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ET GRØNNERE OG MERE 
ÅBENT KØBENHAVN I 2020

DA JULETRÆET 
KOM TIL KØBENHAVN

HOLD OP MED AT HYLDE 
»HAPPY HOLIDAYS«

LØBEHJUL OG UDLEJNINGS-
CYKLER FORDELES MELLEM 

11 UDBYDERE

LEDER MED MOR I BYEN MAGASIN BUSINESS BYENS BØGER

RABLENDE SKÆV 
NORSK ROMAN

OASE   Peter Poulsen fra A.P. Møller Fonden præsenterede tankerne bag projek-
tet på et Borgermøde på Christianshavn den 21. november.  Man kunne have 
udnyttet byggeretten i den eksisterende lokalplan og bygget boliger, men 
Fonden ønsker i stedet at anlægge en park på Sydøen oven på en ny parke-
ringskælder. Parken bliver på 21.500 m2 og forventes at åbne i 2023.   S.06

Køb din nytårs-kuvert og læs mere på www.brdr-price.dk/rosenborggade/nytarsaften.
Rosenborggade 15, 1130 København K, +45 3841 1020. For mere information skriv til info@brdr-price.dk. 

 995,-

MENU
Bobler & snacks, Carpaccio af krondyr, 

Stegt havtaske, Opfrisker, Beef Wellington, 
Nytårsdessert, Kransekage & Kaffe 

Nytårsaften

Inkl. vinmenu 
kr. 1.690

NYT GRØNT ÅNDEHUL 
PÅ CHRISTIANSHAVN

TEKST ASBJØRN KAASGAARD     FOTO PRESSEFOTO MIN BY  Satiretegneren Roald Als, 71 år, er 
kendt for med sin sjove, sjofle og skæve 
streg at strege sit skarpe syn på samti-
den op. Tidens tumper og politikernes po-
lemik er ikke gået hans opmærksomme op-
mærksomhed forbi.                              S:12                             

HOLD KÆFT
HVOR ER DET EN 
LÆKKER BY
JEG BOR I

TEKST CAMILLE BLOMST    

Der er stor glæde på Christianshavn over, at Fonden har valgt at anlægge en havnepark i stedet for at bygge boli-
ger, som det ellers var planen.
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Lige om lidt er 2019 fortid og vi kan 
tage fat på det mere symmetriske 
2020. Københavneravisen var også 
tæt på at blive fortid i 2019, men er 
med dette nummer genopstanden 
med ny frisk energi her i årets sidste 
måned og klar til at tage livtag med 
den københavnske virkelighed i 2020.

Julen er over os med dens tradi-
tioner for de samme julesange, de 
samme julekataloger, de samme ju-
lefilm og den samme klagesange over, 
at vintermedister og vinterboller nu 
har erstattet julemedister og julebol-
ler, hvad enhver kan forvisse sig om 
ikke er tilfældet.

Hvor julens indhold rummer et 
væld af traditioner, som mere eller 
mindre ubrudt lever videre fra gene-
ration til generation, indvarsler nyt-
året håb og drømme om forandring og 
nybrud - både på det personlige plan 
og i den store samfundsfortælling.

På det trafikale område, som vi 
her på Københavneravisen kerer os 
meget om, blev hovedstadsområdet 
ved 2019’s begyndelse invaderet af 
en hob af el-løbehjul, som især den 
ældre generation havde svært ved at 
se ideen i og behovet for. Ikke mindst 
de mange skødesløst efterladte løbe-
hjul på fortove og cykelstier vakte for-
ståeligt mange københavneres vrede. 

Ethvert nyt og større tiltag på det 
trafikale felt skal have sin tid og be-
vise sit værd, før det forkastes som 
ubrugeligt og unødvendigt. Hvis lø-
behjulene kan aflaste den stadigt 
stigende firehjulede trafik i Indre By 
og københavnerne kan lære at bruge 
disse minimalistiske køretøjer for-
nuftigt i deres hverdag og ikke kun 
som et legetøj i beruset tilstand, er vi 
kommet langt i en nødvendig udvik-

ling, hvor biler i Indre By langsomt 
udfases og forvises fra bymidten. 

Anderledes og nærmest udelt be-
gejstring har der været over Cityrin-
gen, som efter utallige forsinkelser 
endelig kunne indvies 29. september. 
Der er tale om det største anlægspro-
jekt i København siden Christian IV i 
1617 påbegyndte anlæggelsen af Chri-
stianshavn. En underjordisk tunnel-
bane på 15,5 km med 17 stationer i 
ned til 35 meters dybde. Prisen er 
over 22 milliarder kroner.

Trods klager over larm fra skin-
nerne, for korte holdetider og den 
nyligt annoncerede midlertidige luk-
ning af Cityringen to uger i januar 
2020, er der kun grund til at glæde sig 
over dette kvantespring for det offent-
lige københavnske transportsystem. 
Det kører på skinner for København 

- og endelig har byens borgere fået 
deres elskede pladser og nattesøvn 
tilbage.

Også på klimaområdet går hoved-
staden forrest. Københavns første 
klimatilpassede bydel på Østerbro - 
Sankt Kjelds Kvarter - blev færdig i 
2019 og også andre kvarterer i byen 
vil gennemgå en forvandling for at til-
passe sig de større nedbørsmængder, 
vi har set de senere år og som førte 
til vedtagelsen af den store skybrud-
splan fra 2012. 

En søndag i starten af denne må-
ned fik hovedstaden 48 el-drevne 
busser, som på længere sigt skal 
blive til flere og erstatte de stærkt 
forurenende dieselbusser. Endnu en 
udløber af den stigende bekymring 
for CO2-udledningen og målet om, 
at København i 2025 skal være ver-

dens første CO2-neutrale hovedstad. 
En yderst ambitiøs plan, som da også 
har vist sig næsten umulig at nå - og 
til mindst den dobbelte pris af den 
oprindeligt estimerede.

2019 var også året, hvor vi mistede 
den store københavner, Master Fat-
man, som gik bort 26. marts i en al-
der af blot 53 år. Tykmesteren var om 
nogen en verdensborger, som formå-
ede at bruge byen til alskens formål 
og aktiviteter. Altid med en positiv, 
kosmisk energi. Som han sagde til 
Berlingske i januar i år:

- Mit forhold til København er lige-
som til mine allerbedste venner. Det 
meste af tiden helt enestående og fan-
tastisk, men et par gange om året kan 
jeg blive superirriteret. Jeg er tosset 
med København, ligesom jeg er med 
så meget andet.

Hvad enten man er tosset med fod-
bold eller ej, slipper man i 2020 ikke 
for, at København i fire uger i juni 
og juli vil være præget af Europame-
sterskaberne i fodbold. Parken skal 
lægge græs til fire kampe - Danmarks 
tre kampe i gruppespillet og en otten-
dedelsfinale.

Her på Københavneravisen hå-
ber vi på en succesrig gentagelse fra 
1992. I den forbindelse har vi valgt 
at se bort fra det faktum, at EM-slut-
runden i 1992 bestod af otte hold 
mod hele 24 hold ved dette EM. Alt 
for mange fakta skal ikke ødelægge 
hverken julen, nytåret eller forhåb-
ningerne om et fantastisk 2020.

Glædelig jul og godt nytår fra alle 
os på Københavneravisen til alle jer 
derude!    
  

Københavneravisen
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SOCIALØKONOMISK  

VIRKSOMHED
Ønsker du mere information om den 
‘Social Økonomiske Presseforening’, 
som er en socialøkonomisk virksomhed 
kontakt da:

Plan & Handling
Att. Allan Nielsen
Skt. Gertruds Stræde 5
1129 København K  ·  Tlf.: 53 53 77 77
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JOURNALIST: 
Jette R. Arendrup
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Peter Olufsen
fh@kbhavis.dk

JOURNALIST: 
Majbrit Hjelmsbo
mh@kbhavis.dk 

JOURNALIST:
Camille Blomst
cb@kbhavis.dk 

CHEFKONSULENT:
Ove Johansen
oj@kbhavis.dk

SENIOR ANALYTIKER:
Jørn Thulstrup
jt@kbhavis.dk

KONTAKT/UDGIVER:
Social Økonomisk  
Presseforening
Købmagergade 62, 2. sal
1150 København K

Tlf: 53 56 02 42
Cvr nr.: 35 76 36 78
Web: kbhavis.dk
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OM AVISEN:
Københavneravisen bygger 
på bydelsaviserne Rendestenen, 
Grønnegade Avertissements-
tidende, Rundetaarn Avis og 
Frederiksstaden. Siden 1993 har 
borgere og butikker haft glæde 
af at læse og annoncere. 

TRYK: 
Dansk Avistryk

OPLAG: 
21.500 eksemplarer 

DISTRIBUTION: 
Postomdeles af FK Distribu-
tion og leveres til butikker, 
restauranter, biblioteker, kon-
torer, klinikker og caféer i 
København K. 

Næste nummer udkom-
mer og bliver omdelt fra 
onsdag d. 29. januar 2020.

ET GRØNNERE OG MERE 
ÅBENT KØBENHAVN I 2020
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Årskort til Københavns kanaler 
Oplev København fra vandet både sommer og vinter og følg havnefrontens evige udvikling.       
Et årskort fra Stromma Danmark giver dig adgang til kanalrundfart hele året for kun 299,- 

Køb dit årskort i billethuset Ved Stranden og Nyhavn eller på www.stromma.dk  

Køb her 

KØBENHAVNSKE BUSSER I GRØN OMSTILLING
TRANSPORT 48 nye el-busser har ind-
taget hovedstadsområdet i december. 
Flåden af el-busser erstatter diesel-
busserne, og ifølge busselskabet Mo-
via, der står for driften, mindsker det 
den årlige CO2-udledning fra bus-
serne i København og Frederiksberg 
med 4300 tons. Det svarer til 22 pro-
cent af det nuværende niveau.

Transportminister Benny Engel-
brecht (S) ser det som et vigtigt skridt 
mod, at buskørslen i Danmark i løbet 
af de næste år bliver helt grøn.

- Det er et rigtig godt skridt. 11 pro-
cent af busserne i landet vil køre på 
andet end diesel inden udgangen af 
2019, siger Benny Engelbrecht.

Bundet af kontrakter
Flere busselskaber har dog kontrak-
ter på 10-12 års varighed og er dermed 
bundet til dieselbusserne. Blandt an-
det er Fynbus først klar til at udskifte 
busserne på Fyn i 2023, når de kan 
lave et nyt udbud.

I øjeblikket kører der 205 dieselbi-
ler rundt på Fyn, ifølge Fyens Stifts-
tidende.

Det problem anerkender Benny 
Engelbrecht, selv om hans vision er, at 
alle busser kører klimavenligt. Men 
han vil ikke sætte et bestemt mål.

