL PELSPLEJE©

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

LANDESORG FOR

LUNE LARSEN

Anno 2008

Rosenborggade 2

TEKST CAMILLE BLOMST

“I dag var det
sommerdag nummer 72, vidste du det?”, sagde tilfældig en
mand til mig. Han var så vis,
at hans øjne var blevet vandblå, lige som den gamle tæppehandler i “Hodja fra Pjort”,
der giver Hodja det flyvende
tæppe, som hyldest til drengens
nysgerrighed efter at se verden.
“Nu har jeg oplevet det
med, så kan livet roligt runde
af” sagde Den Tilfældige
Herre med fugtige øjne “Jeg
er fra 1926”. “Jeg er fra ‘72.”,
smilede jeg.
MED MOR I BYEN

Poesiledestjerne

72 blev også det magiske tal
for år på Jorden for Kim Larsen. Men hans stærkeste sange
vil overleve os alle sammen.
Hurra for publicservicekanalen DR, der virkelig tog
kærneopgaven alvorligt ved
på en uge at arrangere et gigantisk velsmurt far-vel show
på Rådhuspladsen. Live-Landesorg, hvor høj som lav var
inviteret til kollektivt at
sende vor tids største Poesiledestjerne hjem til englene.
Der var (Rådhus)plads til
alle, dem med unger, unge,
ældre og bedsteforældre, fire

generationer var stimlet sammen i rolige rækker hele vejen ned ad Vesterbrogade.
Klump i halsen for Kim

Lyden har aldrig været renere
på Rådhuspladsen. Skærmen
var så gigantisk, at alle kunne
se sceneshowet, der var ikke
grund til at mase og skubbe.
Flere holdt en gravøl i hånden
og andre måtte redde en tåre
i øjenkrogen med et krasende
jakkeærme.
Flere rørende optrin udspillede sig under en mild
time med filmklip med gavflaben selv på storskærm og
hans kollegaer på scenen. Flaskesamlere holdt op med at
samle i sækkene, Husforbisælgeren ventede med at sælge og
sang med. En flerdagesfuld
grønlænder græd som en baby
og krammede tilfældige, der
overvandt hygiejneangsten og
gav et knus. Sammen sang vi
stille Kim afsted, ikke som på
en festival, for klumpen i halsen forhindrede skrighalsen i
at folde sig ud.
Kim Larsen fan for altid

Efter at Magtens korridorer
havde blæst Rådhuspladsen omkuld med lyslevende
rock siver 35.000 mennesker
stille mod stationen. I strømmen tænker jeg på et af mit
livs skuffelser. Det var min
fars 30 års hippe hippie fødselsdagsfest. En 70’er festlighed i hjemmet i Skt. Peders
Stræde 28, med meget åben
invitation. Trods mine fem
år blev jeg ikke blev passet af
min mormor, men var aktiv
gæst til festen. Jeg dansede på
bare tæer mod det ulakerede
plankegulv iført min egyptiske festkjole, husker jeg.
Der var gæster som Dan
Turéll og Lone Kellermann,
og der verserede rygter om, at
Kim Larsen svinge forbi. Jeg
var, og er stadig, kæmpe fan af
alle tre, så jeg ønskede, at han
også ville komme og danse.
Men stjernen dukkede ikke op.
Farveldrink på Floss

I mængden spotter jeg et af byens menneskelige fyrtårne, en

af landets modigste tv-journalister og tv-producenter, min
afdøde fars bedste ven, Karsten Kjær. Han var naturligvis en af de stadig levende
gæster ved min fars fest, som
netop kørte som en lille film
fra min mindebank. Kjær er
ikke upåvirket af en times
afskedskoncert. Han var selv
tæt på nabo til Larsen i Gasolinårene og gik og mindedes
dengang, hvor Kim Larsen tit
sad på trappestenen i deres
gade med sin guitar. De delte
stamværtshuse, hvor Kim tog
en bajer og sad lidt for sige
selv og lyttede til tidens snak
og vrøvl.
Råd til øl

Kjær foreslået en drink for
Larsen og de andre fra Hippiejetsettet, som vi savner.
Det er søndag aften og vi ender på Floss, som jeg boede
overfor i midten af 90’erne,
men aldrig var stamgæst på.
Floss ligner sig selv, man bliver nærmeste sendt tilbage i
tiden til Berlin 1994. Der er
møbleret med udpinte lædersofaer, smadrede franske cafestole og væggene er overtegnet
med sprittuschtags. Gæsterne
har magten over udsmykningen, de har sat Grøn Tuborg
etiketter på væggen og klistermærker på lamperne.
Er det ikke det, der hedder brugerinddragelse? Eller
ejerskab. To kulturbegreber,
som djøfferne har som øverste ideal i alle kommunale
tiltag.
På Hovedbanegården går
en hjemløs rundt med med
en guitar og bedriver med
succes aktuel følelsesporno
ved at slå en umiskendelig
Kim Larsen akkord an og
spørge efter en lille mønt.
Mon ikke Den Evige Larsens
ånd synes, at det er fjong at
tonerne giver en fattig råd til
øllebrød eller bare brød eller
kun øl.
cb@kbhavis.dk

(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)
www.kultorvet.dk · info@ostenvedkultorvet.dk
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Spis så meget du kan
Helstegt oksefilet med bagt kartoffel
og dagens sauce - Hertil stort salatbord
Separat selskabslokale op til 50 personer
kan lejes med eller uden mad.

Åbent: man-lør kl. 11-24 · søn kl. 16-24
St. Kongensgade 38 · Tlf 33911148 · www.herefordsteak.dk

Hviids
Vinstue
Founded 1723
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GUIDEDE JULETURE
BYVANDRING Københavnertures guider
har de seneste par år hver december måned vandret i Københavns julesmykkede
gader med gæster fra Danmark og fra udlandet for at opfriske juletraditioner og julehistorier. Stadig flere vælger sammen at
tage del af stemningen, snuse til, lytte til,
smage på og lukke op for julen. "Julen er
som bekendt fejringen af Jesu fødsel, det
er derfor at englænderne taler om Christmas, Kristmessen. Det ord slog dog ikke
igennem hos danskerne - de holdt fast i
den gamle vikingeord Jolablot.
Mange er slet ikke klar over, at vi allerede i vikingetiden fejrede julen. Her ofrede man til Frigg og Frey, godt nok en
blodig affære, men en fest for solhvervet,
som vi stadig har rester af i vores nuværende traditioner," fortæller Sara Sejergaard, guide og medejer af iværksætterfirmaet Københavnerture.
Ellers har Danmark hentet mange traditioner fra vores nabolande, mest fra
Tyskland, men også Sverige og England.
"Vi skal tilbage til 1808 og Ny Kongensgade
hvor naboerne havde set at familien Lehmann, far Martin, som var doktor og hans
hustru Henriette samt deres lille søn Orla,
havde båret et stort grantræ ind i huset.
Det var aldrig set før. Selve juleaften stimlede folk sammen udenfor, nogle havde taget stiger med, og de så at træet stod midt
i stuen med levende lys på. Der var stor

Sten og
krystaller
kæmpe
udvalg
fra 10,-

DU FINDER TUSINDVIS AF
SPÆNDENDE OG ALTERNATIVE
GAVEIDEER HOS TESSIES,

FIOLSTRÆDE 14, KBH. K.

undren, og årsagen til Lehmanns trendsættende adfærd var nok, at han kom fra
Holsten, og Tyskland har været forbillede
for vores juletraditioner," fortæller Sara.
Mange har brugt sådan en guidet juletur
som oplæg til julefrokosten med firmaet
eller familiefesten, eller som optakt til en
juleudstilling eller besøg i Tivoli. Turen
byder naturligvis også på gløgg og hjemmebagte pebernødder, og en masse historier og sange, hvis der er stemning for det.
Gæsterne kan også være med og quizze på
deres viden om juletraditioner. "Man siger
ofte, at hver by har sin trold, men hver by
har også haft sin nisse, og sådan har det
være siden 900 tallet, hvor nissen var gårdens eller byens beskytter. Det var en temperamentsfuld og krævende nisse, som
kunne forlade gården og sørge for ringe
høst, hvis ikke han blev bespist ordentligt.
Det var først i 1800-tallet, at den hyggelige og sjove nisse vi kender i dag kom til,
og så kun i julen, så ham møder vi også
på de guidede ture," fortæller Sara Sejergaard, som har mange flere historier at
fortælle i december. Københavnerture har
forskellige juleture i længde og omfang,
og guiderne skræddersyr gerne en tur efter gæsternes ønske og udgangspunkt. De
booker også gerne restauranter, sørger for
drikkevarer eller planlægger smagsprøver
og quiz på turene. Københavnerture: tlf.
53258920.
kbh

VERDENS MÆGTIGSTE

MAGTER
TEKST JØRN THULSTRUP, SENIORANALYTIKER CAND. POLIT.

ØKONOMI Umiddelbart vil de fleste nok
mene, at USA, Rusland og Kina er Verdens
mægtigste magter, økonomisk , militært og
hvad folketal angår. Men, graver man sig
ned i tallene, tegner der sig et mere nuanceret billede.
USA er økonomisk set suverænt Verdens
største økonomi, med et brutto nationalprodukt, BNP på 19.362 mia. USD. Kina er
nummer to med 11.938 mia. USD, Japan er
på 3. pladsen med 4.884 mia. USD, fulgt af
Tyskland med 3.652 mia. USD, Frankrig på
5. pladsen med 2.575 mia. Stor Britanien
er lige efter på 6. pladsen med 2.565 mia.
USD. Indien på 7. pladsen med 2.439 mia.
USD. Brasilien med 2.081 mia. USD er på 8.
pladsen. Italien er på 9. pladsen med 1.921
mia., og Rusland på 10 pladsen med 1.469
mia. USD.
Ser man på indbyggerantal, er Kina pr. 1.
januar 2018 på toppen med 1,4 mia. indbyggere. Indien lige efter med 1,3 mia. USA har
pr. 1. januar 2018 et indbygger antal på 325
mio. Rusland er på 143 mio. indbyggere. Det
er indlysende, at når 1,4 mia. kinesere skal
dele 11.938 mia. USD og 323 mio. amerikanere skal dele 19.362 mia USD, så bliver der
martkant mindre til den enkelte kineser
end til den enkelte amerikaner. Det samme

gælder for den enkelte inder og russer.
Ser man på landenes militærudgifter,
er USA suverænt det land, der bruger flest
penge, tæt ved 600 mia. USD i 2015. Kina er
nummer to på listen med 146 mia. USD. UK
brugte 56 mia. USD. Rusland 51,6 mia USD.
Indien 48 mia. USD, Frankrig 47 mia. USD.
Hvad angår de militære styrker mandskabsmæssigt, har Kina suverænt den største regulære hær. Tæt ved 2,5 millioner
regulære soldater plus et mindre antal i
reserven.
Nummer to på listen er Vietnam med
500.000 regulære og 5 millioner i reserven.
Sydkorea har godt 600.000 regulære og 4,5
mio. i reserven. Nordkorea 1,2 mio. regulære og 600.000 i reserven.
USA er verdens største våbeneksportør
og solgte for 10.500 USD i 2015. Rusland er
nummer to på listen med et våbensalg på
5.500 USD. Tyskland er nummer tre på den
liste, med et salg i 2015 på godt 2 mia. USD.
Udover antallet af soldater og størrelsen
af de militære udgifter, er det nærliggende
at antage, at der er forskel på kvaliteten af
de våben, herunder fly, kampvogne og flådefartøjer, som de enkelte landes styrker er
udrustet med. Det er rimeligt at antage, at
USA's styrker har de mest avancerede våben.
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I INDRE BY
Smørrebrødscafé
TIDLIGERE
KENDT
SOM
Svend
Larsen’s
efterfølger
16:36:00
JØRGEN HOLST APS
Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,
frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.

RÅDGIVNING
ERFARING
KVALITET
TILLID

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

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

Københavns Kommune
mente selv, den havde fået en god idé,
da den indførte scannerbiler i bybilledet
for at afsløre ulovligt parkerede biler. Systemet virkede ikke, så nu satser kommunen i stedet på cykler.
Mens de kørte rundt i København,
skulle en scanner sladre om biler, der var
ulovligt parkeret. Informationen skulle
automatisk sendes til p-vagterne, der så
kunne lægge en p-bøde i bilruden.
Da scannerbilerne blev indført som
led i digitaliseringen af p-kontrollen i
København, var det forventningen, at
bilerne ville gøre parkeringskontrollen
mere effektiv, idet de gående p-vagter
på gaden ville få tilsendt information fra
scannerbilerne om biler, der holdt parkeret uden betaling.
PARKERING

PALÆ_41x40.indd 1

PALÆ_41x40.indd 1

SKAL IKKE LÆNGERE
AFSLØRE P-SYNDERE

Nu også
siddepladser

TLF.: 33 14 78 93

Urmageren
København
Københavns
største
Urmageren ii København

ogderavisudvalg
Har bladdu et stue ur,
trænger til reparation?
Har du et stue ur, der trænger til reparation?
Så har vi urmageren til rådighed i butikken.

giske udvikling, og hvis der senere hen
kommer mere driftsikre teknologier på
markedet, vil vi på ny vurdere, om det
kan være noget for os, siger Jes Øksnebjerg.
I 2017 blev der udstedt godt 310.000 AUGUS
p-afgifter på de kommunale p-pladser i
København.