- Det er klart, jeg har et mål om, 
at alle danske busser kommer til at 
køre klimavenligt og CO2-neutralt: 
El, biogas eller brint for den sags 

skyld. En helt præcis målsætning er 
naturlig at tænke ind i klimahand-
lingsplanen.

- Jeg synes det skal gå så hurtigt, 

som det er muligt. Men det er uklogt 
at opsige løbende kontrakter. Så må 
man tænke grønt ved næste udbud, 
siger han.

75 millioner på finansloven
I den netop færdigforhandlede fi-
nanslov for 2020 blev partierne enige 
om at afsætte 75 millioner kroner til 
blandt andet grønnere buskørsel.
Man ved endnu ikke, hvad pengene 
præcist skal gå til, men det kunne 
blandt andet være til ladestationer, 
så omstillingen til el-busser bliver 
nemmere for busselskaberne, for-
klarer ministeren.

- En del kommuner er langt i om-
stillingen. Men vi vil gerne endnu 
længere, og derfor vil vi gerne under-
støtte, at endnu flere busser bliver 
grønne, siger transportministeren.

Også hos Københavns overborg-
mester er glæden stor over den nye 
flåde af el-busser i byen.

- Det er et afgørende skridt mod 
et grønnere København med ren luft 
- og jeg er utroligt glad for, at rege-
ringen nu prioriterer den grønne om-
stilling til el-busser, siger Frank Jen-
sen i en pressemeddelelse.

lp@kbhavis.dk

- En del kommuner er langt i omstillingen. Men vi vil gerne endnu længere, og derfor vil 
vi gerne understøtte, at endnu flere busser bliver grønne, siger transportminister Benny 
Engelbrecht.

TEKST LARS PETER LORENZEN
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BANDER - Vi skal sikre, at man 
reelt står til rådighed for ar-
bejdsmarkedet, når man 
modtager hjælp, siger Jes 
Arlaud, der er afdelingschef 
i specialenheden under Be-
skæftigelses- og Integrations-
forvaltningen i København. 

I specialenheden har kon-
sulenterne færre sager end 
normalt og dermed mere tid 
til at holde samtaler og følge 
op på aktiveringen. Den be-
står blandt andet i at komme 
i virksomhedspraktik som 
for eksempel rengøringsas-
sistent og chaufførmedhjæl-
per til gengæld for kontant-
hjælpen.

10 er kommet i arbejde
Specialenheden vurderer lø-
bende de ledige for at øge 
deres aktivering til så mange 
timer som muligt inden for 
lovens rammer. De ledige 
bliver desuden trukket i 
kontanthjælpen, når de ikke 
overholder de aftaler, som de 
skal møde op til for at få de-
res penge.

107 bandekriminelle har 
været i et forløb. 64 af dem 
er kommet i aktivering, og 
10 er kommet i arbejde eller 
uddannelse.

De resterende er i fængsel 
eller har mistet kontanthjæl-
pen for en periode.

- Vi beder bandemedlem-
merne om rent faktisk at ar-
bejde for deres kontanthjælp. 
At nogen så finder et rigtigt 
job, er jo kun godt, siger be-
skæftigelses- og integrati-
onsborgmester Cecilia Lon-
ning-Skovgaard (V).

Nultolerance
For at få bandemedlemmer i 
job, har kommunen lavet en 
mere fokuseret indsats med 
hjælp fra jobkonsulenter og 
sagsbehandlere. Samtidig 
har der været en høj grad af 
nultolerance, forklarer Jes Ar-
laud.

Det betyder, at de krimi-
nelle oftere end tidligere bli-
ver trukket i kontanthjælpen, 
når de ikke dukker op til de-
res aftaler.

- Så får de sanktioner, og 
de kan dermed konstatere, 
at vi mener det i jobcente-
ret: Man skal møde op, fast-
slår Jes Arlaud.

Amager Fælled lokker ikke
Seks personer har helt mi-
stet kontanthjælpen, efter at 
de gentagne gange ikke er 
dukket op til deres aftaler, 
som blandt andet bestod i at 
klippe pileurt i nytteindsat-
sen på Amager Fælled.

Og den hårde fremfærd er 
helt på sin plads, mener Ceci-
lia Lonning-Skovgaard.

- Når vi har bandemed-
lemmer, der meddeler os, at 
de ikke ønsker at deltage i vo-
res aktiveringstilbud - eksem-
pelvis ude på Amager Fælled 
- er det kun rimeligt, at vi si-
ger: Så stopper kontanthjæl-
pen også, siger hun.

- Fællesskabet skal jo ikke 
være til grin for sine egne 
penge.

Få har arbejdserfaring
Det er blandt andet virksom-

heden Tiponi, der har hjulpet 
Københavns Kommune med 
at finde steder, hvor de ban-
derelaterede personer kan 
komme i erhvervspraktik og 
uddannelse.

Og her har det været vig-
tigt at lære dem om arbejds-
markedet, og hvordan man 
begår sig derude - helt fra 
bunden.

Yderst få bandemedlem-
mer har tidligere haft et 
arbejde, fortæller Rasmus 
Mikander, der er leder af be-
skæftigelsesindsatsen hos Ti-
poni.

- Mange har aldrig haft 
et studiejob eller et deltids-
arbejde. En del er gået ud af 
7. klasse, og de har aldrig væ-
ret en del af det almindelige 
arbejdsmarked.

Skræddersyet forløb
Derfor får de bandekrimi-
nelle hver især skræddersyet 
et særligt forløb, hvor de bli-
ver klædt godt på, inden de 
skal ud i praktik, forklarer 
Rasmus Mikander.

Jes Arlaud glæder sig over, 

at man med indsatsen kan 
vise et alternativ til den kri-
minelle løbebane.

- Vi viser, at der er grobund 
for et helt andet liv. Og så kan 
man håbe på, at tiden til kri-
minalitet bliver mindre, eller 
at deres kriminelle løbebane 
helt ophører, siger Jes Arlaud.

lp@kbhavis.dk

BANDEMEDLEMMER TRUES 
PÅ KONTANTHJÆLPEN

FAKTA OM SPECIALENHEDEN:
I 2018 iværksatte Københavns Kommune en styrket aktiverings-
indsats over for ledige med banderelationer. I budget 2019 blev 
der afsat 12,6 millioner kroner årligt i 2019-2020 til indsatsen.
Specialenheden blev etableret pr. 1. april 2019 i Jobcenter Kø-
benhavn. Enheden består af fire konsulenter og en afdelingschef. 
Konsulenterne har færre sager, så der er tid til flere samtaler og 
tæt opfølgning.

Der har i alt været 107 borgere (ultimo november) tilknyttet spe-
cialenheden siden opstarten i april 2019. Der er typisk mellem 60 og 
80 borgere tilknyttet specialenheden ad gangen. At tallet varierer, 
skyldes blandt andet mange løbende fængslinger og løsladelser af 
personer i målgruppen.

Aktiveringen består blandt andet af beskæftigelsesrettede for-
løb med vejledning og opkvalificering samtidig med virksomheds-
placeringer og mentorstøtte. Aktiveringen varetages af eksterne 
leverandører.

Inden personer i målgruppen løslades efter en eventuel fængsels-
dom, bliver de tilbudt en samtale med en jobkonsulent samt en 
job- eller uddannelsesplan.

Specialenheden hjælper også ledige med banderelationer, der er 
motiverede, med at komme i et exitprogram.

Kilde: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune

- Vi beder bandemedlemmerne om rent faktisk at arbejde for deres kontanthjælp. At nogen så finder et rig-
tigt job, er jo kun godt, siger Venstres beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard.

For at få bandemedlemmer i job, har 
kommunen lavet en mere fokuse-
ret indsats med hjælp fra jobkon-
sulenter og sagsbehandlere. Sam-
tidig har der været en høj grad af 
nultolerance.

TEKST LARS PETER LORENZEN

Københavns Kommune oprettede i april i år en specialindsats, der skulle få bandemedlemmerne væk fra den pas-
sive forsørgelse. Det skete på baggrund af den enorme forargelse, det afstedkom, da det for et år siden kom frem, 
at op mod 150 bandemedlemmer ved siden af deres kriminelle løbebane modtog kontanthjælp fra Kommunen.
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CHRISTIANIAS 
JULEMARKED
MARKED Husk at Julemarkedet 
ikke har nogen p-pladser. Så 
lad bilen stå og tag cyklen - 
eller gå. Bus 2A kører til dø-
ren, og der er Metro til Chri-
stianshavn.

Der er desværre ikke plads 
til barnevogne, men der er 
barnevognsparkering uden for 
Den Grå Hal.

Entréen er fri, og  Julemarke-

det er røgfrit. Husk kontanter - 
ikke alle boder har MobilePay.

Der er 107 boder, håndværk 
og alverdens ting samt glögg 
og mad.

Der er levende musik, som 
udover Jazz, Swing, Balkan, 
Brazil, Evergreens, Tango og 
Tarantel, byder på en hel del 
Gypsy -Jazz/ Django Reinhardt. 

jra@kbhavis.dk

TEKST JETTE R. ARENDRUP

Christianias julemarked holdes fra d. 7. til d. 20. december. Der er åbent fra kl. 
12 til kl. 20 alle dage. Sidste dag lukkes der allerede kl. 18.

Er du pensionist i Københavns kommune med interesse i at få nye kulturelle 
oplevelser, sociale fællesskaber og livskvalitet i hverdagen? Så kom ind og be-
søg os i vores hyggelige lokaler på 2. sal. i Huset i Magstræde. Vi tilbyder bl.a.  

Et medlemskab koster: kr. 200,- pr. kvartal. Det inkluderer film, arrangementer, 
aktiviteter, kaffe, the ad libitum, frugt eller småkager. Der er frokost en gang 
om ugen, for et lille symbolsk beløb. Dog vil der i nogle tilfælde være en egen 
betaling på særlige ture (f.eks. Entre). Udover en masse spændende steder i 
København har vi bl.a. været på tur til Hamborg, Lübeck, Århus, Malmø, Lund, 
Møn, Odense, Thy, Helsingør og Køge. 

Kom og besøg os i vores hyggelige cafe/biograf og hør mere om Samlings-
punktet Indre By, Rådhusstræde 13, 2 sal, 1466 Kbh. K. Åbningsdage: Man., 
tirs. og tors. Kl. 10.30-15. Kontakt: Projektleder Josephine eller Helle på tlf.: 
60 57 07 69/60552353. Læs mere på: www.samlingspunktindreby.dk, mail: 
samlingspunktindreby@outlook.dk 
Vi holder juleferie til og med mandag d. 6 januar.

SAMLINGSPUNKT 

INDRE BY 

• Fællesspisning og socialt  
samvær/netværk. 

• Foredrag og Politisk debat 
• Guidet rundvisninger, primært 

København. 
• Film i vores egen biograf, film-

produktion, hjælp til it.