Tag CYkle
Cykler afløser biler

Samtidig med at Center for Parkering i
København har skilt sig af med scannerbilerne, er p-vagterne hoppet på cyklen.
Hidtil har de p-vagter, som skal udføre
deres job i bydele langt fra hovedkvarteret på Islands Brygge, taget bus eller bil
for at komme frem og tilbage. Men for at
øge fleksibiliteten og styrke miljøet har
man valgt at anskaffe tjenestecykler til
p-vagterne og afskaffe en stor del af tjeTeknologien utilstrækkelig
nestebilerne.
- Cyklen er det mest fleksible og milImidlertid har det vist sig, at scannerteknologien ikke har været så fuldt ud- jøvenlige transportmiddel i en by som
viklet, som kommunen var blevet stil- København. Den enkelte p-vagt får større
let i udsigt. Eksempelvis skal udstyret frihed, og arbejdsgangene bliver mere efuforholdsmæssigt ofte kalibreres for fektive, når de kan cykle rundt i byen
at kunne aflæse bilernes registrerings- frem for at bruge bil eller offentlige
transportmidler. Så på denne måde får
numre.
både styrketcykelsti
vores miljøprofil
samlet langs K
Teknologien
er
aldrig
kommet
til
at
over Holmen,
CYkler I løbet af næste år bliver Cityviforbunvirke optimalt, så vi får ganske enkelt set, og p-vagterne får en mere fleksibel
videre
til Amager Strand, hv
det
medudAmager
når en siger
Jes Øksnebjerg.
ikkedirekte
nok udbytte
af bilerneStrandpark,
i forhold arbejdsdag,
ren fra Kongens
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ny
over Inderhavnen.
til, stibro
hvad detbliver
kræverført
af ressourcer
at holde
lp@kbhavis.dk
Selvfølgelig
dem
i drift. Derforkan
har vidu
valgtallerede
at droppe i dag tage og mere sikker oplevelse.
scannerbilerne
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frapermanent,
Kongenssiger
Nytorv
chef for Parkering
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en
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men det ikræver
en tur sesmøde netop besluttet at gø
pressemeddelelse.
rundt
om Nationalbanken, over Børsbro og cyklister at cykle langs str
Bilerne bliver i fremtiden brugt til andre
Knippelsbro,
videre
ad den befærdede Torve- Med de nye tiltag bliver Am
opgaver i Teknikog Miljøforvaltningen.
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Samtidig
anlægges en
nye håndscannere, som også blev indført
giver vi selvfølgelige et gratis uforpligtende tilbud.
Vores dygtige udlærte urmagere,

med den digitale parkering, har vist sig
at være særdeles effektive.
Så de som kunde bliver tilfreds og får den bedst mulige service.
Center for Parkering forventer derfor
ingen nedgang i antal pålagte p-afgifter
som følge af, at scannerbilerne er taget
parationen påbegyndes, giver vi selvfølgelige et gratis uforpligtende
tilbud.
ud af drift.  
- Vi følger naturligvis den teknolo-

sTella polar
Københavns Kommune har valgt at droppe de
tre scannerbiler permanent, da scannerteknologien har vist sig ikke at være så udviklet,
som kommunen havde fået stillet i udsigt.

DRUKNER i suCC
FAKTA:

• Scannerbilerne, som ikke længere skal bruges til p-kontrol, vil i stedet blive brugt til

Kontakt os, og aftal nærmere vedrørende

evt. hjemme
besøg samt tilbudsgivning
sankt
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STRØGETS
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URE GULD SØLV KØBENHAVN
Nygade 7, KBH K

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

PROFESSIONAL AND CLASSIC CAMERAS

Kontakt os, og aftal nærmere vedrørende

andre af Teknik- og Miljøforvaltningens opgaver, hvor de kan erstatte større og mere
miljøbelastende køretøjer.
• Udgiften til scannerbiler og -udstyr udgjorde omkring fire procent af digitaliseringsprojektets
samlede
anlægsøkonomi.
Den oprindeligt estimerede
følge næste
af
Østre som
Anlæg
år. I
MUSIK
Østre
Anlæg
er en af Københavns
per- tilbesparelse
projektet
er
opnået
via
projektets
andre
dele,
ikke
mindst
de
nye
håndscannere.
Derfor
Politiken
overvejer
arrang
ler. Gemt væk og ikke særlig kendt blandt
har det ikke indflydelse på projektets samlede økonomi, at scannerbilerne ikke har haft
menigmand,
men blandt ,elektroniske mu- Polaris at forlade Københa
den forventede effekt.
til i Frederiksberg
Have
sikfans
er stedet
via indførelsen
festivalen
• P-kontrollen
er blevet velkendt
mere effektiv siden
af digitalsten
parkering
2016. Til trods
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Kalle B. og Ni
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ligger
bag nen.
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medarbejderstaben
på 24skjult
personer (p-vagter,
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antallet af for
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p-afgifter
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de foregående år. I 2017
drivkræfterne
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Statens
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godt 310.000
p-afgifterIpåbegyndelde kommunale p-pladser
i København.
tede med
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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

nu har arrangementet voks
en velbesøgt fodboldlandsk
Stella Polaris kom til b
de to første år blev arrange
i netop Frederiksberg Hav
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PARKMUSEERNE
Nyt fra Københavns grønne museumskvarter – november 2018

Kunst har fra barns ben været en del af Martin Halls liv. Han husker tydeligt Lene Adler Petersens nøgenperformance Den kvindelige Kristus på Børsen i 1969. Det satte spor i den dengang 6-årige københavnerdreng og inspirerede ham
senere i livet til provokerende sceneshows. Foto: Inger Marie Mulvad

En succes af forsvindingsnumre
og kunstnerisk forfald

Gennem sin 40 år lange karriere har Martin Hall lavet flere forsvindingsnumre for senere at dukke op i nye skikkelser. Som punker, pop-musiker, avantgardist, forfatter og dommer på tv. En rød tråd er mellemkrigstidens
dekadente kunstscene, fortæller han på Statens Museum for Kunst.
Af Anders Højberg Kamp
“Jeg er stadig helt oppe at svæve”,
siger Martin Hall, da han glad ankommer til forhallen i Københavns
monumentale nationalgalleri. Makeup’en sidder perfekt og det ternede
jakkesæt en anelse stort som i en
gammel Charlie Chaplin-film.
Han svæver, fordi han få dage forinden gav en koncert i Bremen, der gik
over al forventning og bød på både
klassiske ballader, kammertoner og

pop. Musikbladet Gaffa kvitterede
med seks stjerner.
På den sort-hvide scene med en
enkel lyssætning stod Martin Hall
forrest i jakkesæt, der af og til
forsvandt i hvid røg som et gespenst
i en gammel stumfilm, og man blev
ført tilbage til tyvernes cabaret,
til gamle vampyrfilm og Snehvide-eventyr. På én gang storladent
og ophøjet, men samtidig med en
forfalden spøgelsesstemning, der
lugtede af stille død.

“Med næste nummer vil jeg gerne
bringe jer tilbage til 80’erne, dengang kønssygdomme var noget, der
ikke kunne kureres – og jeg mener
naturligvis 1880’erne”, sagde han,
da han pludselig kom til syne foran
mikrofonen.
Forsvindinger
Det er det dekadente og grænsesøgende, som vi er mødtes for at tale
om på Statens Museum for Kunst et
par dage efter koncerten. For i billedkunsten finder Martin Hall en af

sine største inspirationskilder, siger
han, da vi ankommer til udstillingen
med kunst fra 1900-tallet.
“Den her kan jeg tydeligt huske, fra
jeg var ung”, siger Martin Hall foran
Lene Adler Petersens værker, Luderen
fra Etiopien fra 1978. Fire store bemalede aviskollager skaber tilsammen
et ansigt af en sort kvinde, der ifølge
en myte gik fra at være luder til at
blive dronning.
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“Det ligger direkte i forlængelse af
det, jeg selv arbejder med. Værket
har en umiddelbarhed, der gør det
let at gå til. Men motivet maner sig
frem som en slags blindskrift, fordi
man næsten ikke kan se det, når
man kommer for tæt på. Jeg kan
godt lide, når et værk indeholder
sit eget forsvindingsnummer”, siger
han på en gang affekteret og med
den københavneraccent, han fik
gennem sin opvækst på Frederiksberg.
Forsvindingsfinten vækker minder om
koncerten på Bremen og er samtidig
et symbol på Halls karriere, hvor han
flere gange har genfødt sig selv i nye
skikkelser.
Første gang som punker i 70’erne og
80’erne, der optrådte med støjende
punkrock i jakkesæt og hvid-malet
ansigt, mens sort-hvid-filmklip kørte
i baggrunden, og – inspireret af performances – unge mænd havde sex
på scenen.
Leg med køn og sex
Legen med køn og seksualitet havde
også fascineret ham som teenager.
Han var stor fan af androgyne David
Bowie, den engelske art-rock-musiker som i slutningen af 70’erne
også var iscenesættende og skiftede
stilretninger så hurtigt, som Hall og
jeg går nye kunstnere i møde her på
museet.
Foran os står tre kvinder og lokker os
pirrende til. Maleriet Unge kvinder
fra 1940’erne blev udført af en af
mellemkrigstidens største tyske
ekspressionister Emil Nolde.

Foto: Inger Marie Mulvad

“De andre ekspressionister roste ham
for hans farvestorm. Der er en lurende, seksuel kraft. Noget urovækkende over kvinderne, der er svære
at tolke. Jeg kan godt lide, når man
fornemmer påkaldelse, uden at vide
hvad det næste skridt bliver. Altså,
påkaldelse frem for konsekvens.
Fortællingen i billedet kan gå mange
veje, for man ved ikke, hvad de vil.
Og så er det dybt dekadent, ik’? Jeg
kan ikke lade være med at tænke på,
hvor udbredte kønssygdomme var
dengang”, fortæller han, og vi bliver
enige om at gå ned i cafeen.
“Jeg kender alligevel malerierne, så vi
kan sagtens tale om dem dernede”,
siger han.
Han finder et lommetørklæde.
Kæmper med efterdønningerne af
en feber. Her på 1. etage går vi ikke
over broen, hvor der for enden er
en trappe, men tager elevatoren.
“Jeg har højdeskræk og den slags.
Det var så slemt engang, at jeg
ikke fløj i 10 år”, siger Hall, og man
fornemmer kunstnerens skrøbelighed.
Cabaret og dekadence
Over caféens kaffe og kage – med
flødeskum – kommer vi til at tale
om hans nye forvandling. Bedst som
Martin Hall i 80’erne spillede støj i undergrunden og lå og svævede mellem
liv og død på speed og en afkræftende vegetarkost, genopstod han som
popsanger og fik det mest spillede
danske nummer, Beat on the drum,
på radiokanalen The Voice i 1988.
At det blev pop, var ingenlunde
tilfældigt. For pop har et enkelt, pirrende udtryk – en gennemslagskraft.
Som collagen. Som tysk ekspres-

Harald Giersing: Paris’ dom, 1909, Statens Museum for Kunst. Titlen henviser til den græske myte om prins
Paris, der skulle bedømme, hvem af de tre gudinder, Hera, Athene og Afrodite, der var smukkest. Men billedet
kan lige så vel ses som en atelierscene og kvinderne som nøgenmodeller, der poserer for en rygvendt mand,
der kunne være maleren.

sionisme. Og også som cabaret,
mellemkrigstidens pop i Berlin fuld
af sexede sangerinder som Marlene
Dietrich og andre kvinder, der blev
stjerner i en alkoholisk, cocktail-begejstret tid.
Cabaret blev opført med et hvidt spot,
et mørkt lokale og en enkel lyssætning, der skifter retning. Noget som
Martin Hall forsøger at efterligne.
“Det indrammer verden på en enkel,
grafisk måde, som jeg er meget
begejstret for.”
Cabaretscenen giver også den stemning af dekadence, Martin Hall synes
at have efterstræbt i alle sine værker,
uanset om han lavede punk, pop eller
avantgardeværker. Og dekadancen
genfinder man i tidens ekspressionistiske billedkunst.

en tjans som dommer i DR’s populære fredagshow Talent 2008.
Rollen som tv-kendis blev en engangsforestilling, for han foretrækker fortsat det kunstneriske udtryk
og laver musik med blandt andet den
berømte operasanger Andrea Pellegrini. Lægger sit virke i den åndeligt
ophøjede, dog skrøbelige vægtskål,
indtil han finder på noget nyt. For
som han siger:
“Dekadencen er en slags sjælens
hældningskraft, stedet hvor man
kan mærke, at vægten kan tippe
begge veje. Hvor det rationelle bliver
taget ud af kontrol, og kolossen står
og vejrer på et knappenålshoved.
Ens psyke skal være klar til at kunne
leve udfaldet igennem, hvad end det
måtte være.”