• Ture ud af huset med  
overnatning. 

• Morgengymnastik, malerworks-
hop og hobby aktiviteter. 

OSV... Det er kun os selv, der sæt-
ter grænser! 

Hermed musikprogrammet for de resterende dage:

Ons d. 18. dec. kl. 14.30 Denise d´Nice  
kl. 17.00 Mette Smidl & Finn Poulsen Gipsy duo

Tors. d. 19. dec. kl. 13.30 Steen Thomsen og Marika  
kl. 16.00 Rêve Bohème 
kl. 19.15 Bulgarkoret Usmifka

Fre. d. 20. dec. kl. 13.30 Niss Stricker, keltisk harpe 
Kl. 16 - 18 Den Flyvende Kuffert // Tue Hjelmvig, Mette Lise 
Munk, Julie Claësson, Lennie mfl.

Ændringer kan forekomme. 
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OASE  Peter Poulsen fra A.P. Møller Fonden præ-
senterede tankerne bag projektet på et Borger-
møde på Christianshavn den 21. november.  Man 
kunne have udnyttet byggeretten i den eksiste-
rende lokalplan og bygget boliger, men Fonden 
ønsker i stedet at anlægge en park på Sydøen 
oven på en ny parkeringskælder. Parken bliver 
på 21.500 m2 og forventes at åbne i 2023. 

Trafikplan skal udarbejdes
Arkitektfirmaet, Cobe har tegnet et frodigt, le-
vende byrum med op til 80 forskellige træsorter 
og planter. Beplantningen skifter udseende, duft 
og farver efter sæsonen, så  der altid er noget 
at byde på uanset årstiden. Parken er tænkt til 
fordybelse og ro, og der kommer en cafe i mid-
ten med mulighed for bl.a. at afholde arrange-
menter.

På borgermødet i november blev der spurgt ind 
til især trafikken til og fra Dokøen i forbindelse 
med opførelsen af både parkeringskælder og park. 
Der var forslag om at transporten skulle forgå til 
vands, hvilket A.P. Møller fonden vil undersøge. 
Parkeringskælderens  indgang bliver på  Nordøen, 
men efter større forestillinger  i Operaen vil der 
også blive udkørsel fra Sydøen.

Lokalplanproces
Der er frist for høringssvar den 6. januar 2020, 
og lokalplantillægget forventes endeligt vedtaget 

i april 2020. Herefter bekendtgøres kommune-
plantillæg og lokalplantillæg. 

Københavns Kommune har dispenseret fra den 
gældende lokalplan for Dokøen, så der kan gives 
tilladelse til at påbegynde arkæologiske undersø-
gelser med det samme. Dispensationen giver mu-
lighed for at fjerne eksisterende træer og lukke pro-

menaden på Sydøen delvist. Der er i dispensationen 
blandt andet stillet krav om, at der opretholdes 
en passage til Operaen langs Sydøens østlige kant, 
samt at adgangen fra Havnebussen til Operaen op-
retholdes.

kbh@kbhavis.dk

TEKST ASBJØRN KAASGAARD

Der er stor glæde på Christianshavn over, at Fonden har valgt at anlægge en havnepark i stedet for at bygge boliger, som det ellers var planen.

NYT GRØNT ÅNDEHUL 
PÅ CHRISTIANSHAVN
OPERAPARKEN PÅ DOKØEN ER TÆNKT TIL FORDYBELSE OG RO
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TEKST JETTE R. ARENDRUP     FOTO TORBEN DRAGSBY

POLITIK En plan om oprettelse af midler-
tidige restriktionszoner i Tømmergraven, 
Erdkehlgraven, Laboratoriegraven, Sned-
kergraven og Proviantmagasingraven har 
for nyligt været i høring hos interessenter 
i områderne, herunder forskellige berørte 
såsom diverse bådlaug, Netto-Bådene og 
Canal Tours samt mange andre.

De midlertidige restriktionszoner skyl-
des ”en række både, husbåde og andre fly-
dende anlæg, broer og sunkne fartøjer i 
Tømmergraven, Erdkehlgraven og Labora-
toriegraven, hvoraf de fleste ligger ulovligt 
og skal fjernes”. Således hedder det i det 
brev, der er blevet rundsendt fra COWI. 

Hjælp til de udsatte
Oprydningen skal udføres af Kystdirek-
toratet med COWI som rådgiver. Der er 
endnu ikke valgt en entreprenør, men det 
ser ud til at rydningen af Fredens Havn 
meget snart kan blive til virkelighed. 
Mange er derfor bekymrede for de ud-
satte på bådene. Så i Københavns Kom-
munes Hjemløseenhed tager de sig i øje-
blikket ekstra meget af de ressourcesvage 
i havnen, og da de jo er truede på deres 
bolig, tilbydes der i især grundig støtte 
til at blive skrevet op til bedre forhold. 
Dette kræver dog, at den udsatte har fol-
keregisteradresse. 

Rift om Skæve Boliger
Antallet af udsatte i bådebyen varierer, 
og der er en del færre om vinteren end 
om sommeren.

Mange har svært ved at tage imod hjælp, 

selv om livet i bådene er for hårdt for de 
fleste. En stor del vil dog gerne bo i ”Skæve 
Boliger”, hvor der både er privatliv, netværk 
og sociale viceværter lige ved hånden, men 
der findes indtil videre kun et begrænset 
antal Skæve Boliger i København. Det næ-
ste års tid vil der dog blive opført en del 
på Kongelundsvej, Hulgårdsvej og Oliefa-
briksvej, og derefter i 2022 igen en hel del 
på Strødamsvej og Scherfigsvej. 

Drømmen om et flydende kvarter
Men samtidig med at COWI gør farvandet 
klar så man kan fjerne de ulovlige fartø-
jer, og samtidig med at Hjemløseenheden 
gør et stort arbejde for at hjælpe de mest 
ressourcesvage inden rydningen, arbejder 
en tredje gruppe ihærdigt på at få lov til 
at blive boende.

I sommer annoncerede denne gruppe 
efter økonomisk hjælp fra interesserede. 
1½ million ville de gerne have ind fra pri-
vate donatorer til oprydning og opbygning 
af deres drømmescenarie, ”Det Flydende 
Kvarter”. Og for et par uger siden havde én 
fra gruppen, Jesper, en udstilling på Chri-
stianias Gallopperi, med titlen, ”At skabe 
nogle rammer man kan skabe sig i ”. Ud-
stillingen indeholdt detaljerede tegninger 
af visionen, ”Det Flydende Kvarter”. 
- Der er unægtelig modstridende interes-
ser, og man må virkelig håbe, at det hele 
ikke ender i en uløselig konflikt. 

jra@kbhavis.dk

NYHEDER FRA 
FREDENS HAVN

Typisk sceneri fra Fredens Havn

Rosenborggade 2
(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)

www.kultorvet.dk  ·  info@ostenvedkultorvet.dk

Anno 2008

Spis så meget du kan  179.-
Helstegt oksefilet med bagt kartoffel 

og dagens sauce - Hertil stort salatbord

Separat selskabslokale op til 50 personer  
kan lejes med eller uden mad.

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

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

Så har vi urmageren til rådighed i butikken. 

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

Opgaver, store som små, løser vi med omhu.  

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

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

         

Kontakt os, og aftal nærmere vedrørende  

evt. hjemme besøg samt tilbudsgivning 

STRØGETS  ∙   KULTORVETS  ∙  NØRREBROS 

URE GULD SØLV KØBENHAVN 

Nygade 7, KBH K 

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

www.ure-guld-soelv.dk 
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Frisør Dorte
Fredericiagade 14
Tlf.: 33 32 12 64
Mobil:  26 70 71 58

Bemærk ny adresse!

   m/k klip

280,-

MED MOR I BYEN Det pifter 
indkøbslysten, når jeg går 
med indkøbslisten i gåga-
derne, og butikkerne ikke 
ønsker glædelig jul, men 
har plantet et A-skilt ved 
indgangen med meldingen 
“Happy Holidays”. For os 
projulere er sådan et skilt 
lig med afskrækkende ame-
rikansk, påtaget, hysterisk 
høfligt, føleføle-alle(gode 
kunder)er-lige, og det er 
hyklerisk kvalmende. Her 
i landet holder vi juleaf-
ten, vi holder ikke “Happy 
Holidays” hele december-
måned.

Vinduesudstillingerne 
har sjældent været så juleig-
norante. Frygten for at træde 
byens contrajuledeindbyg-
gere over tæerne får butik-
kerne til at lade julestemnin-
gen sejle og internettet løbe 
med julehandlen. 

Resultatet er, at pakkeud-
leveringsstederne har kro-
nede dage. Folk står i lange 
køer og venter på, at deres 
pakke skal lirkes ud fra den 
store papmikado. Skødesløse 
bjerge af forsendelser ligger 
ustruktureret stablet fra gulv 
til loft, kunderne sveder, og 
nogle halvstore unger spiller 
“fisk” med folks fragt.

Det tyder på, at gennem-
snitsforbrugeren slår julega-
veshoppetrangen ihjel ved 
at handle på nettet om afte-
nen, når hun er løbet tør for 
netserier, der er løbet tør for 
forholdsvis plausible mord 
og helt tør for kvindelige 
skuespillere, der forventes at 
kunne levere troværdigt i rol-
len som umenneskeligt hård 
negl til fingerspidserne.

Nydelige naboer
Drevet af mine forfrosne lår 
søger jeg på shoppefridagen 
mod en yndlingscafé på hjør-
net af Studiestræde. Her får 
jeg tre filmisk smukke kvin-
der som cafébordnaboer. De 
er lige over 70 år (eget ud-
sagn), de syr, strikker, går i 
læseklub og vinterbader (alt 
sammen eget udsagn), så livs-
appetitten fejler ikke noget, 
til gengæld kan de ikke spise 
ret meget længere. “Men det 

gælder for alle på vores alder,” 
konkluderer den yndigste af 
dem. “Jeg kommer lige fra ju-
lefrokost på Kastellet, og de 
eneste fade, der blev rippet, 
var æggemadderne. Folk kap-
pedes om dem.” Damerne ler. 
Snakken snegler sig videre, og 
meningerne får frit løb.

Skål for Whiskybæltet 
“Jeg er så træt af at bo ved 
havet, de frygtelige måger 
skriger hver morgen,” åb-
ner den ene sig. En af de 
andre fruer fra Strandvejen 
svarer, “Du er så heldig at 
bo med udsigt til vandet. 
Jeg bor tæt på torvet. Jeg 
lover dig, det er frygteligt, 
når renovationsbilen hen-
ter flasker, den klirren er 
utålelig. Folk drikker som 
sindssyge i Hellerup.”