“Så vidt jeg husker hænger Harald
Giersings Paris’ dom på museet. Med
den der lidt sygelige, gule farve, som
fremmaner en forfaldsæstetik. Det er
virkelig arkaisk, ikke”? siger Martin Hall.

Og lever, det gør han. Som et levende
billede på de stemningsladede malerier, han selv er inspireret af.

I den lurvede scene på lærredet står
tre nøgne gudinder rundt om en
mand i en lænestol. Som en anden
Mr. X ser vi kun hans ryg. Det er seksuelt ladet med farlige undertoner.

Martin Hall, Født 1963
Komponist, sanger og forfatter
Har over 100 musikudgivelser bag
sig, herunder hans nye single
Services Rendered og opsamlingen
A Brief Summary.
Har skrevet Den sidste romantiker
og det selvbiograﬁske værk
1971–1985.
Den 24. november giver han
koncert i Hvalsø Kirke.

Martin Hall selv oplevede nedturen
i slutningen af 90’erne, da lægerne
troede han havde en hjertefejl. Han
trak sig tilbage som popkunstner
for nogle år efter at genopstå i et
neo-klassisk univers. Der blev også
plads til bøger. Og – ud af det blå –
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DET MÅ DU IKKE GÅ GLIP AF
November 2018

Et efterår oversvømmet af fortid og fremtid
Se verdens første fotograﬁer
fra Indien
Snart kan du se fotografier fra dengang, hvor det tog op til en halv time
at tage et enkelt billede. Udstillingen
Under Indiens himmel på Davids
Samling viser ikke blot nogle af verdens første fotografier fra 1800-tallet, men også hvordan fotografering
hurtigt bredte sig til verden uden for
Vesten.

Sejl ud i fremtidens oversvømmede
København
Fremtidens klimakatastrofer formørker det store lærred, når Cinemateket viser ’Cli-Fi’ i november. Blandt
kendte Hollywood-titler som The
Day After Tomorrow og The Road,
finder du den danske film Qeda. Den
foregår i København anno 2095, hvor
ishavet er smeltet og har oversvømmet byen.

Davids Samling. Under Indiens himmel,
23. november 2018 – 28. april 2019.

Cinemateket. Cli-Fi – Klimakatastrofer
på film. Qeda vises 19. november og
1. december

Gå på opdagelse i tegneserie-agtig
guldalder-udstilling
Et virvar af detaljerede motiver
breder sig over væggene på Den
Hirschsprungske Samling. Græsstrå,
skrubtudser, landskaber og ansigter
dukker op i guldalder-kunstneren
Johan Thomas Lundbyes univers,
hvor virkelighed og fantasi fletter
sig sammen. Få en introduktion til
kunstneren, som efterlader ikke
mindre end 600 tegninger i museets
samling.
Den Hirschsprungske Samling. Tegnede
fortællinger J. Th. Lundbye vises frem til
13. januar. Intro den 22. november.
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Vær med når kongelig balletdanser
maner kunstens skjulte historier frem
Omgivet af kunstværker opfører den
kongelige balletdanser Oliver Marcus
Starpov en mini-forestilling skabt
særligt til den aktuelle udstilling Take
My Breath Away med kunstneren
Danh Vo’s på Statens Museum for
Kunst. Starpov danser tre gange og
det er gratis at se, når entréen er
betalt.
SMK – Statens Museum for Kunst. SMK Onsdag med Ballet i Kunsten, 14. november.

Få varmen i Botanisk Haves
væksthuse
Selvom bladene falder af træerne,
er det stadig muligt at få grønt til
øjnene. Endda i den mere eksotiske
udgave. Botanisk Have byder nemlig
indenfor til rundvisninger i deres
væksthuse, hvor alverdens sjældne
planter gror.
Botanisk Have. Lørdags- og søndagsrundvisninger 4., 10. og 18. november
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Lev dig ind i livet på slottet
Hver søndag kan du høre om det
levede liv på Rosenborg - Christian
4.’s elskede sommerresidens. Rundviseren fortæller om de kongelige
personligheder, der har boet her,
mens turen går gennem nogle af
slottets mest interessante værelser
og genstande.
Rosenborg. Det bedste af Rosenborg, hver
søndag. Køb billet i Rosenborgs webshop.

Georg
Brandes Plads
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ROSENBORG

Parkmuseernes sekretariat
c/o Statens Museum for Kunst
Sølvgade 48–50
1307 København K
Telefon: 2552 7175
presse@parkmuseerne.dk

parkmuseerne.dk
#parkmuseerne
@parkmuseerne
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MIN BY – BENT FABRICIUS-BJERRE

FORELSKET

I KØBENHAVN

ER BYENS
GRUNDTONE

Bent Fabricius-Bjerre er en kulturpersonlighed, der ikke behøver introduktion. Han har været
en Københavnerinstitution siden, at han som helt ung pianist spillede klaver i byens natteliv.
TEKST CAMILLE BLOMST

FOTO LINDA KASTRUP

“Jeg levede af at spille klaver, fra jeg
var 15 år. Jeg er født på Frederiksberg og siden flyttede familien til
Farum. Men min ungdom i 40’erne
og 50’erne var i København. Jeg var
jazzmusiker, jeg kom meget på Jack’s
Soda Fontaine. Der hang alle jazzmusikere ud, den lå ved Jarmers Plads
og der kom alle dem, der ville hænge
ud med jazzmusikeren. De fleste kom
med instrumentkasser selvom, at de
slet ikke spillede.”, ler Bent Fabricius-Bjerre, der blandt andet har givet
os temaet til tv-serien Matador, som
stadig trækker rørte tårer, når han
spiller det for publikum.
Dansk verdenshit

“Jack’s Soda Fontaine var et amerikansk inspireret koncept. Det var
det eneste sted, man kunne få stegte
pølser og hotdogs. Der var ingen alkolhol, man kunne få Milkshake og
meningen var, at man skulle drikke
Cola Cola til. Men på det tidspunkt
var det forbudt, det var nærmest som
stoffer. Bryggeriet Valash havde så lavet en dansk colavariant, som man
kunne få der inde.”,
fortæller Bent Fabricius-Bjerre, der
grundlagde sin karriere i 1962 og fik
en amerikansk Grammy-pris for sit

legende, levende, forførende verdens
hit “Ally Cat”. En melodi, der er blevet
en humørfyldt klaverklassiker.
Genskabte Scala

Bent Fabricius- Bjerre har haft et visionært mod til at bidrage med kultur til byen. Han var blandt andet
en af bagmændene bag genåbningen
af kultursamlingsstedet Scala overfor
Tivoli, der i dag er blevet erstattet af
det bygningsværk, som vittige tunger
kalder Øldåserne.
“I 80’erne gik det lidt amok, der
byggede vi Scala. Der havde butikker,
20 restauranter, biograf og der var
også en lille scene, hvor jeg spillede.
Vi havde 75.000 gæster på åbningsdagen. Vi måtte lukke, for vi kunne
ikke betale de høje renter. De endte
på 18 procent, husker jeg.”
Forelsket i Nyhavn

I 1960 skrev Bent Fabricius-Bjerre
melodien til den søde dansk/svenske duet “Forelsket i København” med
teksten “Du og jeg blev forsket i København/fandt en vej/vi kun kendte
af navn...”
Hvad for en gade holder du selv
mest af i byen?

“Nyhavn er ikonisk og det mest
bedst besøgte sted i København efter
Tivoli. Jeg kommer hver dag på kontoret. Jeg kan i øvrigt ikke forstå dem,
der lader sig pensionere. De må kede
sig. Jeg synes, at det sjovt at arbejde.
Da jeg solgte Metronom, plade- og
tvselskab, købte jeg ejendomme for
pengene.
I Nyhavn har jeg restauranten
“Ved Kajen” og så er jeg er medejer
af “Færgekroen” og “Promenaden”
begge to i Tivoli.
En af mine børn passer restauranterne og den anden passer ejendommene og jeg passer musikken.
Jeg har blandt andet spillet i tyve
år med mit unge band De Græd, men
nu trapper jeg ned og spiller kun lejlighedsvis med strygekvartetten Live
Strings, bestående af fire smukke
unge piger.”, fortæller livsstykket,
der er ven af Kongehuset og selv har
modtaget en orden som Ridder af
Dannebrog.
Nyt liv omkring Skt. Annæ Plads

Du holder til i Nyhavn, hvad holder du af der?
“I sin tid var Nyhavn et stort værtshus. Nu er det noget helt andet, folk
kommer og hygger sig stille og roligt.

Det er blevet mit centrum i København. Vi ejer nogle af de smukke fredede ejendomme i Nyhavn og vi holder dem, så der er noget pænt at se
på for blandt andet kanalrundfarten,
der er en af byens store attraktioner”.
Hvad er det smukkeste sted i
byen, hvor du altid bliver i godt
humør af at komme eller gå forbi?
“En meget smuk plads, er Skt.
Annæ Plads, som jeg er glad for er
blevet renoveret. Der er begyndt at
dukke restauranter op og det er meget smukt lavet som det løber op til
det nye skuespilhus, der også er et
flot hus. Nu fortsætter byen derfra og
over med de dejlige broer til Refshaleøen, og der er kommet liv hele vejen der ud. Der er blandet andet “Det
lille Bageri” det ligger i en gammel
fabriksbygning, med skrabsammen
møbler. Det er et meget sjovt sted.
Hele kvarteret er inde i en spændende udvikling. Men så meget følger
jeg heller ikke med, jeg er så kedelig,
når det kommer til stykket.”, mener
den 93 årige virksomme Bent Fabricius-Bjerre over telefon fra Mallorca.
cb@kbhavis.dk
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VANDFLYVEREN TIL AARHUS

FLYVER VIDERE PÅ USIKRE VILKÅR
TEKST LARS PETER LORENZEN

Nordic Seaplanes vandflyver fortsætter med at flyve mellem København og Aarhus - i hvert
fald et år mere.
Det ligger fast, efter Københavns
TRANSPORT

Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning har forlænget den nuværende
tilladelse, der stod til at udløbe til
marts, med et år, oplyser Nordic Seaplanes.

- Det er selvfølgelig dejligt, og vi er
glade for det, siger Lasse Rungholm,
kaptajn og direktør i Nordic Seaplanes.
Nordic Seaplanes har indtil nu
fløjet på en midlertidig godkendelse,
som nu er blevet forlænget med et år
mere, men selskabet bag vandflyveren har gennem længere tid været på
jagt efter en permanent tilladelse og
den lader fortsat vente på sig.
Miljøgodkendelsen fra Aarhus
Kommune samt andre nødvendige
tilladelser kom i orden sidste år, mens
den københavnske tilladelse mangler. Ansøgningen om en permanent
tilladelse blev indgivet sidste år, men
er blevet afvist af Københavns Kommune.
Forventer permanent tilladelse

Den fortsatte uvished gør det vanskeligt for Nordic Seaplanes at investere millioner i en
ny maskine, men man har alligevel kigget på et par mulige emner til rejsen mellem København og Aarhus.

Vandflyselskabet venter fortsat på
Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af Københavns Kommunes afslag på selskabets ansøgning
om en permanent miljøgodkendelse.
Hvornår den er færdigbehandlet vides endnu ikke.