“Hjemme hos os får vi et 
glas whisky hver eftermid-
dag, det skal være et pænt 
rødvinsglas. Hos Philipson 
Wine kan man kun købe 
kasser med 12 flasker. Alli-
gevel serverede hende, der 
ekspederede os sidste gang, 
smagsprøver i snapseglas,” 
siger hende i (bordeaux eller 
måske snarere) vinrød.

 “Jeg kan ikke styre at 
have whisky i huset,” tilstår 
den tredje, der bor alene. “Jeg 
søber det i mig. Sådan en whi-
skyflaske er tom, næsten så 
hurtigt som den er åben. Så 
jeg må ikke have det i huset.” 
Hende, der hader mågerne, 
drejer samtalen ind på noget 
andet. “Hvad fik du egentlig 

derhenne til pakkelegen på 
Kastellet?” 

“Heldigvis fik jeg min 
egen gave. Så er man fri for 
noget fjollet bras,” svarer hun 
og flager med en pakke jule-
servietter.

“Nej ved I hvad?” udbry-
der fru Vinrød. “Jeg var i kæl-
deren efter juleporcelænet, 
og tænk, jeg kunne ikke finde 
mine stofservietter. Så nu må 
jeg nøjes med nogle af papir. 
Det plager mig. Jeg drømte 
endda om forsvundne servi-
etter om natten,” fniser hun 
fuld af selvironi.

Jublende julet
“Hvilken en af julekalen-
derne ser I?” spørges der 
nu åbent ved bordet. “Man 
skal jo se en af dem, så man 
har noget at snakke med 
børnebørnene om,” fortsæt-
ter spørgeren.  

“Jeg ser Tinkas jul. Den 
har da en sød melodi.”

“Jo, men undrer det ikke 
jer, at det er Ford, der har 
betalt for produktionen, 
men den er optaget på Fri-
landsmuseet i en slags ver-
den uden biler, og det ligner 
ikke vinter?”

“Der er ingen jul over 
Tinkas jul,” lyder dommen.

“Man vil kvæle julen. 
Det er det nye. Har I set, 
at i Sverige har man flere 
steder forbudt Luciaoptog, 
det er forkert at fremhæve 
kønne piger med yndige 
stemmer. Hos mig trækker 
Lucia tårer. Så hvis man 
skal fortsætte med at knuse 
traditionerne, så er jeg glad 
for at vide, at døden nær-
mer sig.”

Helt så radikal en juletil-
beder er undertegnede ikke. 
Men Luciaoptogets koncept 
med lys, klang og sang i 
bevægelse er bevægende. 
Et af mit livs uforglemme-
lige øjeblikke var, da min 
musiklærer Poul Benny lod 
mig bære lyset ind som Lu-
ciabrud på Østermarie Ple-
jehjem. Jeg var iført et hvidt 
lagen med et flunset hul til 
hovedet, sejlgarnsbælte og 
et stearinlys med stanniol 
om, men jeg har sjældent 
følt mig så særlig og smuk.
 

cb@kbhavis.dk

MED MOR I BYEN

TEKST CAMILLE BLOMST

Hviids 
Vinstue

Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk   |    Kgs. Nytorv   |           33 15 10 64

HOLD OP MED AT HYLDE 
»HAPPY HOLIDAYS«

team kbh.

DIN AUT. EL-INSTALLATØR 
I INDRE BY

TIDLIGERE KENDT SOM 
JØRGEN HOLST APS

TLF.: 33 14 78 93

RÅDGIVNING
ERFARING
KVALITET

TILLID
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Østerbro Frimærkehandel
Kontant opkøb af frimærker og mønter.
Medvirker gerne ved realisering af store 
dødsbosamlinger. – Reel behandling.

man-fre 12-17 - lørdag 10-14, torsdag lukket.

www.oesterfrim.dk

St. Kongensgade 116 · 1264 Kbh K · Tlf.: 39 63 66 00 
Over for Nyboder

PROFESSIONAL AND CLASSIC CAMERAS

SKINDERGADE 41  ·  1159 KØBENHAVN K  ·  MAN-TORS  9.30-17.30  FRE  9.30-18.00  LØR  9.30-15.00
TLF.  +45 33  14  12  15  ·  WWW.PHOTOGRAFICA.COM  ·  MAIL@PHOTOGRAFICA.COM

Olympus 75/1,8
Nyhed 

Ny spændende portræt
optik til Olympus PEN 
og OM-D. MFT bajonet.
Læs mere om optikken
på vores hjemmeside.

6.795,-
Pris er kun for optik

sankt annæ kiosken
St. Kongensgsde 40 · 1254 kbh K

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

Københavns største
blad- og avisudvalg

Udenlandske aviser 

ugeblade · magasiner

Tips · Lotto · Oddset

Dan Toto

og

spilleautomater

URMAGEREN
Dronningens Tværgade

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

Smørrebrødscafé 
Svend Larsen’s efterfølger

Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,

frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.

Ny adresse:
St. Kongensgade 92 kld, København K

www.sl-smbr.dk
tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 37

Nu også 
siddepladser 

 

fax: 33 12 06 37

CYkler I løbet af næste år bliver City forbun-
det direkte med Amager Strandpark, når en 
ny stibro bliver ført over Inderhavnen.

Selvfølgelig kan du allerede i dag tage 
jernhesten fra Kongens Nytorv og cykle til 
Amager Strandpark, men det kræver en tur 
rundt om Nationalbanken, over Børsbro og 
Knippelsbro, videre ad den befærdede Torve-
gade og igen videre ud mod Prags Boulevard 
og Amager Strandvej.

Går det som planlagt, vil den rute være 
noget af en omvej, når en ny stibro med gang- 
og cykelforbindelse henover Inderhavnen står 
klar i løbet af 2013. Samtidig anlægges en 

cykelsti over Holmen, langs Kløvermarken og 
videre til Amager Strand, hvilket gør cykeltu-
ren fra Kongens Nytorv til en langt smukkere 
og mere sikker oplevelse.

Amager Strandpark I/S har på et bestyrel-
sesmøde netop besluttet at gøre det lovligt for 
cyklister at cykle langs strandpromenaden. 
Med de nye tiltag bliver Amager Strandpark 
en integreret del af Københavns Kommunes 
ambition om at gøre hovedstaden til verdens 
bedste cykelby.

kbh

Tag CYklen
FRA kongens nYTorv 

TIL sTranden

MUSIK Østre Anlæg er en af Københavns per-
ler. Gemt væk og ikke særlig kendt blandt 
menigmand, men blandt ,elektroniske mu-
sikfans er stedet velkendt via festivalen 
Stella Polaris. Anlægget ligger skjult bag 
Statens Museum for Kunst – mellem Stock-
holmsgade og Øster Voldgade. I begyndel-
sen af denne måned blev Østre Anlæg 
endnu en gang genopdaget af mange unge 
mennesker, der deltog i den elektroniske 
havefest Stella Polaris. Det vurderes, at op 
imod 50.000 gæstede det smukke grønne 
areal, hvor det svært at finde græsstråene 
mellem de mange, mange numser.

Succesen kan imidlertid betyde et farvel 

til Østre Anlæg næste år. Ifølge Dagbladet 
Politiken overvejer arrangørerne af Stella 
Polaris at forlade København og rykke fe-
sten til Frederiksberg Have i nabokommu-
nen. Dj’erne Kalle B. og Nicka Kirsteijn er 
drivkræfterne bag festivalen. Det hele star-
tede med et par hundrede mennesker, men 
nu har arrangementet vokset sig større end 
en velbesøgt fodboldlandskamp i Parken.

Stella Polaris kom til byen i 2002, og 
de to første år blev arrangementet afviklet 
i netop Frederiksberg Have, inden man i 
2004 rykkede til de smukke omgivelser i 
Østre Anlæg.

Kbh

TRAFIK Alle ved, at det fører til ulykker, når 
man blander gående mennesker og kørende 
biler. Den sidste ende af Nyhavn – på den 
anden side af Nyhavnsbroen – er ikke udeluk-
kende til gående trafikanter, men bruges også 
af biler. Flere gange har en læser observeret 
farlige situationer, og han undrer sig over, 
at Københavns Kommune ikke allerede har 

lukket denne lille del af Nyhavn for kørende 
trafik.

Læseren mener, at biltrafikken uden større 
problemer kan føres hen til Sankt Annæ Plads 
og med mulighed for at komme videre ad 
Kvæsthusgade og Skuespilhuset.

Kbh

sTella polaris 
DRUKNER i suCCes

folk ER I fare 
MIDT pÅ gaden



HOS OS  ER  DER KORT TIL JUL
Nordisk korthandel har et væld muligheder til adventsgaver, pakkegaver eller julegaven.

Danmarkskort til hjemmet eller 
kontoret.

PRIS FRA 299,- kr. pr. stk.

Cykelkort -
 så ta’r vi cyklerne frem

PRIS 135,- kr. pr. stk.

Duge til bordet - drøm dig væk 
mens du spiser.

PRIS FRA 495- kr. pr. stk.

© Nordisk Korthandel, scanmaps.dk - Tlf. 33 38 26 38 (kl. 11-16)
Priserne er inkl. Moms.

Ditkort, landskabskort, hvor du selv  
vælger centrum/område.

PRIS FRA 299,- kr. pr. stk.

Glober, flotte aktuelle danske og 
engelske glober med og uden lys.

PRIS FRA 99,- kr. pr. stk.

Verdenskort til hjemmet eller
 kontoret.

PRIS FRA 299,- kr. pr. stk.

Søg inde på www.scanmaps.dk og du vil finde en masse gode gaveideer til mandelgaven, adventsgaven eller den
 ekstra julegave.

Pris fra 20,- kr.

RABATKODE 10%: dec2019
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Satiretegneren Roald Als, 71 år, er 
kendt for med sin sjove, sjofle og 
skæve streg at strege sit skarpe syn 
på samtiden op. 

Tidens tumper og politikernes 
polemik er ikke gået hans opmærk-
somme opmærksomhed forbi. 

Siden starten af 70’erne har Roald 
Als tegnet tidens aktuelle kendetegn. 
Først i Københavns start70’er under-
grundsavis Hovedbladet, så i Politisk 
Revy og Levende Billeder. Siden 1980 
har han leveret drilske samtidsbille-
der, komik og kommentarer på tryk 
til Weekendavisen, Politiken og Blæk-
sprutten. 

Roald Als’ seneste samling af de 
bedste selvoplevede anekdoter og 
satiregodbidder findes i udgivelsen 
“Håndtegner”, der er julegaven til 
manden, der har alt for meget ragelse, 
men trænger til et godt gnækkegrin.

Hvornår begyndte du at blive 
en del af Københavns kreative og 
politisk opmærksomme miljø?

Jeg har boet i København i Fari-
magsgade siden 1976, og begge mine 
børn har gået i børnehave i Skt. Pe-
ders Stræde. Dengang tegnede jeg til 
Levende Billeder, der lå i Skt. Peders 
Stræde 28 B, så jeg spadserede gen-
nem Ørstedsparken og videre ad Pis-
serenden hver dag. Efterhånden be-
gyndte luderne, der boede i kældrene 
i Teglgårdsstræde, at hilse. En dag gik 
jeg turen med min mor. Hun skulle 
nå en bus på Rådhuspladsen. Da hun 
opdagede, at luderne hilste på mig, 
spurgte hun mistænksomt: 

”Hvad er det for et blad, du ar-
bejder for?”

”Det er et filmblad.”
Har du nogle minder fra Pisse-

renden?
En af de sjoveste oplevelser var den 

berømte gadefest (1984, red), hvor be-
boerne spærrede Skt. Peders Stræde 
af. Det var en protestaktion mod de 
boligspekulanter, som havde købt 
nr. 28 og 30 og ville smide beboerne 
ud. Sneakers boede i huset og spil-
lede nede på en scene midt i gaden. 
Restauranterne holdt åbent, og over-
skuddet gik til retssagen mod boligs-
pekulanterne. Jeg kan huske, at jeg 
gik op og ned ad gaden hele den dag 
og tænkte: Hold kæft, hvor kender 
jeg mange mennesker. Jeg husker det 
som helt fantastisk.

Skt. Peders Stræde 28 B var mit 
halve hjem, dengang Levende Bil-
leder lå der. Der kom mange spæn-
dende mennesker i huset, fordi i op-
gangen lå både magasinerne Politisk 
Revy og Corsaren. Der var Claus Clau-
sen og Suzanne Gieses politiske forlag 
Tiderne Skifter, og så havde partiet VS 
også lokaler på 4. sal. 

Hvor sad I ellers og vendte ver-
denssituationen?

Vi gik på restaurant “Dubrovnik” i 
Studiestræde. Det var ikke, fordi ma-
den eller vinen var god. Min erfaring 
er, at når du går på restaurant, er det 
vigtigere, hvem du er sammen med, 
end at maden er god. De havde to 
vine. En billig og en endnu billigere. 
Vi drak den dyreste, og den smagte 
også grimt. Og så havde de én ret, der 
kunne spises, og det var deres lamme-
kød. Det var spiseligt, fordi der var så 
meget hvidløg i. Men når man kom 
hjem, sagde konen:

”Du sover på sofaen i nat.” Man 
stank af hvidløg.

Hvad husker du især fra den 
tid?

Det var en sjov tid. Mine yngre 
kollegaer fra Politiken siger, når de 

har læst afsnittet i bogen om Levende 
Billeder: ”Hold kæft, hvor var I for-
kælede!” 

Vi gjorde, hvad der passede os. 
Hvis vi ville lave et julehæfte, så 
gjorde vi det. Og hvis vi ville starte 
et sætteri, så vi ikke behøvede at købe 
sats ude i byen, så gjorde vi det. Der 
var overskud, og penge til det fandt 
vi et eller andet sted. 

Vi lavede også et fodboldhold, og 
det var det, der holdt længst. Vi spil-
lede mod andre blade og aviser. Nogle 
af os spiller stadig sammen. Vi mødes 
hver fredag formiddag i Idrætshuset 
ved Østerbro svømmehal. Det er Dan-
marks flotteste hal. Min søn insiste-
rer på, at jeg ikke må holde op. Han er 
bange for, at jeg skal dø, hvis jeg ikke 
får motion, så han slæber mig med. 
Jeg er ellers ret dårlig til at spille fod-
bold, men 3. halvleg er skæg. 

Det eneste, jeg er god til, er at 
tegne. Og så kan jeg lave mad. 

Hvordan ser du byen i dag?
I øjeblikket tænker jeg to ting om 

byen: 
For det første: Hold kæft, hvor er 

det en lækker by, jeg bor i. Jeg nyder 
gåturen hjem fra fodbold på Øster-

bro gennem Ryesgade, der er blevet 
en hyggelig gade fyldt med cafeer og 
antikviteter. Og Dronning Louises 
Bro er blevet en park. Der er levende 
med musik og unge, der drikker en 
øl. Fortovene og cykelstierne er blevet 
bredere, så nu er broen blevet et sted, 
man opholder sig. 

Og så kan man bade i havnen. Når 
jeg fortæller det til folk i udlandet, 
tror de, det er løgn.

Og for det andet: Hold kæft, hvor 
er det en grim by, jeg bor i. Den an-
den del er alt det, som Søren Pind 
praler af i sin nye bog “Frie ord”, at 
han har været med til at godkende, i 
sin tid som bygge- og teknikborgme-
ster. Alt det ude på Kalvebod Brygge 
og Operahuset. 

Hvad er der i vejen med opera-
huset?

Det er grimt.
Islands Brygge er det eneste af det 

nye, der fungerer. For der er bare sået 
græs. 

 
cb@kbhavis.dk

TEKST CAMILLE BLOMST       FOTO FRANNE VOIGT

MIN BY – ROALD ALS

HOLD KÆFT
HVOR ER DET EN LÆKKER BY

JEG BOR I
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Besøg butikken i Fiolstræde 14, 
telefon 33 36 35 00

eller vores web-shop: 
www.tessies.dk

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

Priser fra kun 15,-

HISTORISK Fra sædvanligvis pålidelig kilde, er 
det kommet mig for øre, at Rosengården Bo-
dega genåbner i løbet af kort tid. Værtshuset 
kræver en kærlig hånd. Med bl.a. minderne 
om likvideringen af stikkeren ”hestetyven”, 
Rudolf Christiansen, der blev skudt af BOPA 
i Rosengårdens Vinstue i 1943, i form af de 
skudhuller i vægen, som vil nænsomt blive 
bevaret.

De gamle malerier, ifølge overleveringen 
malet af en teatermaler der skyldte for en 
barregning, vil også blive bevaret.

Gadenavnet ses første gang 1377, men om-
rådet op mod hjørnet af Nørre- og Østervold 
er i middelalderen meget tyndt bebygget Ro-
sengården er egentlig det gamle navn for en 

blomsterhave. Men her som i tyske købstæder 
dækker det også for byens berygtede prostitu-
tions-og gæstgiverkvarter. Flere laug forbød 
deres medlemmer at blive set i eller i nærhe-
den af kvarteret. Her boede de ”urene slæg-
ter”, en slags dansk kastesystem. Var en dreng 
født ind i en familie, hvor faderen havde et 
”urent erhverv”, skulle sønnen føre erhvervet 
videre. De urene erhverv var bødlen, hans 
rakkerknægte, ådselssamlere, natmænd, der 
tømte latriner med deres ”chokoladevogne”, 
og skorstensfejere. Systemet forsvandt først, 
da København befolkningsmæssigt eksplode-
rede fra midten af 1800-tallet.

amt@kbhavis.dk

TEKST ALLAN MYLIUS THOMSEN      FOTO NIELS ZIEGLER

ROSENGÅRDEN 
– MED NÆNSOM HÅND

Udsnit af gaden Rosengården i 1966 med vinstuen t.h. fotoet er fra bogen ”Byen der forsvandt.

Autentiske historiske rammer 
til unikke oplevelser

Vi tilbyder autentiske historiske rammer, 

fortrolighed og nærvær samt et fleksibelt og 

engageret personale, der med glæde står til 

jeres rådighed fra start til slut.

Lejes ud til møder, receptioner og fester  

- med og uden forplejning kontakt os for tilbud

Admiral Gjeddes Gaard
St. Kannikestræde 10 A   |   1169 København K   |   7022 1087
www.admiralgjeddesgaard.dk   |   admiral@gjeddegaard.dk

team kbh.

DIN AUT. EL-INSTALLATØR 
I INDRE BY

TIDLIGERE KENDT SOM 
JØRGEN HOLST APS

TLF.: 33 14 78 93

RÅDGIVNING
ERFARING
KVALITET

TILLID
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DA JULETRÆET 
KOM TIL KØBENHAVN

TEKST ALLAN MYLIUS THOMSEN  

Traditionen med juletræer er kun lidt over 200 år gammel, og hentet udefra.

MAGASIN I dag anses juletræet nok som en af de 
mest danske juletraditioner. Men faktisk kom skik-
ken udefra. I Midteuropa var det i middelalderen 
ved juletid skik, at tage et nåletræ og udstyrer det 
med lys, for at markerer at lyset vendte tilbage. Især 
i Sydtyskland hængte man bl.a. også æbler på, for at 
mindes syndefaldet i Edens Have, hvor Eva lokkede 
Adam til at spise af det forbudte æble. Æblerne 
blev efterhånden afløst af glaskugler, kunstfærdige 
fugle og svævende juleengle, som var fremstillet i 
Nürnberg, såkaldt Nürnbergerkram.  

På toppen af træet satte man Betlehems Stjer-
nen, eller en glasudgave af den lansespids som Je-
sus blev stukket med i siden på Golgata. Siden blev 
det også almindeligt at hænge kræmmerhuse o.l. 
fyldte med ”Godtgodter”, så børnene kunne plyndre 
træet efter højtideligheden. Skikken bredte sig via 
Holsten til Danmark. Ifølge familietraditionen blev 
det første danske juletræ tændt i 1808 på godset 
Holsteinborg på Sjælland. Oprindeligt var lysene 
på træet røde, blå og hvide. De Holstenske farver. 
Men efter de Slesvigske Krige forsvandt de blå lys.

Det var hos Holsteneren Martin Lehmann, der 
var far til en af grundloves fædre Orla Lehmanns, 
at det første juletræ kom til København i 1811. I 

hans hjem i Ny Kongensgade 6, blev opstillet et 
grantræ, pyntet med lys og pynt. Københavnerne 
var rystede. De mødte op i gaden med stiger, som 
de kravlede op på, kikkede ind i Lehmanns stue, 
for at se om det var sandt. Skikken blev populær 
i bedre stillede hjem. Men ikke alle var glade for 
dette nymodens pjat.

Skikken breder sig
I 1817 skrev Grundtvig i sit tidsskrift Dannevirke, 
at ”Juletræet er Udtryk for udvandet Kristendom”. 
Han ændrede dog opfattelse, da han fik sin første 
søn. Den nye skik blev beskrevet i tidens magasiner 
og dagblade, almanakker og julebøger. Men først 
omkring 1900 var juletræsjulen indført i de fleste 
hjem. I Danmark brugte man oprindelig mest rød-
gran og almindelig ædelgran, idet juletræer ude-
lukkende blev taget i eksisterende tømmerpro-
duktionsbevoksninger. I dag bruges hovedsageligt 
Nordmannsgran.