- Nu har vi lidt ro på i et år mere.
Jeg kan ikke se andet, end at det bliver afklaret i løbet af det kommende
år, og jeg forventer klart, at vi får en
permanent tilladelse. Jeg kan ikke se
nogen juridisk begrundelse for, at vi
skulle få et nej. Men får vi et nej, så er
det sådan, det er, og det er den risiko
vi tog, da vi gik ind i det her, siger
Lasse Rungholm med henvisning til,
at selskabet fik en tre år lang midlertidig tilladelse, da de gik i luften for
første gang i 2016.
Den fortsatte uvished gør det
svært for vandflyselskabet at investere millioner i en ny maskine, men
man har alligevel kigget på et par mulige emner til den 42 minutter lange
rejse mellem København og Aarhus.
Vandflyveren fløj for første gang
mellem København og Aarhus tilbage i maj 2016 og fortsætter som
minimum også i hele 2019, når den
er tilbage på ruten efter en vinterpause fra 21. december til slutningen
af februar.
lp@kbhavis.dk

FARLIGE SITUATIONER

VED INDERHAVNSBROEN
CYKLISTER I HØJ FART TVINGES OVER I DE MODKØRENDES CYKELBANE
TEKST OG FOTO JETTE R. ARENDRUP

TRAFIK D. 25. september kl. 16.25 er
Steen sammen med sin kone, Lisbeth,
på vej fra Holmen på cykel til en forelæsning på universitetet. Da de nærmer sig inderhavnsbroen til Nyhavn,
kommer en cyklist susende ned fra
broen i den modkørende bane. En
flok turister er samtidig på vej mod
broen i de gåendes bane, men turistmængden er så stor, at nogle af dem
breder sig ud i cykelbanen. Cyklistens
kørebane bliver derfor blokeret, men
han har for meget fart på til at stoppe
og tvinges over i den modgående cykeltrafik, direkte ind i Steen, som han
rammer med voldsom kraft.
Steen får knust kravebenet, en
stor blodansamling i låret samt diverse mindre knubs. Mange kommer
løbende for at hjælpe, herunder en
kvinde der fortæller Lisbeth, at hendes egen mand på samme sted har
været udsat for et lignende uheld,

ovenikøbet med et barnebarn bagpå
cyklen.
På fotografiet fra en tilfældig eftermiddag kan man se de gående ude
til venstre i billedet. Det er ofte turister, snakkende i flokke uden fokus
på, hvor fodgængernes bane holder
op og cykelbanen begynder. Få minutter inden dette foto blev taget var
fotografen vidne til en identisk situation, hvor en cyklist kom susende ned
fra broen og af fodgængerne pressedes over i de modkørende cyklisters
bane. Heldigvis var der ingen at kollidere med på det tidspunkt – men
det var jo rent held.
Københavneravisen ønsker mest
muligt fokus på denne farlige situation ved Inderhavnsbroen og hører gerne fra læsere, der har oplevet
tilsvarende situationer eller uheld.
Skriv til jra@kbhavis.dk og fortæl.
jra@kbhavis.dk

Lige nu ser det fredeligt ud, men fodgængerne inde til venstre er en uforudsigelig størrelse.
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Danmarks dyreste lejlighed

Fortsat fald i salget

Det københavnske boligmarked topper nu sin himmelflugt med en rekord på 28,5 millioner kroner for Danmarks dyreste lejlighed. Det skriver Boliga.
Der er tale om en 6-værelses ejerlejlighed på 287 kvadratmeter, der ligger i et nybygget liebhaverkompleks fra 2017 på Krøyers Plads lige over
for Nyhavn. En kvadratmeterpris på 99.303 kroner.
Lejligheden har en vestvendt terrasse, to private parkeringspladser og
udsigt over havnen. Dertil kommer en opholds- og spisestue med dobbelt
loftshøjde, et køkken med vinkøleskab - og en soveafdeling med walk
in-closet og badeværelse.
- Vi har solgt flere andre lejligheder i byggeriet, så vi havde allerede
nogen i vores køberkartotek, som lejligheden kunne være interessant for,
men det viste sig, at der faktisk var flere interesserede, siger ejendomsmægler Søren Heilesen fra Claus Borg og Partner, der har stået for salget, til Boliga.
Ifølge Boliga lød den gennemsnitlige salgstid for ejerlejligheder i København K på 12 uger i årets første halvår, men i det her tilfælde var køberne blot halvanden måned om at skrive under på handlen.  
I Københavns nyeste bydel, Nordhavn, er der i løbet af de seneste år
solgt flere lejligheder til priser mellem 20 og 27 millioner kroner.
Generelt set har salget af lejligheder i København og flere af de andre
store byer været faldende på det seneste. I tredje kvartal blev der samlet
solgt 4441 ejerlejligheder i Danmark, hvilket er et fald på 14,3 procent
over det seneste år.

Salget af ejerlejligheder fortsætter med at falde. Nye handelstal fra Boligsiden.dk for tredje kvartal 2018 viser, at salget ligger 14,3 procent under
sidste års niveau. I faktiske tal er der solgt 4441 ejerlejligheder fra juli til
september, hvilket er 743 færre end i samme periode i 2017.
I København og omegn er udviklingen i antallet af handler dykket
kraftigt. I landsdelen København by, der tæller kommunerne Frederiksberg, Dragør og København, ligger faldet på 20,8 procent. Og i en omegnskommune som Rødovre, der ellers har oplevet opadgående salgskurver
de seneste år, er salget i tredje kvartal 25 procent under 2017-niveau.
- Det bliver tydeligere og tydeligere, hvor stor en effekt regeringens lånestramninger har haft i hovedstaden og ikke mindst, hvor hurtigt den
har manifesteret sig i salgstallene, siger Birgit Daetz, der er boligøkonom
og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.
Generelt er faldet præget af et svigtende projektsalg, som netop findes
i og omkring de større byer. Mens der i tredje kvartal 2017 blev handlet
1222 projektsalgslejligheder, gælder det i år blot 708 styk. Det betyder, at
faldet i projektsalget udgør omkring 70 procent af det samlede fald på
markedet for ejerlejligheder.
Der er flere årsager til, at der bliver solgt færre projektsalg. Kvadratmeterprisen på nybyggeri er i den høje ende, og fordi der generelt er
tale om større boliger, er de svært tilgængelige for den brede køberskare.
Dertil kommer en usikkerhed omkring de fremtidige boligskatter, der
træder i kraft i 2021.

Terminal 2 udvidet
To milliarder kroner koster den udvidelse og forbedring af Terminal 2,
som Københavns Lufthavn har gennemført i år.
- Vi skal tilbage til slutningen af 1990’erne for at finde et tilsvarende
investeringsniveau i lufthavnen. Vi har en ambitiøs udbygningsplan, som
vi følger. I år har vi valgt at skrue endnu højere op for investeringstakten,
udtaler administrerende direktør i Københavns Lufthavne A/S, Thomas
Woldbye, i en pressemeddelelse.
Der er god grund til at udvide lufthavnen. 2017 blev det ottende år i
træk med vækst i Københavns Lufthavn. Det var samtidig det mest travle
år i lufthavnens historie med omkring 29,2 millioner rejsende.
Dermed har lufthavnen oplevet konstant vækst siden 2009, hvor
19,7 millioner rejste igennem lufthavnen. Siden 2009 har væksten i gennemsnit været på 5 procent årligt ifølge Københavns Lufthavn.
Tidligere i år åbnede Københavns Lufthavn en 100 meter lang bro,
der løfter passagerer fra metroterminalen til sikkerhedskontrollen over
Terminal 3. Gangbroen er Danmarks længste indendørsbro.

Højere priser end før finanskrisen
Priserne på ejerlejligheder er højere end før finanskrisen, og det begynder
nu at skræmme købere væk. Det er især projektlejlighederne - de lejligheder, der sælges før, de er færdigbygget - der er hårdt ramt.
Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af tal fra ejendomsmælgerkæden
Home, der viser, at salget af ejerlejligheder over 95 kvadratmeter er styrtdykket i København med et fald på næsten 30 procent på et år. Fra andet
til tredje kvartal i år er priserne på projektlejligheder faldet 8,5 procent.
- Mange ejendomsudviklere er mere eller mindre holdt op med at sælge
lejlighederne og lejer dem ud i stedet. Priserne er simpelthen kommet for
højt op, og usikkerheden om de nye boligskatteregler er begyndt at spille
en rolle, siger afdelingsdirektør i BRFkredit Mikkel Høegh.
Boligskattereglerne gør det lige nu usikkert, hvor meget købere af projektboliger skal betale i boligskat. Hvis ikke ejendommen er færdig inden
1. september 2020, bliver de ramt af nye regler, der øger skatten på ejerlejligheder. Den usikkerhed bør afspejle sig i prisen, mener Mikkel Høegh.
Selvom priserne falder og salgstiden bliver længere på ejerlejligheder,
er de stadig steget det seneste år.
I København er ejerlejligheder steget 5 procent det seneste år. Den
gennemsnitlige københavnske ejerlejlighed på 85 kvadratmeter koster nu
3.650.000 kroner. Det er 9,3 procent højere end i september 2006, hvor
priserne toppede før krisen, når man tager højde for den generelle prisudvikling i de mellemliggende år. Projektlejligheder på 85 kvadratmeter
koster i gennemsnit 4.400.000 kroner.
- Der er fortsat en nettotilstrømning af beboere til byerne, og der skabes mange arbejdspladser. Jeg tror ikke, at markedet kommer til at tippe
helt rundt, men det ser ud til, at priserne kommer under pres i 2019, og
sælgerne skal vænne sig til lidt længere salgstider, siger Jan Nordmann.

Slut med fri parkering
I områder i bydelene Valby, Nordvest og Islands Brygge har det været
ganske gratis og uden tidsbegrænsning at parkere i områderne, der ligger
lige uden for betalingszonerne i Københavns Kommune.
Det har betydet, at der har været rift om pladserne og en hel del udefrakommende biltrafik, hvilket har gjort det svært for de lokale at parkere
i områderne. Derfor har Københavns Kommune besluttet at inkludere de
tre områder på deres liste over zoner med tidsbegrænset parkering. Fra 28.
november vil man derfor kun kunne parkere gratis i tre timer i zonerne.
Lokale beboere og virksomheder i området kan dog søge om en parkeringslicens, som undtager dem for tidsbegrænsningen, så de frit kan
benytte pladserne.
Reglen om de tre timers parkering uden betaling gælder i tidsrummet
fra klokken 8 om morgenen til 19 om aftenen i hverdage, mens weekender og helligdage er fritaget for tidsbegrænsningen. Med andre ord er der
fri og gratis parkering i zonerne fra fredag aften klokken 19 til mandag
morgen klokken 8.
Skulle man som udefrakommende bilist har lyst til at parkere i længere
tid end de tre timer inden for hverdagstimerne, så er det bare ærgerligt.
Det er nemlig ikke muligt at købe ekstra parkeringstid, og man kan heller ikke få sig en gæstelicens eller gæstebilletter.
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PANSERBASSERNE
Helt frem til 1938 hørte gadebetjentene under kommunen.
TEKST ALLAN MYLIUS THOMSEN

MAGASIN Politiet er mere eller snarere mindre en
del af gadebilledet i København. Helt frem til 1938
var gadepolitiet en kommunal opgave.
Oprindeligt var det byfogeden, hans bysvende
og enkelte vægtere der tog sig af lovens overholdelse. I 1680 boede der omkring 60.000 mennesker
i København, der var blevet en livlig international
handelsby. Det gav gevaldige problemer med lov
og orden. Enevælden ønskede "at holde god politie". Til at koordinere vægterne og bysvendene udnævnte Christian 5. i 1682 Klavs Rasch til Københavns og landets første politimester. Rasch var en
brovten og fordrukken krigskarl, og den første af
enevældets ofte temmelig uduelige politimestre.
Her grundlagdes en højest ulyksalig tradition for,
at det var kongen der udnævnte Københavns politimester, og at det var borgerne der skulle betale
politiets lønninger. Raschs svende bar på venstre
bryst et skilt af tin med stadens våben. Svendene
blev anklaget for alskens brutalitet og embedsmisbrug, men alle klager prellede af på den egenrådige
politimester. Svendene beskæftigede sig ikke med
kriminelle sager med undtagelse af, når at de pågreb en forbryder på fersk gerning.
I 1701 ses ordet "politibetjent" første gang, samtidigt med at disse betjente blev udstyret med "en
hviid Stok med en Haand paa Enden". I hånden var
der skåret et øje. Det blev siden det officielle danske polititegn. Politiet var stationeret på rådhuset
på Gammeltorv.
Københavns politi fik en kort opblomstring, da
videnskabsmanden Ole Rømer i 1705 blev ansat
som politimester. Han fyrede alle de gamle betjente, og ansatte nye til en fast årsløn. Men efter
Rømer forlod embedet, var betjentene nød til at
have arbejde ved siden af for at overleve. Den ene
uheldige politimester fulgte den næste, og de lå
i evig strid med borgerne og den magistrat, der
skulle betale politiets lønninger. Frem til 1793 var
polititegnet til hverdag den eneste uniformering.
Men så kom der orden i sagerne. Betjentene skulle

fremover være iført karmoisinrød jakke med grøn
krave. Bukserne var stramme strågule benklæder,
og på hovedet havde betjentene en trekantet hat
med sort kokarde. I folkemunde blev politibetjentene straks døbt "hummere". Deres våben var en
solid bambusstok, som de gerne og ofte gjorde brug
af på borgernes rygstykker.
Hæderlig politimester