På byens torvepladser blev der nu op til jul solgt 
juletræer, og pynten på træet udviklede sig. Det 
flettede julehjerte menes at være opfundet af H.C. 
Andersen 1862. Han flettede det til H.C. Ørsteds 
yngste datter. De Slesvigske Krige i 1848-50 med-

førte en fornyelse. Nemlig Dannebrogsranker og 
små trommer. Et bastant udtryk for nationalisme 
i danske hjem.

Fra 1886 kunne man købe dansk producerede 
udklipsark med julepynt. Litografen Alfred Jacob-
sen fik tidens tegnere til at kreere dem som et be-
vidst modstykke til de tyske ark, der var trængt ind 
på det danske julemarked. De har i højeste grad 
været med til at præge forestillingen om dansk 
jul med hele dens tilbehør af nisser, julemænd, 
julesne og flag.

Julen bliver social
Dagbladet Politiken arrangerede mange sociale til-
tag. I 1914 opstillede de juletræet på Rådhusplad-
sen den 20. december. Sammen med det stillede 
Børnenes Kontor glaskisten, hvor man kunne give 
et bidrag til mindrebemidlede familiers jul. I 1970-
erne blev træet, og indsamlingen, overtaget af Kø-
benhavns Kommune. Tidligere var det Kultur- og 
Fritid Borgmesteren der tændte det. Men det er 
nu overladt til Julemanden, fra en af Brandvæs-
nets stiger.

amt@kbhavis.dk

Der sælges juletræer Højbro Plads i 1853. I baggrunden C.F. Hansens andet Christiansborg, der brændte i 1884. Maleri af Davis Jacobsen (1821-1871).



13DECEMBER 2019 ÅRGANG 14 KBH KBYENS BUSINESS

Årets dyreste bolighandler
Året rinder ud og i den anledning har Boligsiden set nærmere på, hvilke 
handler der har været årets dyreste inden for hver enkelt boligtype.

Årets dyreste hushandel finder man i Hellerup på Signesvej 5, hvor en 
villa, der oprindeligt er fra 1899, tilbage i slutningen af maj blev solgt for 
39.750.000 kroner. Til den pris fik de nye ejere 392 boligkvadratmeter for-
delt på tre plan med 11 værelser og tre badeværelser.

Salgsprisen er væsenlig højere, end da villaen senest blev solgt. I april 
2017 gik den til 19 millioner kroner. På daværende tidspunkt beskrev flere 
medier den som Danmark dyreste håndværkertilbud, hvor der på trods af 
udbudsprisen på knap 21 millioner kroner, var brug for en gennemgribende 
renovering. Det må man gå ud fra, at der er sket med en fortjeneste på lige 
over 20 millioner kroner som salget i maj indbragte.

I det indre København finder man højdespringeren inden for salg af 
rækkehuse. Her ligger en en bolig i fem plan i Toldbodgade 87, som blev 
solgt i slutningen af juli for 24,9 millioner kroner. Huset har et samlet bo-
ligareal på 296 kvadratmeter fordelt på ti værelser. Ifølge mægleren er boli-
gen gennemistandsat. Salgsprisen er da også steget en del siden sidste salg, 
hvilket var i august 2014, hvor hammerslaget lød på 17,5 millioner kroner.

På markedet for ejerlejligheder er det igen Hellerup, der indtager første-
pladsen. Her ligger en lejlighed på Hans Bekkevolds Alle 16 med et samlet 
boligareal på 262 kvadratmeter, som blev solgt tilbage i slutningen af juli for 
23,5 millioner kroner. Ejerlejligheden har seks værelser og blev senest solgt 
tilbage i april 2004, hvor den gik for for 7.690.000 kroner.

Det sommerhus, som i år er solgt for den højeste pris, ligger placeret 
i Dronningmølle i Gribskov Kommune. På Hulerødvej 19 ligger et som-
merhus, som er opført i 1968 og måler 118 kvadratmeter fordelt på blandt 
andet fire værelser og to badeværelser. Samtidig er der en udestue på ni 
kvadratmeter. Det blev solgt i slutningen af juni for 16,5 millioner kroner.

Til gengæld er det også en del år siden, at sommerhuset sidst skiftede 
ejer. Det skete tilbage i juni 1999, hvor det dengang blev solgt for 2,4 mil-
lioner kroner.

Løbehjul og udlejningscykler fordeles 
mellem 11 udbydere
Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået alle ansøgninger om at 
opstille cykler og el-løbehjul til udlejning på offentlig vej i København i 
en forsøgsordning på ét år.

I Københavns Kommune glæder man sig over, at det nu er lykkes at ud-
forme nogle konkrete rammer, som særligt el-løbehjulene i de københavn-
ske gader kan reguleres efter, siden de invaderede byen i starten af 2019.

Med tilladelserne på vej oplyser kommunen samtidig, at der bliver 
mulighed for at opstille 200 cykler og 200 løbehjul i Middelalderbyen, 
ved store stationer og strøggader, mens der i de øvrige bydele gives tilla-
delser til 3000 cykler og 3000 løbehjul.

Ifølge Mikkel Halbye Mindegaard, der er enhedschef i Teknik- og Mil-
jøforvaltningen vil antallet af udlejningsløbehjul og -cykler være færre, 
end der hidtil har været i København.

- Vi formoder, at det bliver lidt færre end sommerens billede. Måske 
er det på det lag eller lidt højere, end det er lige nu, hvor det er vinter, 
siger han til TV 2 Lorry.

Han håber, at tilladelserne vil betyde, at kontakten med firmaerne 
bag og de opsatte rammer for udlejning bliver både klarere og bedre, 
så løbehjulene i fremtiden ikke vil opleves til gene for københavnerne.

- Det har vist sig at være svært, det er der ingen tvivl om. På den an-
den side, har vi været i dialog med udlejerne, og de har tilkendegivet, at 
de gerne vil have regler, som de kan leve op til. Det er noget, de gerne 
vil – og i virkeligheden ligger det først og fremmest til dem, siger Mikkel 
Halbye Mindegaard til TV 2 Lorry.

Selvkørende busser på vej til Nordhavn
Holo, som er selskabet bag de føreløse busser, venter lige nu på, at Vejdi-
rektoratet godkender deres ansøgning om at indsætte busser i Aarhusga-
dekvarteret i Nordhavn. Ansøgningen er lige nu i høring.

I april troede Holo, der tidligere hed Autonomous Mobility, at Nordhavn 
ville være det første sted i landet med selvkørende busser, men Nordhavn 
blev overhalet af Aalborg. 

Her er et lignende forsøg med selvkørende busser allerede blevet god-
kendt. Holo, der står bag både projektet i Aalborg og i Nordhavn, håber 
på, at godkendelsen af busserne i Aalborg gavner projektet i Nordhavn. 

- Vi har en forhåbning om, at det bliver nemmere at få godkendt an-
søgningen nu, når de er godkendt i Aalborg. Vores erfaring og ministe-
riets erfaring med behandling gør, at vi tænker, det går relativt hurtigt, 
når ansøgningen kommer tilbage fra høring, siger Peter Sorgenfrei, der 
er direktør i Holo. Også i Vejdirektoratet, mener man, at godkendelsen 
af busserne i Aalborg gør behandlingen af Nordhavns-busserne lettere.

- Det gør, at der er bedre muligheder nu. Det er ikke nogen hemme-
lighed, at det har taget os lang tid at komme igennem processen med 

den første ansøgning. 
Men nu ved vi nogen-
lunde, hvad det hand-
ler om - i hvert fald 
i forhold til den type 
forsøg her. Så ja, med 
et kommende forsøg 
i Nordhavn forven-
ter jeg, det kommer 
til at være en nem-
mere process for alle 
parter, siger Andreas 
Egense, der er afde-
lingsleder Vejdirek-
toratet. 

Arbejdet med at skabe Postbyen  
er skudt i gang

Postbyen vil i fremtiden danne ramme om et nyt bykvarter med fem tårne 
med boliger, erhverv og hoteller. Det nye bykvarter vil også være hjem-
sted for Danske Banks kommende hovedkvarter med 4000 medarbejdere.

- Med Postbyen får København et helt nyt byrum med butikker, re-
stauranter og virksomheder på en central placering. Den nye promenade 
og forbindelsen fra Hovedbanegården til vandet åbner området op og for-
binder det med resten af byen, fortæller overborgmester Frank Jensen (S) 
i en pressemeddelelse.

- Området har en unik historie med den over 100 år gamle centralpost-
bygning, og den reference ville vi gerne bære med videre ind i nutidens 
København. Vi er glade for, at vi kan være med til at udvikle et næsten 
glemt område i København og gøre det til et attraktivt bykvarter, som 
alle kan bruge, siger Ole Krogh Petersen, administrerende direktør i Da-
nica Pension.

Danica Pension købte grunden i 2015, og det vakte ikke kun jubel, da 
det kom frem, at der skulle bygges højhuse op til 115 meter. Projektet 
blev behandlet flere gange af Københavns politikere, men nu er bygge-
riet skudt i gang.

Postbyen bliver med 80 procent erhverv og 162 lejligheder placeret i to 
af tårnene. Derudover håber man, at området, som bliver uden biltrafik, 
vil indbyde folk til at lægge deres vej forbi.

- I fremtiden så kan vi alle sammen bevæge os fra Hovedbanegården 
og ned over det her skønne sted, hvor der bliver cafeer og restauranter 
og ned til havnen, så det bliver et sted, hvor det er muligt at gå og cykle 
helt uden biler, siger Frank Jensen. Postbyen bliver efter planen klar til 
indflytning om fire til fem år.
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KARSTEN HANSENS - STRIBE
  @KHCARTOONSDK

Tre mænd er blevet dømt for omfattende 
handel med store mængder hash og ko-
kain. Retten idømte en af de tiltalte syv 
års fængsel for handel med to kg kokain 
og cirka 165 kg hash, mens en anden af de 
dømte fik fem års fængsel for handel med 
60 kg hash samt ikke under et kg kokain.

Begge har udbedt sig betænknings-
tid i forhold til, om de ønsker at anke 
dommen.

Den tredje dømte blev af retten an-
set for at have haft en mindre rolle. Han 
blev derfor alene idømt to års fængsel 
for at have videreoverdraget hash i større 
mængder. Manden modtog dommen.

Sagen udspringer af en længere ef-
terforskning, hvor Særlig Efterforskning 

Øst (SEØ) igennem et år har fulgt de nu 
dømte og blandt andet foretaget ransag-
ning af en adresse, hvor størstedelen 
af stoffet, emballage til kokain samt et 
større kontantbeløb blev fundet.

Retten har ikke fundet, at der er be-
vis for, at de tre dømte handlede som 
en gruppe og har derfor dømt dem for 
konkrete hændelser og fund, som er for-
bundet til de pågældende.