Omkring år 1800 havde København 110.000 indbyggere. Politistyrken var på 36 patruljerende betjente og 284 nattevægtere. Nu fik København den
hæderlige Hans Haagen som politimester, men han
forlod i 1809 sin stilling i protest over, at kongen
forbød ham at arresterer en højtstående kleptoman. Haagen blev dog genansat i 1814, nu med titel af politidirektør. Efter Haagens død i 1815 faldt
standarten igen indenfor politiet, og kriminaliteten steg voldsomt. I 1815 udnævnte Frederik 6. justitsministeren som politidirektørens øverste chef.
Korruption og forbrydelser prægede København fra
top til bund. Politiet og vægterkorpset var totalt
ineffektive overfor sociale uroligheder, gadeuorden
og kriminalitet. Korpset var stadig betalt af borgerne, men fungerede som enevældens forlængede
arm mod de demokratiske kræfter i samfundet.
De forhadte bambusstokke blev flittigt brugt mod
protesterende borgere. Betjentene var ofte bryske
tidligere militærfolk, og de gjorde sig tit uheldigt
bemærkede under sammenstød med civilbefolkningen. Det kunne dog ikke forhindre indførelsen
af grundloven i 1849. Nu skulle Københavns politi
også reorganiseres. Det skete i 1863, hvor hele politistyrken blev afskediget og vægterkorpset nedlagt.
Enkelte vægtere fortsatte dog som privatansatte.
Den nye politistyrke på 210 mand blev udstyret
med sorte uniformsfrakker, hvide handsker og høje
sorte hatte. Et direkte plagiat af London-politiets
hovedbeklædning.
Højest upraktisk under arbejdet og i det danske
blæsevejr. Hele styrken blev organiseret med militær disciplin i 6 distrikter, og bambusstokkene
blev afløst af knipler. Allerede i 1865 forsvandt de
høje hatte, og afløses af hjelme. Der bliver også
oprettet en del små politivagter i de hurtigt voksende brokvarterer. Selvom politiet var under den
statsligt udnævnte politidirektørs ledelse, var betjentene stadig kommunalt ansatte og aflønnede.
Under Estrups provisoriske styre i slutningen af
1800-tallet, stoler magthaverne ikke på det kommunale politi. Det medfører at der blev oprettet
et paramilitært gendarmerikorps, som regeringen kunne stole på. Der kom dog ingen gendarmer i København, men en styrkeudvidelse på 100
mand. Gendarmerikorpset nedlægges efter Estrups
afgang, men gav i mange år en folkelig modvilje
mod tanken om et statspoliti. Striden mellem politidirektøren og Københavns Borgerrepræsentation
fortsatte. Det eneste middel de folkevalgte havde,
var at nægte at give politiet bevillinger. Styrken
var konstant underbetalt.
Tilladt at slå igen

Københavnsk ”panserbasse” ved telefonkiosken på Kongens
Nytorv ca. 1900. Foto Politimuseet.

I 1906 havde København 437.000 indbyggere, men
kun 726 politifolk. Betjentene havde faste lokale
ruter, hvor overholdelsen af deres tidsplan var langt
vigtigere end deres politimæssige arbejde. Efter

Københavns første politimester var Klavs Rasch (16391705). Han var en rå krigskarl, der var mere berømt for sin
evne til at drikke, end til at udøve lov og orden. (Maleri
Politimuseet).

bedste evne forsøgte de at holde orden i de forslummede arbejderkvarterer. En hurtig gang tæsk
i en port, var langt at foretrække for både betjenten og delinkventen. Så slap betjenten for at skulle
skrive rapport og give møde i retten. Misdæderen
slap for fængsel. En kæmpestærk betjent var kendt
for denne form for kontant afregning. Da en alfons
havde sendt en af sine piger et par dage på hospitalet, kvitterede betjenten med at sende alfonsen
samme sted i et par uger. Det kostede en tjenestebøde, hvad slagtersvendene i byen dog betalte for
den kontante betjent. Når politiet på den måde
afregnede lovovertrædelser, var det tilladt at slå
igen - men ikke tilrådeligt. I 1914 blev de første to
kvindelige betjente ansat på prøve. Hver uge var
der militær træning for betjentene i Gothersgades
eksercerhus.
Panserbasserne forsvandt

Først i 1919 blev Københavns politi moderniseret,
hvad bl.a. medførte en styrkeforøgelse og afskaffelse af det ineffektive patruljesystem. Samme år
oprettes det første statspoliti, der dog kun omfattede kriminalpolitiet inklusive det københavnske.
Politistyrken udgjorde herefter 957 mand.
Der var en vis forståelse mellem borgerne og de
kommunale gadebetjente. Det passede ikke politiledelsen. Især da Københavns Politiforening tilbød
at gå i sympatikonflikt med arbejderbevægelsen
under "Påskekrisen" i 1920. Det betød at politiforeningens formand og ledende tillidsfolk senere
blev afskediget med ret svage begrundelser. I 1924
flytter politiet ud fra domhuset på Nytorv, og fik
sin egen Politigård.
I 1938 nedlægges det kommunale politi, og de
blanke hjelme afløses af kasketter. Rigspolitiet
oprettes under justitsministeren, og langsomt forsvandt den københavnske "panserbasse" fra gadebilledet. Den politiske ledelse brød sig ikke om, at
betjentene "fraterniserede" for meget med civilbefolkningen. Derfor blev Københavns politi koncentreret på få stationer, og gadepatruljeringen stærkt
nedprioriteret.
Denne udvikling fortsatte ved politireformen i
2007, så patruljerende gadebetjente blev et særsyn.
amt@kbhavis.dk
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DRONNINGENS EVENTYRVERDEN
UDSTILLING Det kommende halve år
kan man på Amalienborgmuseet
opleve en særudstillingen, Eventyrdronningen. Her kan man se eksempler på Dronning Margrethes
kunstneriske arbejde med at kreere
kostumer og scenografier for især
Pantomimeteatret.
Udstillingen byder på eventyrfigurer som Tommelise, Fyrtøjet og
Nøddeknækkeren. Foruden kostumer, tegninger og meget andet er også
dronningens arbejdsbord og atelier

genskabt for at give publikum indtryk af arbejdsprocessen og de mange
inspirationskilder.
Dronning Margrethe har selv
været med til at sammensætte de
udstillede ting sammen med kongehusets faste kurator, Elisabeth
von Buchwald og designeren Shane
Brox. Udstilling kan ses frem til den
19. maj 2019 i Amalienborgmuseet i
Christian VIII’s Palæ.

Magnus Cederlund: Skin Close, tekst af Keith Thomas Lohse, Forlaget Journal, 136 sider,
299 kroner.

DE UDSTØDTE
Fotobogen Skin Close af Magnus Cederlund viser os alt
det, vi ikke vil se - fattigdommen og fornedrelsen.
TEKST MAJBRIT HJELMSBO

FOTO MAGNUS CEDERLUND

Slum og ydmygende fattigdom plejer ikke at være det, der
indgår i danskernes selvopfattelse af
at være et trygt og velfungerende velfærdssamfund, som skulle være fintmasket nok til også at tage hånd om
landets allermest udsatte. Men sådan er sandheden ikke. Man behøver bare at vende blikket mod for
eksempel Sundholm eller Christiania
for at få øje på hårdt ramte randeksistenser, der lever så kummerlige tilværelser, som man ikke troede det
muligt i Danmark.
Det er netop det, den svenske fotograf Magnus Cederlund har gjort.
Han har vendt kameraets registrerende øje mod hjemløse, junkier og
drukkenbolte i deres egne omgivelser. Magnus Cederlund har boet i
København i næsten tredive år og
har som socialarbejder arbejdet med
hjemløse i mange forskellige institutioner, men aldrig mere end to år det
samme sted. Og hver gang han begyndte i et nyt job, vendte han tilbage
til det forrige sted og spurgte, om han
måtte komme og tage nogle fotografier. Billederne er optaget i perioden
fra 1996-2016, og mange af deltagerne
er ikke i live mere.
UDGIVELSE

Magnus Cederlunds fotografier
bærer i den grad præg af, at han har
brugt tid på at lære de mennesker,
han fotograferer at kende, rigtigt
godt. Der er en solidaritet i objektivets møde med de hudløst ærlige
blikke, der møder tilskueren fra fotografierne og rammer én som en lige
højre, der gør ondt langt ind i sjælen. Cederlund kommer virkelig ind
under huden velfærdssamfundets
vrangside, når han fotograferer samfundets allernederste lag, de socialt
udstødte i al deres fornedrelse, misbrug og armod. Så meget for illusionen om det danske velfærdssamfund!
Se Magnus Cederlunds fotografier og
bliv klogere.
Oprindelig skulle Magnus Cederlund i november have udstillet 30 ud
af de 64 fotos fra bogen, Skin Close,
på Christiansborg i Alternativets partigang, men det er blevet aflyst, fordi
Alternativet ikke kan overskue det
lige nu på grund af det kommende
valg. Men man kan til gengæld - udover bogen Skin Close - se Cederlunds
rystende intense fotos på hans hjemmeside magnuscederlund.com.
mhj@kbhavis.dk
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KARSTEN HANSEN - STRIBER

Københavnere ofte ofre
for tricktyverier
Tricktyverier og lommetyverier sker
flere tusinde gange om året i København.
Hele 64 procent af landets anmeldelser
om lomme-, taske- og tricktyveri sker i
København, viser Politiets statistikbanks
tal fra de første seks måneder af året.
I årets første halvår var der 16.530 anmeldelser om gadetyveri på landsplan.
De 10.565 af dem var i København. Det
skyldes den større mennesketæthed og
et stort antal turister, som ofte havner i
tyvenes fælder.
Det er oftest i indkøbscentre eller til
et gadeshow på strøget, hvor folk ikke er
opmærksomme på deres ting, at tyvene
slår til. Ligeledes er der stor risiko i den
offentlige transport, når folk er på vej
ind og ud af busser og tog.
Det er både kontanter, telefoner og tasker, som tit bliver stjålet, mens det sidste
nye er at stjæle dyre ure.
Selvom Københavns Politi har gjort
en indsats for at mindske gadetyverierne,

så er der endnu mere, der kan gøres for at
komme problemet til livs og nu skal der
blandt andet indhentes hjælp og viden
fra udlandet for at bekæmpe lommetyverierne mere effektivt.
Også Københavns Kommune bruger
tid og penge på kampagner mod lommetyveri.
Sikker By, som hører under økonomiforvaltningen i kommunen, finder
andelen af tyverianmeldelser, der kommer fra København uacceptabel og derfor har kommunen gentagne kampagner,
der skal nå ud til så mange borgere, turister og besøgende som muligt og oplyse om, hvad de kan gøre for at undgå
lommetyvene.
Det gælder både kampagner på internettet og opsøgende arbejde i samarbejde
med politiet, hvor man er synlige i gadebilledet og taler med københavnere og
turister i en forebyggende indsats.
lp

8 unge mænd fra bandemiljøet anholdt

Hviids
Vinstue
Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk | Kgs. Nytorv |

33 15 10 64

Københavns Politi har i samarbejde med
Særlig Efterforskning Øst (SEØ) foretaget
anholdelse af otte personer fra bandemiljøet. De anholdte er alle mænd og er fra
fire forskellige bandegrupperinger.
Fem af de anholdte, som er i alderen
fra 17 - 24 år, er sigtet for afpresning, frihedsberøvelse og brugstyveri.
To af de anholdte, som begge er 26
år, er sigtet for grov vold i forbindelse
med et overfald 4. oktober i et P-hus i
Københavns Lufthavn. Et overfald, som
udspringer af et opgør i bandemiljøet.

Den sidste anholdte er en 16-årig, som
er sigtet for drabsforsøg 20. juni 2018 på
Gadelandet i Husum, hvor der blev afgivet skud mod en gruppe.
- Disse aktioner er endnu et slag mod
banderne i København, og vi fortsætter
ufortrødent, så personerne i bandemiljøet bliver stillet til regnskab for deres
ugerninger, siger Knud Hvass, leder af
afdelingen for organiseret kriminalitet,
Københavns Politi.
lp

Hashsmugling til en værdi
af mindst 25 mio kroner
Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

Frederiksborggade 4 · 1360 København K
FOR BESTILLING:

ELLER SPØRGSMÅL:

tlf.nr.: 33 12 29 02

e-mail: slagter@kultorvet.dk

Efterforskningsfællesskabet Særlig Efterforskning Øst har anholdt syv personer
efter længere tids efterforskning. De anholdte er i alderen 24 til 45 år. Anholdelserne er foretaget flere forskellige steder
på Sjælland.
Sagen drejer sig om indsmugling af
større mængder hash til de skandinaviske lande - herunder til Danmark, og efterforskningen er sket i samarbejde med
flere udenlandske politimyndigheder.
I forbindelse med anholdelserne er
der foretaget ransagninger forskellige
steder på Sjælland. Ved en af ransag-

ningerne blev der fundet cirka 500 kilo
hash. Hashen vurderes at repræsentere
en værdi på mindst 25 millioner kroner
på gadeplan.
lp
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MANGE BESØGENDE PÅ BOGFORUM

Dorthe Krogsgaard interviewede forfatterne Malene Ravn, Iben Mondrup og Jesper
Wung-Sung.