- Jeg er tilfreds med rettens afgørelse, 
der afspejler de forskellige roller, som de 
nu dømte hver især har haft. Jeg vil nu 
nærlæse afgørelsen, inden jeg tager stil-
ling til, om dommen skal ankes, siger se-
nioranklager Tomas Hugger.

lp

To personer fra Sydamerika på 20 og 29 år 
blev tilbageholdt i tolden i Københavns 
Lufthavn efter oplysninger fra de schwei-
ziske myndigheder. De var netop landet 
fra Sydamerika, hvorefter de to personer 
blev udtaget til kontrol.

I deres kufferter, der var med dobbelt 
bund, fandt tolderne 4,4 kilo kokain.

- Det er et flot stykke arbejde, som 
tolderne har gjort. Sagen er nu overdra-
get til politiet, som står for den nærmere 
efterforskning, siger Preben Buchholtz, 
kontroldirektør i Toldstyrelsen, i en pres-
semeddelelse.

De to sydamerikanere blev fredag 
fremstillet i grundlovsforhør i Køben-
havns Byret. Her blev de sigtet for be-
siddelse af kokain og varetægtfængslet 
frem til 18. december.

Det skriver Københavns Politi på 
Twitter.

I 2018 beslaglagde Toldstyrelsen seks 
kilo kokain, og i 2019 er det ind til videre 
blevet til seks kilo kokain plus de 4,4 fire 
kilo, der blev fundet i torsdags.

Alle beslaglæggelserne har fundet 
sted i Københavns Lufthavn.

lp

En 31-årig mand idømmes fængsel i to år 
og fire måneder, efter at fodboldspilleren 
Nicki Bille i december 2018 blev ramt af 
skud i armen fra et haglgevær.

Det sker ved en tilståelsessag i Retten 
på Frederiksberg, skriver Ritzau.

Manden har forklaret, at geværet gik 
af automatisk i Nicki Billes lejlighed, 
imens det lå i en taske, som han havde 
modtaget fra en anden mand.

lp

En 30-årig kvinde er i december blevet 
idømt 4 års fængsel for bedrageri og da-
tabedrageri for 6,2 millioner kroner samt 
forsøg på bedrageri for 53 millioner kro-
ner.

Det skriver Københavns Politi på 
Twitter.

Bedrageriet har blandt andet bestået 

i optagelse af lån i morens og en venin-
des navn. Den dømte havde oprettet en 
bankkonto i en vens navn og overført 2,4 
millioner kroner, som hun videreførte til 
sin egen konto. Herudover har hun fa-
brikeret en lang række dokumenter og 
e-mails, skriver politiet.

lp

Handel med hash og kokain gav 
lange fængselsdomme

Fire års fængsel for millionbedrageri

Mand dømt i Bille-sag

Kokain fra Sydamerika beslaglagt
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ELSEBETH EGHOLMS 
HIDTIL BEDSTE KRIMI

ANMELDELSE  Elsebeth Egholms Frit fald, der 
igen har lægen og street artisten Katarina Sva-
ne-Dissing som hovedperson, begynder der, 
hvor forgængeren Jeg finder dig altid sluttede. 
Når Rina om natten forvandler sig til Private 
Eye, klatrer hun på høje bygninger i Aarhus. 
Hendes ven fra klatrerklubben Henrik Plesner 
forsøgte året inden at finde ud af, hvem Pri-
vate Eye egentlig var, da han fra sjette sal på 
ét af byens højhuse styrtede i døden. Rina, 
der lider af den mærkelige defekt, at hun er 
ansigtsblind, er overbevist om, at Henrik blev 
sparket ned af en anden mulig klatrer, og der 
har spredt sig en frygt i klatremiljøet, som har 
resulteret i, at mange har meldt sig ud af klat-
rerklubben. Den politimand, som Rina havde 
kontakt til i opklaringsarbejdet om ulykken, 
Helge Stanek, der samtidig nok er den eneste, 
som ved, at Rina er identisk med Private Eye, 
får ikke mulighed for at følge op på sagen, da 
hans chef og tidligere makker Eva, der netop 
er blevet forfremmet til vicepolitiinspektør i 
Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet, ta-
ger Stanek af sagen, fordi hun mener, at han 
er inhabil. 

Det gør det ikke bedre, at Stanek og Eva 
har et seksuelt forhold til hinanden, så mu-
ligvis er der også jalousi inde i billedet. I ste-
det bliver Stanek sat på en sag i nærheden af 
Grenå, hvor en løsrevet arm er skyllet op på 
land. I stedet fortsætter Rina sine undersøgel-
ser alene, og under en klatring på den byg-
ning, hvor Henrik styrtede ned, finder Rina et 
afrevet armbånd, der stammer fra en frivillig 
på Northside-festivalen, og noget tyder på, at 
det måske var Henrik, der var den frivillige. 
Og samtidig melder den tanke sig hos Rina, 
at Henrik måske så noget, han ikke skulle se, 
da han besteg bygningen, der bl.a. rummer 
kontorerne for et ejendomsselskab. I sagen 
om den afrevne arm lykkes det for politiet at 
finde resten af liget af en sommerhusejer, der 
var forsvundet måneden inden. Naturligvis 
er der en sammenhæng imellem de to sager, 
og det er noget af romanens plot, men side-
løbende følger man også Rinas arbejde som 
praktiserende læge, hvor hun bl.a. er læge for 

et ungt par, der også får en rolle i sagen. Det 
hele er ualmindelig godt skruet sammen, og 
mens de mange tråde forsøges samlet, lever 
Rina i yderste fare, da der er kræfter, som 
gerne ser hende ryddet ad vejen. 

Og Helge Stanek kan naturligvis heller ikke 
lade være med at blande sig. På samme måde 
som Svend Åge Madsens romaner går tæt på 
byen Aarhus, fornemmer man også, at man 
er til stede i byen på grund af Elsebeth Eg-
holms fine miljøbeskrivelser. Og hendes ind-
blik i klatremiljøet er formidabel, det er som 
selv at være til stede, når de høje bygninger 
bliver forceret. Egholm modtog Det Danske 
Kriminalakademis Harald Mogensen-pris for 
sit første bind i serien, og Frit fald lever fuldt 
op til de forventninger, læserne havde – uden 
at det dog er en nødvendighed, at man har læst 
Jeg finder dig altid. Jeg ved ikke, hvornår Frit 
fald skal forestille at foregå, men det må være 
for nogle år siden, for et sted får man at vide, 
at færgen til Hundested var ved at tage biler 
ombord, og det er efterhånden en del år siden 
den færgerute blev nedlagt. Der skal ikke her-
ske nogen tvivl om, at Elsebeth Egholm pt er én 
af Danmarks absolut bedste krimiforfattere.

jl@kbhavis.dk

Elsebeth Egholm

Frit fald

425 sider

Politikens Forlag

TEKST JANNIK LUNN   

DYBT FASCINERENDE 
HISTORIE FRA FRANKRIGS 

VIRKELIGE LIV
ANMELDELSE  Laetitia Perrais 
blev myrdet i den lille by 
Pornic tæt ved Loire-flodens 
udmunding i det vestlige 
Frankrig i januar 2011, og det 
er hende, som har lagt navn 
til historikeren Ivan Jablonkas 
bog Laetitia eller mandens en-
deligt, der fortæller en uhyg-
gelig historie fra det virkelige 
liv. Men det er ikke kun mor-
det på den 18-årige servitrice, 
Jablonka skriver om; det er 
hele den røre, sagen skabte, 
og derfor har forfatteren talt 
med mange implicerede, fa-
milie, politifolk, sagførere, 
dommere og socialarbejdere. 
Allerede få dage efter blev 
drabsmanden Tony Meilhon, 
der havde talrige forbrydel-
ser og domme bag sig, an-
holdt, men der gik flere må-
neder før det parterede lig af 
Laetitia dukkede op, da Meil-
hon ikke ville røbe, hvor han 
havde skjult det. 

Foruden den enorme me-
diebevågenhed sagen havde, 
resulterede det i en dommer-
strejke, man aldrig tidligere 
havde set i fransk historie, da 
daværende præsident Nicolas 
Sarkozy anklagede retsvæ-
senet for ikke at have holdt 
bedre øje med Meilhon, efter 
at han var blevet løsladt. Laeti-
tia og hendes tvillingesøster 
Jessica havde haft en alt an-
det end lykkelig opvækst, da 
faren Franck allerede mens 
tvillingerne var tre år gamle, 
havde voldtaget deres mor og 
senere havde holdt Laetitia ud 
over trappeskakten i tredje 
sals højde i selerne på hendes 
smækbukser med truslen om 
at slippe hende, hvis moren, 
Sylvie kom nærmere. Efter 
at Frank og Sylvie var blevet 
skilt, og pigerne boede hos 
moren, hentede Frank en dag 
Laetitia og Jessica på skolen, 
hvorefter han inviterede sig 
ind hos Sylvie, hvor han efter-
følgende voldtog hende, hvil-
ket resulterede i, at Franck fik 
fem års fængsel. 

Tvillingerne kom i familie-
pleje hos Michelle og Gilles Pa-

tron, som allerede havde haft 
flere børn på aflastningsop-
hold. Her boede tvillingerne 
endnu i 2011, og specielt Jes-
sica blev gentagne gange sek-
suelt misbrugt af stedfaderen. 
Ikke desto mindre elskede 
hun sin stedfar, men som hun 
sagde: ”Kun som far, det der 
har du en kone til, og jeg er 
ikke din kone.” Som læser føl-
ger man politiets arbejde med 
at finde liget af Laetitia, og 
det lykkes først, efter at flere 
søer er blevet tømt for vand. 
Og her finder man kun nogle 
af kropsdelene. 

Mens dette arbejde er i 
gang, går lokalbefolkningen 
sørgemarcher – og helt gro-
tesk med plejefar Gilles Pa-
tron i spidsen (godt nok før 
han bliver fængslet for seksu-
elt misbrug af Laetitias tvil-
lingesøster. Bogen slutter med 
et mere generelt kapitel om 
kriminalstof, og selvfølgelig 
kan det diskuteres, hvad man 
skal med en bog som Laetitia, 
men som læser af kriminal-
romaner er det måske meget 
sundt for en gangs skyld at 
få en beretning om, hvad det 
er, som sker i virkeligheden, 
og hvad det er, der inspirerer 
forfattere af krimier. Det er 
en grusom bog, som vel kun 
kan sammenlignes med Tru-
man Capotes Med koldt blod. 
Laetitia har været nomineret 
til både fag- og skønlitterære 
priser, bl.a. den prestigefyldte 
franske Goncourt-pris i 2016. 

jl@kbhavis.dk

Ivan Jablonka

Laetitia eller mandens endeligt

Oversat af Francois-Eric Grodin

402 sider. Forlaget Etcetera
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TEKST CAMILLE BLOMST    FOTO ALEX NYBORG MADSEN

MAN BLIVER HELT BLÆST AF »BÆST«

ANBEFALING  Bogen “Bæst” er et blidt, 
beskidt, sensuelt, mærkværdigt og 
usædvanligt bekendtskab. Efter for-
tællingens snøftende finale er det svært 
at slippe makkerskabsstemningen mel-
lem det storhjertede, stille gemyt Mirko 
og den tunge, tungnemme dreng Dodo. 