Fra DRscenen. Adam Holm, Anne Cortzen, Gitte Løkkegaard og Poul Nesgaard i samtale med Birgithe Kosovic.

Anita Furu, som fik Bogforums debutantpris.

TEKST JANNIK LUNN

Det var fredag den 26. oktober, at tusindvis af læseheste havde
forladt deres startbokse for at begive
sig til den 27. udgave af Bogforum
2018, som for første gang messens historie var henlagt til oktober, vist nok
fordi man ikke i tide havde fået reserveret Bella Center til den normale periode, men allerede nu står det fast, at
næste års Bogforum vil finde sted fra
15.-17. november 2019. Ikke desto mindre blev messen besøgt af det tredjestørste antal nogensinde 33.338. Det
var i øvrigt sjette gang, at bogmessen
blev afholdt i Bella Center på Amager.
Det var sidste års vinder af De
Gyldne Laurbær, forfatteren Merete
Pryds Helle, der var åbningstaler.
Pryds Helle havde til lejligheden
forfattet en morsom novelle, hvor
navnene på flere forfatterkolleger
indgik. Efter åbningstalen gik Gro
Frank Rasmussen, der er formand
for det udvalg, som vælger vinderen
af Bogforums Debutantpris, på scenen. Hun præsenterede de fire shortlistede bøger, der var valgt ud af 32
BOGFORUM

titler, som forlagene havde indstillet. Vinderen, der foruden hæderen
modtager 50.000 kr., blev Anita Furu
med romanen Mit halve liv, som er
udkommet på Forlaget Gladiator. Den
65-årige vinder, hvis roman handler
om hendes farmor, kunne berette, at
hun netop selv femdage tidligere var
blevet farmor.
Derefter var startskuddet gået til
de mere end 1.500 arrangementer
på de mange forskellige scener, som
man finder vej hen til ved at følge de
mange gange, der alle har fået navn
efter kendte bøger, fx Den Stjålne
Vej, Barndommens Gade, Sandalmagerens Gade, Kastaniealéen, Ved Vejen osv..
På årets nye scene Auditoriet var
der en paneldebat om slægtsromaner,
hvor forfatterne Jesper Wung-Sung,
Iben Mondrup og Malene Ravn fortalte om det, at gøre enten sin egen
eller andres familiers historie til litteratur. De talte både om research og
om det, at ændre på virkeligheden.
Både Wung-Sungs og Ravns i øvrigt

meget forskellige romaner begynder
med de kinesere, som i begyndelsen
af 1900-tallet blev udstillet i Tivoli
i København, men med den forskel,
at mens Jesper Wung-Sung skriver
om sine egen bedsteforældre, havde
Malene Ravn fået sin historie fra en
god veninde, og den faldt heldigvis i
god jord hos venindens familie. Som
tidligere år i Bogforum var der direkte radio fra DRscenen, hvor jeg
bl.a. overværede en spændende seance, hvor Birgithe Kosovic debatterede med Anne Cortzen, Adam Holm,
Gitte Løkkegaard og Paul Nesgaard
om sin Erik Scavenius-roman Den inderste fare.
Årets største trækplaster var samtalen mellem Rane Willerslev, Tor
Nørretranders og Svend Brinkman
om deres fælles bog Det, du ikke forstår, gør dig klogere, som fandt sted
lørdag formiddag i Auditoriet, hvor
der er plads til 650 siddende publikummer, og hvor over 300 slet ikke
kom ind. På en af årets nyskabelser,
Ny Scene, som er forbeholdt de lidt

smallere bøger, var der fuldt hus, da
legenden Torben Ulrich var i samtale med Lars Movin om jazz, bold
og buddhisme. En stand, der også var
flot besøgt, var Krimimessens, som
er en slags reklame for Krimimessen i Horsens, der finder sted næste
gang i det gamle statsfængsel omkring påske 2019. På Krimimessens
Forum-stand trak Jesper Stein mange
tilskuere, da han talte om sin spritnye og meget roste roman Solo, der
også er anmeldt i dette nummer af
Københavneravisen.
Når årets Bogforum blev besøgt af
en anelse færre end sidste år, men dog
det tredjestørste nogensinde - målt på
betalende gæster, skyldtes det bl.a.,
at Gymnasiescenen var nedlagt, og
at der derfor var færre gymnasiebørn
om fredagen. Men alt i alt var der udelukkende rosende ord om dette store
fætter- kusinearrangement.
jl@kbhavis.dk
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HERLIGE HELLA

HYGGER OM HVERDAGEN
“STRIKKEDAG. FIND DIN STRIKKEKURV OG SLÅ
NOGLE MASKER OP. STRIK LIDT PÅ MÅ OG FÅ.
FØLES DET IKKE GODT? ER DER NOGEN, DER
TRÆNGER TIL EN SMART PONCHO I GARNRESTER? DET ER DER ALTID NOGEN, DER GØR.
HVIS DET ER FOR OMFATTEDE ET PROJEKT TIL
DIN STRAMME KALENDER, ELLER HVIS DU IKKE
HAR SÅ MEGET GARN, SÅ LAVER DU BARE EN
DUKKEPONCHO. SÅ KAN DU OGSÅ BRUGE DET
GRAN, DER KRADSER. DUKKERNE ER LIGEGLADE.”

TEKST CAMILLE BLOMST

BEDUGGEDE BETROELSER
Hyggesnak eller “fjernsyn på bog” er
en af årets bogtendenser. På Bogforum så man et væld af bøger med
forsider i lyserøde toner, designet til
dem, der kan lide at læse, men er
trætte af krimier med makabre mord
á la RaketMadsen.
Hella Joof og Karen Thisted har sat
hinanden i stævne i en lettere iscenesat tabuknusende snak om alt fra
mødre, fædre, døtre, abort, mindreværd, nedture, sex i en moden alder
kontra sex da man var uerfaren og
ikke kunne sige fra, men gik i seng
med en mand, fordi han så gerne
ville.
Damerne er friske, de er veltalende
og pivåbne også om at tro på og bede
til Gud.
Afskrift af damer, der skrifter

Bag bogen står Gitte Lykkegaard, som
var hele Danmarks milde stemme på
P3’s formiddagsflade “Straks” i starten af 1990’erne og siden har lavet
meget talktv.
“Bryster skal hoppe, når man hikker” har et snaksagligt stemingsunivers, som hvis læser(inden) havde
siddet med i et overrislet “vino-venidet” tapasarrangement, hvor Karen
og Hella var blandt de indbudte.
Produktet er ikke et klassisk
skriftligt journalistiskbehandlet materiale, men afskrift af samtaler mellem to meningsdannere, der kan lide
at tale fortroligt for åben mikrofon.
Samtalebogen har til gengæld fået
lidt ekstra grafikerkærlighed, der er
ofret penge på lækkert papir og de to
kvinder leverer skønne livsstilsbilleder af sig selv fra barndommen og
ungdommen.

Hella Joof fortæller levende og ærligt. Hun kan lidt ekstra med sproget, der skaber billeder i hovedet og
hun tør fremstå hudløs ærlig, næsten
nøgen.
Næsten nøgne kan være usexet

Karen Thisted er en god historefortæller og der er både afsløringer
omkring hendes folketingsfar og en
abort, hun fik med en mand, hun
skulle have holdt på. En fin livsklog
kærlighedshistorie om rørlæggeren,
der ikke var helt fin nok, men blev
styrtende rig.
Desværre holder damerne sig ikke
til anekdoterne, men kommer ud af
en ynkelig tangent, hvor det handler
meget om at en næsten afklædte Karen, der tuder over at hun mangler
penge og Hella (en bestseller forfatter) skal lyncoache hende i at tænke
positivt.
Statistiskbeviseligt findes der kulturforbrugere, som ser TV3 og typen
er trænet i at tåle selvudleverende
og patetiske udkrængninger. Denne
kvindetype kan nok finde fornøjelse
i scenerne kommer ud i ynk uden at
kategorisere bogen som iskold klumpet kærnemælk i cafékaffen.

HELLAS FINURLIGE ALMANAK
Det kan meget let kan ske denne jul,
hvis man er kvinde mellem 35 og 70
år, at der lander to Hella Joof tankefremkaldende hverdagsreflekterende
bøger under juletræet.
“Dage med mildhed, modgang og
mirakler” er en tyk lille bog med en
tekst til hver dag i året og ind i mellem nogle af Hella’s snurrige enkle
enstregs-krussedulletegninger.
Det er en bog, der kan bruges som

mandelgave. Det kan løfte juleaftenstemningen at læse op fra tilfældige
sider og klukke i stedet for at drille
eller æde.
Man kan enten læse bogen fra
ende til anden eller slå op på en dag.
Lige meget, hvordan man griber det
an, så er varen Hella’s helt særlige
tone af på en gang ældgammel og
purung samtidskvinde, der er blevet klogere på livet, siden hun var et
sprødt sexobjekt.
Hun opmuntrer til selvforkælelse,
at man tør være som man er og at
man med selvindsigt og humor kan
nå langt, det er et mantra hun gerne
vil udbrede og hun gør det med sig
selv som eksempel.
Glæd dig over livet

Bogen har et selvhjælpserinde, vi skal
både kigge kærligt ind ad, løfte blikket og se hinanden, lytte til hinanden
og når vi har ondt, skal vi huske, at
der er dyrebar (om os selv) viden bag
smerten.
De 365 dage har overskrifter som
Dommedag, Sjæledag og Leverdag
som er lige over for Ostedag. Dagene
berører hverdagens skærmydsler og
fejringer rundt og mider læseren om,
at vi er i live, ligemeget morgenhumørets farve.
Hella Joof viser med sig selv som
eksempel, at vi alle sammen har huller i moralen, selvretfærdigheden,
selvtilliden og at det kan knibe med
opmærksomheden. Vi har alle sammen forbudte følelser som at fryde
sig, hævne sig eller more sig på andres bekostning.
Bogen åbner for at veninder kan
snakke åbent om både gamle fadæser
eller svære følelser fra hjertekammeret.
cb@kbhavis.dk

Hella Joof og Karen Thisted
Bryster skal hoppe, når man hikker
260 sider, 249 kroner
Politikens forlag

Hella Joof
Dage med mildhed, modgang og mirakler
490 sider, 250 kroner
Gyldendals forlag
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EDGAR ALLAN POE PÅ BOGFORUM

NY UDGIVELSE SÆTTER FOKUS PÅ POES BETYDNING FOR DANSK KULTURLIV

Fra venstre ses illustrator John Kenn Mortensen, formand Torben Carlsen samt Edgar Allan Poe himself.

TEKST JETTE R. ARENDRUP

FOTO PER SANDERHAGE

Der er altid nye overraskelser på Bogforum, og i år kunne
man møde selveste Edgar Allan Poe
samt hans detektiv, Dupin, på ”Det
Danske Edgar Allan Poe Selskab”s
stemningsmættede stand, der var
en rekonstruktion af Edgar Allan
Poes arbejdsværelse gennemført
med skrivepult og ravnefjerspen.
Der var kø for at komme til at tale
med Poe selv eller blive fotograferet
med ham og hans detektiv, Dupin.
Sidstnævnte holdt dog kortene tæt
ind til kroppen omkring opklaringen af visse mysterier ”for ikke at
forstyrre læseoplevelsen”.
ANMELDELSE

Inspiration til diverse kunstarter

Imens havde illustrator, John Kenn
Mortensen, travlt med at signere
selskabets nyeste udgivelse, et særnummer af deres medlemsblad,

Malstrømmen, der i denne udgave
er blevet en mindre bog med titlen
”Malstrømmen - Poe og Danmark.”
John Kenn Mortensen har illustreret forsiden, og bogens kapitler har
forskellige skribenter, der hver især
sætter fokus på hvorledes komponister, malere, forfattere, teaterfolk og
filmskabere i Danmark har ladet sig
inspirere af Poe gennem tiden. Forfattere som J.P. Jacobsen og Johannes Jørgensen er f.eks. blandt dem.
Poe er blev flittigt illustreret

Poe var en mangefacetteret kunstner, selvom han mest blev kendt
som opfinder af detektivhistorien.
Som gyserforfatter er han blevet
flittigt illustreret, og her skal særligt fremhæves kunstmaleren, Arild
Rosenkrantz (1870-1964), også fordi
30 af hans højt priste, grusomme

og rædselsvækkende Poe-illustrationer for øjeblikket er udstillede på
Rosenholm Slot, hvor de kan ses
sammen med hans øvrige samling
ved henvendelse til ”Arild Rosenkrantz Samlingens Støtteforening”s
formand, Sys Ehlers, sysehlers@privat.dk. Se også Støtteforeningens
hjemmeside www.arss.dk
Det Danske Edgar Allan Poe selskabs udgivelse ”Malstrømmen –
Poe og Danmark”, er yderst interessant, levende og morsom læsning og
med et meget alsidigt udpluk af illustrationer. Bogen bør stå i reolen
hos alle Poe-fans og kan fås gennem
selskabet www.poeselskabet.dk
jra@kbhavis.dk

J.P. Jacobsen, Johannes Jørgensen mfl.
Malstrømmen - Poe og Danmark
Poeselskabet.dk
Illustration: Arild Rosenkrantz’ illustration af
”Mysteriet Marie Roget”
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Hatte - siden 1857
Stil, med smil.

TEKST JANNIK LUNN

ANBEFALING Da kineseren Lai
Fun kom til København i 1902
og blev udstillet i Tivoli sammen med en trup, der bl.a.
også omfattede Wung Sung,
var der en ung kvinde ved
navn Agnete, der blev så betaget af ham, at de blev kærester og senere gift.
Nu har Malene Ravn skrevet romanen I dine øjne, der
begynder med den hændelse.
Hendes bog er inspireret af
veninden Jette Lehmanns
familiehistorie, som hun har
skrevet med venindens og
hendes fars velsignelse. Hvis
historien virker bekendt, er
det nok fordi, man har læst
Jesper Wung Sungs roman
”En anden gren”, der også begyndte på den samme måde,
men der er imidlertid tale om
to meget forskellige romaner.
Mens ”En anden gren” handler om Jesper Wung Sungs
bedsteforældre, har I dine
øjne Lai Funs søn Erik som
hovedperson.
Lai Fun blev gift med sin
Agnete og de boede i Istedgade lige bag ved værtshuset
Jernstangen. Lai Fun arbejdede som tryllekunstner og
gøgler, og under én af hans
ture rundt i Danmark rendte
han i Aalborg ind i Gudrun,
der tidligere havde født en
datter, som blev bortadopteret. Lai Fun gjorde Gudrun
gravid, men som det havde
været tilfældet, da hun var
gravid med sin datter, blev
hun sendt på diskret ophold i København, hvor hun
fødte en dreng, som kom til
at hedde Erik. Denne dreng
blev, da Lai Fun ikke ville
vedkende sig faderskabet,
sendt til et asyl i Aalborg,
hvor Gudrun søgte arbejde,
så hun kunne være i nærheden af sin søn. Da hun er
blevet gift med Alfred Christensen, henter hun sin søn
hjem, og efter at Alfred har
besværet sig over, at Gudrun

ikke havde forberedt ham på,
at Erik var halvkineser, får de
et fint forhold til hinanden.
Meget bedre end det forhold,
Erik får til sin næste stedfar,
Bernhardt, som Gudrun er
blevet gift med efter skilsmissen fra Alfred.
En barsk historie

I skolen kommer Erik virkelig
til at mærke den tids racisme.
Han bliver kaldt Neser, og han
bliver mobbet, og der er heller
ingen trøst at hente hos Gudruns forældre, hvor specielt faren Jens Peter er flov over, at
hans datter har fået barn med
en kineser. Tidligere har man
læst sig til, at da Agnete ikke
kan få børn, ville hun egentlig
godt have haft Lai Funs søn
boende, men det ville Lai Fun
ikke være med til. En enkelt
gang, da cirkus er i byen, får
Erik et glimt af sin far, uden
at han henvender sig til ham.
Hos Gudrun og Bernhardt
går det ad helvede til med
druk og pengemangel, og da
de må flytte ind i barakkerne
under mere kummerlige forhold, opfordrer Gudrun sin
søn til at stjæle brænde, så
de kan holde de gammeldags komfurer i gang. Erik
finder i stedet på at hente
høvlspåner i snedkeriet, som
han også sælger til andre,
men Bernhardt kræver en
krone for hver sæk, Erik sælger. Til sin konfirmation får
Erik ikke gaver som de andre
børn, men han bliver sendt
ud at tjene på en gård, inden
han gennem sin moster kommer til København, hvor han
kommer til at bo på et lærlingehjem og får plads som
elektrikerlærling. Han møder Kirsten, som han bliver
gift med og de får datteren
Nete - Nete, som kammeraterne kalder for Japse på
grund af hendes sorte hår.
Senere bliver Nete mor til Andreas. I 1964, da Erik har fået

sit eget installatørfirma, hvor
Kirsten passer telefonen, ringer Agnete for at få Erik på
besøg, og hun fortæller, at
hendes mand er meget syg,
men Erik beslutter at sende
en af svendene, da han hører
adressen i Istedgade. I 1993
er de tilbage i Aalborg, hvor
de rydder op i Gudruns lejlighed, efter hun er død. Her
finder de alle de breve, som
Agnete skrev til Gudrun i sin
tid. I 1999 ligger Kirsten på
sit dødsleje, og her fortæller
hun Nete om hendes farmor
og farfar. I 2001 planlægger
Nete en rejse til Kina med
Erik og Andreas, men Erik
hopper fra i sidste øjeblik,
og han giver i stedet Nete et
brev med.
I et efterskrift fortæller
Malene Ravn om romanens
tilblivelse, og om virkelighedens Poul Erik ville bryde sig
om at læse den, og hun slutter med at sige, at det er en
roman, fuld af digt og sandheder.
Som sagt er romanen meget forskellig fra Jesper Wung
Sungs, og det er en gribende
fortælling om et menneske,
der voksede op med den tids
racisme, og som beslutter ikke
at se tilbage, men at se fremad
og skabe sit eget liv.
jl@kbhavis.dk

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

Malene Ravn
I dine øjne
480 sider. Gyldendal

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

MED RØDDER TIL
ANDEN VERDENSKRIG

TEKST JANNIK LUNN

I sin tredje Sika
Haslund krimi Skibet fra Isfjorden har Nina von Staffeldt skabt et spændende og
fascinerende plot, der har
rødder tilbage til begivenheder, som fandt sted under
Anden Verdenskrig.
ANMELDELSE

FORRYGENDE

DEBUTKRIMI
TEKST JANNIK LUNN

Ashley Dyers
Splinter i blodet begynder i Liverpool, da kriminalassistent
Ruth Lake finder sin chef Greg
Carver bevidstløs og skudt.
Carver er dybt alkoholiseret,
og Ruth Lake sletter samtlige
spor i lejligheden samt den pistol, som Carver er skudt med,
hvorefter hun låser sig ud.
ANBEFALING

Jagten på en seriemorder

Både Lake og Carver er i gang
med én af de største sager i
årevis, hvor en seriemorder
allerede har slået flere unge
kvinder ihjel. Fælles for alle
ofrene er, at de er placeret
i egne omgivelser, og deres
kroppe er dækket med tatoveringer, foretaget med en torn,
hvorfor seriemorderen bliver
betegnet som Tornemorderen. Carver var så langt inde
i efterforskningen, at han
havde nedfældet sine optegnelser, men dem tager Ruth
Lake med, inden hun ringer
efter sine kolleger i politiet.
Mens Ruth skjuler, hvad hun
har taget med, befinder Carver sig på hospitalet, hvor lægerne forsøger at få ham rask
igen.
Kender ofrenes hemmeligheder?

Så er morderen endnu en gang

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

derens ofre. Da Ruth Lake til
sidst forsvinder og måske er
kidnappet af seriemorderen,
går en hæsblæsende jagt med
Carver i spidsen i gang for at
finde hende, inden hun skal
blive Tornemorderens næste
offer. Der er spænding i resten
af romanen inden den meget
overraskende dramatiske slutning. Ashley Duer, som vist er
debutant, har skruet en uhyre
spændende historie sammen,
og Splinter i blodet er efter
min mening nok årets bedste
thriller. Så læs den!
jl@kbhavis.dk

Overraskende slutning

Da den meget sexfikserede
forretningskvinde, Adela Faraday bliver myrdet efter en
affære med Greg Carver, kommer han igen i politiets søgelys, men Adela, der benytter
flere navne, har også haft affærer med adskillige andre,
men politiet regner dog med,
at også hun er én af Tornemor-

Hemmelige vejrstationer

Det hele begynder i den
lille nedlagte bygd Kangeq
uden for Nuuk, hvor et hus
nedbrænder, og hvor Thyge
Høyer-Larsen, der er gudfar
til Sika omkommer. Thyge,
der var professor ved Grønlands Universitet, skulle
som forsker have talt på
en konference på Hotel Artic i Ilulissat om Grønland
under Anden Verdenskrig,
bl.a. om nazisternes hemmelige vejrstationer i Hansa
Bugt og på Shannon Ø. Sika
havde gennem sit arbejde i
Go Greenland været med til
at arrangere konferencen,
og hun havde set hen til at
tale med sin gudfar, men det
kom branden så i vejen for.
Næsten samtidig sker der et
indbrud på kirkekontoret i
Ilulissat, hvor tyvene stjæler og brænder gamle bøger
og protokoller. Og journalisten Thormod Gislasson,
der dækker både branden og
tyveriet, kommer på sporet
af nogle interessante sammenhænge, mens en retsmediciner finder ud af, at
Thyge allerede var død, da
branden brød ud.

ven. Da Thormod har fået
øje på den gamle ubådshistorie og diskuteret den med
Sika, for at finde ud af, om
der er tråde op til de nutidige begivenheder, beslutter
de at rette henvendelse til
den tyske professor dr. K.W.
Rolffbach, der havde et tæt
samarbejde med Thyge Høyer-Larsen, men kun for at få
oplyst, at Rolffbach er druknet i sit badekar, og at politiet betragter ulykken som
mord. Jo mere Sika og Thormod graver i den gamle historie om ubådene, jo mere
klart bliver det, at der var
tale om et hemmeligt togt,
Operation Guldlok, og snart
er både Sika og Thormod i
yderste livsfare, og så skal
der ikke røbes mere, men
hamrende spændende er det
– lige til sidste punktum. I
sit efterskrift fortæller Nina
von Staffeldt, at meget af
handlingen tager udgangspunkt i virkelige hændelser,
men at det hele er krydret
med hendes fantasi. Men –
læs den – man er i fornemt
selskab med Sika Haslund.
jl@kbhavis.dk

Operation Guldlok

Ashley Dyer
Splinter i blodet
Oversat af Ninna Brenøe
380 sider. Klim

Mellem de nutidige kapitler
bliver læserne gjort bekendt
med en befaling fra august
1944, hvor general Dönitz
sender to ubåde afsted mod
Grønland fra Wilhelmsha-

Nina von Staffeldt
Skibet i Isfjorden
327 sider. Milik
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VIRKELIGHEDENS OLSEN-BANDEN

I FINURLIG KRIMI

TEKST JANNIK LUNN

Helge Milos krimi Mareridtet foregår i den lille fynske by Næsborg, og den handler om en bande,
der inspireret af mange film kalder
sig Olsen-banden. Forskellen er bare,
at denne Olsen-bande skiller sig ud
fra de hyggelige film-forbilleder ved
at være mere kyniske og voldelige.
ANMELDELSE

Klodset bankrøveri

For at få penge til den store forbrydelse, de planlægger, begår de et
bankrøveri, der går grueligt galt. De
to bankrøvere var iført civilt tøj og
bar hættetrøjer, mens den tredje var
i en politiuniform, og han satte gule
tapes op mellem bygningen og flugtbilen, hvorefter han stillede sig op og
ventede på sine kammerater. Inde i
banken hævede den ene hættemaskerede røver sin pistol og skød uden
videre den kvindelige kasserer i ansigtet, hvorefter hun faldt død om på
stedet. På vej ud af banken med en sæk
i hånden stødte den ene røver ind i en
ung mand, Daniel Mosdal, og da han
i faldet greb fat i den anden maskerede røver, så han til sin overraskelse,
at det var en kvinde. Heldigvis tabte
kvinden sin revolver, så Daniel undgik
at blive skudt, inden røverne forsvandt
med den uniformerede medgerningsmand ved rattet. Politiet rekvirerede
straks assistance fra Rigspolitiet i Kø-

benhavn, og kriminalkommissær Johannes Harding hastede til Næsborg
sammen med sin stab, hvor han blev
præsenteret for den smukke 42-årige
politimester Inge Lise Slotshave, og
hendes sekretær Gladys Smith.
De tre medlemmer af virkelighedens Olsen-bande kaldte sig Egon,
Yvonne og Benny, og netop Yvonne
var ny og havde afløst det tidligere
medlem Kjeld, der havde fået kolde
fødder efter det forrige kup. Politiet
havde ret hurtigt spottet den stjålne
politibil, som var parkeret ved havnen, hvor bankrøverne først var flygtet i en motorbåd for at fortsætte i
en sejlbåd. Da det bliver klart for
Olsen-banden, at Daniel Mosdal har
set Yvonne under flugten, og Daniels
navn havde figureret i Ekstrabladet,
påtager Yvonne sig at skaffe vidnet
Daniel af vejen. Og da bankrøveriet
er planlagt i mindste detalje, må der
have været en insider involveret. Pilen peger straks på en Jan Taulund,
der en måned tidligere var blevet fyret fra banken, og da politiet afhører
hans hustru, fortæller hun, at han
havde en kammerat, der hed Benny,
og at han vist havde en affære med
den kvindelige kasserer, som blev
skudt under røveriet. Kort tid efter
bliver vidnet Daniel myrdet, og da
Jan Taulund naturligvis skulle have

sin del af udbyttet, var han også et
oplagt offer.
Et hav af tråde

Imidlertid var hele grunden til bankrøveriet, at banden skulle bruge penge
til deres hovedforbrydelse, nemlig kidnapningen af pigen Annie Jantzen,
som gerne skulle byttes for en løsesum
på 3 millioner kroner. Hun er datter af
Næsborgs matador, Frantz Jantzen, der
arvede byens store arbejdsplads Kraner Consolidated fra sin far. Da virksomheder har likviditetsproblemer,
har et udenlandsk foretagende budt
på virksomheden, så et salg vil gøre
Jantzen i stand til at betale løsesummen. Mens politiet har sin egen opskrift på, hvordan sagen skal håndteres, har faren, den velhavende Frantz
Jantzen, sin idé om, hvordan han skal
få datteren tilbage. Som læser følger
man sideløbende Olsen-bandens arbejde med at skjule den lille pige, og
hvordan de bærer sig ad med, at forældrene hele tiden har telefonkontakt
til Annie, så de er klar over, at hun
stadig er i live. Familien Jantzen er
en virkelig dysfunktionel familie, så
man hører samtidigt, hvordan Jantzens hustru, den liderlige Henriette,
har et forhold til gigoloen Robert, der
går en gruelig skæbne i møde. Altså er
der mange tråde, som skal redes ud,

inden politiet får løst kidnapningsaffæren, og desuden får man et indblik
i Johannes Hardings forelskelse i den
smukke politimester, Inge Lise, der ellers er lykkeligt gift. Hvis det lyder indviklet, er det ganske rigtigt, men der er
drøn på til den bitre ende i denne ganske underholdende tju-bang-krimi.
Forfatteren, der under krigen var medlem af Churchill-banden, har tidligere
skrevet en – efter min mening ikke
særlig vellykket erindringsbog, så
man kan sige, at han er sluppet betydeligt bedre fra denne krimi, der er
hans skønlitterære debut.
jl@kbhavis.dk

Helge Milo
Mareridtet
419 sider. Skriveforlaget
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ØL ER GODT

– OGSÅ I BOGFORM

HERLIG LILLE ROMAN
TEKST JANNIK LUNN

Til trods for at der stadig
er lang tid til jul, kan man jo godt begynde at forberede sig på højtiden, og
det kan man fx gøre ved at læse Julens
øl, som er skrevet af oldermanden for
Danske Ølpublicisters Laug, Carsten
Berthelsen.
Denne udgave af værket er tredje
version, og allerede i forordet præciserer Berthelsen forskellen på juleøl
og julebryg. Juleøl er den svagere udgave, og med al respekt for nisseøl
og det søde hvidtøl omhandler denne
bog (næsten) kun de alkoholstærke
sorter. Her kommer forfatteren også
ind på den ændring, som er sket i vores drikkevaner. Tidligere drak man
pilsnerøl eller stærkere undergærede
sorter året rundt, kun afbrudt af påskebryg og visse steder pinsebryg og
så lidt julebryg, når året gik på hæld.
I dag drikker vi både undergærede
og de ofte stærkere overgærede øl
hele året. Foruden at fortælle om juleøllets historie, bliver man indviet i
hvor, og hvordan det bliver brygget.
Og så er der tips om, hvilken slags julemad, de forskellige typer egner sig
til, hvis ikke, som Berthelsen skriver,
de egner sig bedre til en stille stund
i lænestolen.
ANMELDELSE

ales, dubbel, tripel og quadrupel, og
her skal det nævnes, at Carsten Berthelsen i 2015 blev udråbt til Kroneridder af kong Philippe af Belgien for
sin indsats for belgisk øl og kultur. Naturligvis indeholder Julens øl også en
julekalender, som bygger på Natholdets julekalender 2017, hvor man når
hele vejen rundt i øllets underfulde
verden fra det søde til det syrlige, fra
det røgede til det bitre, fra det meget
alkoholstærke til det relativt svage, fra
vintage til lagerfadet, fra lyst til mørkt,
fra tøndemodnet til frisktappet.
Denne fine, velskrevne og til tider
vittige udgivelse er gennemillustreret med farvebilleder, og den er en
glimrende forberedelse til en festlig
december måned.
jl@kbhavis.dk

OM EN SLAGS
ANTI-HELTINDE
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Anne-Sophie Lunding-Sø-

rensens Happy family er en efterfølger til Happy ending, der havde den
40-årige, kronisk arbejdssky og svært
overvægtige Elvira Gregersen som hovedperson.
Elviras tidligere narkoafhængige
tvillingebror, som forældrene så vittigt har døbt Sixten, er også med i
den nye roman. Elvira, der tidligere
har fungeret som telefondame på et
bordel, er nu startet for sig selv i en
lejlighed i Glostrup, hvor flere af de
prostituerede, der var i stald hos Køster (et ualmindeligt dumt svin), har
valgt at følge Elvira. De skal nøjes
med at betale husleje og ellers må de
selv beholde, hvad de tjener på deres
ydelser. Det vil Køster imidlertid ikke
acceptere, han vil dels have den protokol tilbage, som Elvira har hugget,
og dels vil han have en overgangssum for hver af de kvinder, som har
fulgt Elvira.

Naturligvis får vi også en julekalender

Elviras dagligdag

Man bliver heller ikke snydt for en
række gode opskrifter på dejlig julemad med øl og til øl. Da det jo for øl-entusiaster også er en slags lærebog til
øllets forunderlige verden, slutter bogen med et ølleksikon, hvor man får
forklaret alle de fagudtryk, der dukker op undervejs. Specielt er der oplysninger om de belgisk-inspirerede

Mens Elvira kommer i stand med sit
nye etablissement, møder hun en dag
en kinesisk dreng, Bao, der har levet
en slavelignende tilværelse på en restaurant hos en indvandret kinesisk
restauratør. Bao flytter ind hos Elvira,
og hun låner penge af ham, så hun
har til indretningen af sit glædeshus.
Indimellem plejer hun forholdet til sin

Carsten Berthelsen
Julens øl
160 sider.
Gads Forlag

kæreste, og hun går desuden til psykolog, da hendes sagsbehandler gerne vil
have hende tilbage på arbejdsmarkedet. Elviras dagligdag går bl.a. med at
forhindre, at Køster blander sig i hendes nye liv, og desuden forsøger Elvira
at hjælpe Bao med at finde sin bror,
der også bliver udnyttet af noget, der
minder om en kinesisk mafia.
Det er en uhyre velskrevet og underholdende lille roman, og jeg håber at
finde frem til forgængeren Happy ending, som jeg ikke har læst, og kommer
den endnu en fortsættelse om Elvira,
så vil jeg glæde mig til den.
jl@kbhavis.dk

Anne-Sophie Lunding-Sørensen
Happy family
213 sider
Gyldendal
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MEDRIVENDE NOVELLER

FRA LEIF DAVIDSEN

JESPER STEIN OVERGÅR SIG SELV

I EN NY FREMRAGENDE

SPÆNDINGSROMAN
TEKST JANNIK LUNN

Efter nogle tragiske familiære problemer har Axel Steen forladt
politiet, og i Jesper Steins nye spændingsroman Solo er Axel i stedet blevet sikkerhedschef i en international
investeringsbank, Zorn Investments.
ANMELDELSE

TEKST JANNIK LUNN

Normalt er de fleste af
Leif Davidsens romaner i kategorien
spænding eller krimi, mens hans nyeste udgivelse Tag ikke imod en pølse
i Moskva – og andre historier er en
novellesamling, der skildrer en række
mennesker rundt om i verden, som befinder sig et afgørende sted i deres liv.
Når jeg alligevel tager den med under krimier, er det fordi et par af novellerne direkte handler om forbrydelser. Fx den første, ”Formørkelse”,
hvor en bankdirektør, Peter Carlson,
der ofte optræder i tv som finansekspert, er på rejse i USA sammen med
sin hustru. Her møder de studieværten Anja Olivia Berg, der er tilknyttet
én af TV2s lokalkanaler, og hende er
Carlson fuldstændig forgabt i. Anja
er sammen med en veninde rundt i
USA i en autocamper. Hvordan Peter
Carlsons forgabelse i Anja får frygtelige konsekvenser, må man læse sig til.
På samme måde som novellen
”Hotel Bart havde ikke internet”, der
foregår i Paris, også får fatale følger
for ludomanen Henrik Holm. Han
er på flugt fra et par rockere, der
gerne vil have de penge tilbage, som
Holm har lånt. Skildringen af hvordan Holm spiller skak med hotellets
gamle portier, til trods for, at de ikke
taler samme sprog, er rørende, og slutningen på novellen er ganske overraskende. Endelig i den kriminelle afdeling af historierne er der novellen
”Signes julegave” om en mand, der
ANMELDELSE

helst vil skjule for sin gravide hustru,
at han har indledt en korrespondance
med en sexet kvinde på en datingside.
Også den novelle udvikler sig dramatisk. I de øvrige noveller kommer læserne vidt omkring til så fjerne steder som fx Påskeøen, Tokyo, Vietnam,
Hawaii og naturligvis Moskva. Leif
Davidsen tryllebinder sin læser med
disse ti medrivende noveller, og som
sagt er det ikke udelukkende kriminalnoveller.
jl@kbhavis.dk

Involveret i drabssag

I sit nye job bliver han tvunget til at
fyre en betroet medarbejder i banken, Asger Birk, der har svindlet for
et større beløb. På nogenlunde samme
tid bliver den unge indvandrer Abdel El-Hassan, kaldet Hashan, fundet knivdræbt i en kælder under Urbanplanen på Amager. Mordet bliver
en sag for Axels gamle kollega Vicki
Thomsen, og da ingen i bandemiljøet
vil tale med politiet, henvender hun
sig til Axel Steen, som den myrdede i
sin tid havde en hemmelig kontakt til.
På den måde bliver han også involveret i den sag til hans hustru Cecilies
store fortrydelse. Dog siger han nej til
direkte at genindtræde i korpset, men
han trækker dog også på gamle kollegers velvilje og hjælp i sit nye embede.
Politiet mistænker på et tidspunkt Ahmeds fætter Aziz, der er gift med Ahmeds tidligere kone Leyla, for at stå
bag drabet, og da Ahmed på et tidspunkt har været i Syrien for at kæmpe,
bliver PET også interesseret i sagen.

ihjel. Spørgsmålet er, om den fyrede
Asger Birk har noget med bortførelsen at gøre, og i den forbindelse finder
Axel ud af, at Birk har stjålet sin identitet fra en anden Syrienskriger, der
omkom nogle år tidligere, og pludselig
er der en form for sammenhæng mellem kidnapningsaffæren og mordet på
Ahmed. Axel Steen kommer langt omkring i sit opklaringsarbejde, og hans
ønske om at retfærdigheden skal ske
fyldest, gør, at han kommer til at svigte
sin familie, nu hvor han ellers var begyndt på en mere sundt liv uden sprut
og sjov tobak. Dramaet fortsætter indtil en forrygende slutning, hvor meget
falder på plads. Solo er én af de bedste spændingsromaner, jeg længe har
læst, og med den placerer Jesper Stein
sig helt oppe i spidsen af den danske
krimi-superliga!
jl@kbhavis.dk

Er der en sammenhæng?

Leif Davidsen
Tag ikke imod en pølse i Moskva
282 sider
Lindhardt og Ringhof

Og næsten samtidig bliver den ene
af hans chefers hustru Beatrice Zorn
kidnappet, og Mikael Zorn bliver afkrævet en løsesum på 250.000 euro,
hvis han vil se sin kone i live, og bortførerne siger desuden, at hvis politiet
bliver indblandet, vil hun blive slået

Jesper Stein
Solo
406 sider
Politikens Forlag