Gennem mange år følges de gen-
nem livet, hvor de lever fra hånden 
til munden og med lig i lasten og på 
samvittigheden.

Med afsæt i den virkelighedsopfat-
telse, at livet overordnet set er et bæst, 
præsterer Ane Riel med sit forunder-
lige, naturstyrede bondeeventyrlige 
univers at sætte et ætsende aftryk i 
læserens sjæleverden. 

Tag med på en fortælling (’på’ ly-
der mærkeligt), der udspiller sig i en 
frodig bakkedal, der ikke er til at pla-
cere geografisk eller stadfæste i tid. 
Her transporteres folk og gods med 
hestevogne og lever af at sælge kartof-
ler på markeder, men faktisk er bilen, 
læbestiften og telefonen opfundet. 

Bogens betingelse er simpel, det 
handler ikke om tid og sted, det er 
bæstet, den rå natur i mennesket og 
naturen, man skal præsenteres for. 
Derfor er luksus som kultur, pynt og 
pragt skåret fra.  

Emmer af lemmer
I fattigromantikkens enkle omgivelser 
opstår en relation mellem to bonde-
gårde. På ene bor knægten Mirko, og 
på den anden opdager han den unge, 
skønne, rå, erotiske og egoistiske Da-
nica, der kunne minde om Herbjørg 
Wassmos Dina, fra “Dinas Verden”. 

Danica er dragende, arbejder 
hårdt, har sine meninger og nedlæg-
ger mænd, som var de skovens vildt. 

Mirkos forældre sender deres yng-
ste søn hen for at hjælpe på Danicas 
gård, hvor hun er alene med sin ud-
pinte, døve mor. Det passer Mirko 
godt, for han er dybt fascineret af 
den hede, rødhårede kvinde. 

Bogens dejligste passager er be-
skrivelserne af Danicas sexuelle rå-
styrke og tiltrækningskraft. Ane 
Riel har fundet en skønt underspil-
let sproglig tone, der gør den del ele-
gant saftig. Knægten knitrer af hem-
melig lyst efter den voksne velskabte 
kvinde.

Danica stiller sin stærke rovdyr-
sult efter mænd på værtshuse inde 
i den nærliggende by. En dag støver 
hun Karl op. Han arbejder som dag-
lejer, men flytter ind som en naturlig 
forlængelse af den første hede nat på 
gården. Den døve mor hører ikke de-
res vilde elskov. Men unge naive Mi-
rko er mere opmærksom. Han hører 
Danicas skrig og frygter, at den bru-
talt udseende Karl mishandler hende. 
Derfor holder han sig tæt til gården 
og vogter over hende.

Den stærke og det stærke
Til trods for at den læge, som Danica 
tidligere benyttede som elsker, har for-
talt hende, at hun ikke kan blive gra-
vid, får hun og Karl en helt usædvanlig 
klump af en babydreng. Han er født 
påfaldende muskuløs og mærkværdig 
tung, også i hovedet. 

Karl flygter ud og arbejder i mar-
ken for at undgå drengen, mens Da-
nica beskytter sit barn mod omverde-
nen ved at holde ham på gården, så 
ingen opdager ham. 

Babyen tærer på hendes vilde 
energi. Han suger mælk og livet ud 
af sin blegnende mor. 

Det stærke er, at den eneste, der 
holder af parrets misfoster, er Mirko. 
Som bevis på hans bundløse kærlig-
hed til Danica aflaster han hende og 
tager sig af den kraftfulde baby, som 
var det hans bror. 

Som brødre 
Mirko og drengen, der ender med at 
hedde Dodo, udvikler et hjerteskæ-
rende tillidsforhold. På natten til 
drengens syv års fødselsdag forandres 
deres fælles skæbne, verden, som de 
kender den, bryder sammen på måder, 
der ikke skal afsløres her. 

Mirko føler sig ansvarlig overfor 
at passe på deres historie og drengen, 
der har en skade og nemt kan skade 
andre. 
Ved morgengry er det umage par - 
drengen og den unge mand - nødsa-
get til at drage afsted uden for lov og 
ret på livets landevej. Ingen må vide, 
hvor de to gutter kommer fra og hvilke 
ubærlige hemmeligheder, de bærer 
rundt på.

Det handler om liv ikke lig
Makkerparret er så levende, at de 
kunne springe ud af siderne. På den 
ene side ville jeg gerne møde de to fi-
gurer. På den anden side er jeg lykkelig 

for, at jeg aldrig er stødt på dem, faldet 
i snak og måske faldet for dem på en 
måde, så jeg selv var i fare for at blive 
offer for Dodos livstruende kvælende 
behov for at røre ved noget levende og 
blødt. Mere skal ikke røbes.

Det er vigtigt at understrege, at 
Ane Riel har skrevet en kunstnerisk 
roman og ikke en krimi. “Bæst” in-
deholder en række mord, og ligene 
kommer af vejen på alternativ vis, li-
gesom at beviser bliver begravet, og 
motiver sløret. Men kvælningerne er 
ikke romanens tema. Det handler om 
kærlighed og livsnødvendigheden af 
kærlighed. 

cb@kbhavis.dk

Ane Riel

Bæst

Lindhardt og Ringhof 

380 sider

299 kroner
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FREMRAGENDE 
HOLLANDSK KRIMI

PSYKOLOGISK THRILLER 
FRA SPÆNDINGSROMANERNES 
SUPERLIGAS ØVERSTE HYLDE

ANMELDELSE  Englen i skyggen 
begynder med, at den holland-
ske journalist Farah Hafez af 
en tjetjensk terrorgruppe bli-
ver tvunget til at støtte jihad 
mod præsident Potanins for-
bryderske regime. Det sker i 
Moskva, hvor en blodig gidsel-
tagning skal være undskyld-
ningen for at indlede en ny 
krig mod Tjetjenien. Der er 
blot det ved gidseltagningen, 
at den skal dække over noget 
helt andet, men det finder læ-
serne først ud af senere. 

Imidlertid resulterer Fa-
rahs indrømmelse, der sker 
for rullende kameraer, i, at 
hun bliver stemplet som ter-
rorist over hele verden, men 
med hjælp fra sin kollega Paul 
Chapelle og et falsk pas lyk-
kes det for hende at flygte til 
Jakarta i Indonesien. Grun-
den til at Farah Hafez over-
hovedet befandt sig i Moskva 
var, at hendes chefredaktør på 
AND, Edward Vallent havde 
fået den idé, at oligarken Va-
lentin Lavrov skulle overtales 
til at være gæsteredaktør på 
avisens særtillæg om kunst. 
Hvilket igen kun var forsøg 
på at få kontakt til Lavrov, 
der foruden at forsyne Syd-
afrika med hemmelige vå-

benleverancer var på vej til 
Holland for at underskrive 
en kontrakt på en underjor-
disk gasterminal. Endelig var 
Lavrov involveret i internati-
onal menneskehandel med 
børn og havde tætte forbin-
delser til præsident Potanin. 
Sideløbende med det skete 
der en ulykke i Holland, hvor 
en Mercedes Benz S600 med 
økonomiminister Ewald Lom-
bard som passager påkørte en 
dreng, der forklædt som pige 
skulle have været sexlegetøj 
for minister Lombard. 

Ministerchaufføren Tho-
mas Meijer blev tvunget af 
Lombard til at flygte fra ulyk-
kesstedet, men få dage efter 
fik han samvittighedskvaler 
og henvendte sig til politiet, 
hvor han afgav forklaring, 
men et par dage efter gik han 
igen til politiet og ændrede 
sin forklaring til at Lombard 
ikke var passager i bilen. Og 
igen kort tid efter finder man 
chaufføren hængt. Krimi-
nalassistent Radjen Tomasoa 
og hans makker Esther van 
Noordt tror imidlertid ikke, 
at chaufføren har begået selv-
mord, men de er overbevist 
om, at han er blevet myrdet. 
I resten af Englen i skyggen 

følger man sideløbende opkla-
ringsarbejdet med, hvad der 
sker i Jakarta og i Sydafrika, 
og endnu en gang har Walter 
Lucius, hvis rigtige navn er 
Walter Goverde, der for at par 
år siden skrev Sommerfuglen 
og stormen, skrevet en både 
medrivende og spændende 
krimi, hvor man er under-
holdt hele vejen igennem de 
næsten 400 sider. Jeg glæder 
mig allerede til at læse det be-
budede tredje bind, men bø-
gerne kan læses helt uafhæn-
gigt af hinanden.

jl@kbhavis.dk

ANMELDELSE  Da 28-årige Jes-
sica bliver en del af en psyko-
logisk undersøgelse som for-
søgsperson nr. 52, aner hun 
ikke, hvad det er hun går ind 
til. Det sker i begyndelsen af 
Greer Hendricks & Sarah Pek-
kanens psykologiske thriller 
En anonym pige. Ellers arbej-
der Jessica som makeupartist 
hos firmaet BeautyBuzz, hvor 
hendes job består i at fikse 
kvinder op, inden de skal en-
ten til fest eller på date. Under 
ét af disse besøg finder Jessica 
ud af, at den kvinde, hun be-
søger, tjener gode penge som 
forsøgsperson, men da hun 
ikke har tænkt sig at møde 
op dagen efter hos den karis-
matiske Dr. Schields, beslutter 
Jessica sig for at møde op i ste-
det for hende, da hun godt kan 
bruge nogle flere penge. Før-
ste overraskelse for Jessica er, 
at Dr. Schields er en kvinde, 
og snart efter deltager hun i 
undersøgelsen, hvor hun bl.a. 
får stillet mere og mere intime 
spørgsmål. Men hun ved ikke 
rigtigt, hvad formålet med un-
dersøgelsen er. Dog bliver hun 
sendt ud på mærkelige ekspe-
ditioner, hvor hun fx skal for-
søge at forføre gifte mænd. 
Dr. Schields er gift med Tho-
mas, som er praktiserende 
psykiater, og de er på vej til 
at blive separeret, da Tho-
mas har været den smukke 
Dr. Schilds utro. Måske er de 
psykologiske undersøgelser 

blot noget, der skal overbe-
vise Dr. Schields om, at hendes 
mand atter vil være sin kone 
utro, og efterhånden bliver 
undersøgelsen mere og mere 
suspekt. Både Jessica og Dr. 
Schields bærer på hemmelig-
heder, der har med deres sø-
stre at gøre, og pludselig føler 
Jessica, at hun har bevæget sig 
ud i en verden, hvor alt er død-
sens farligt. Meget mere kan 
man ikke røbe her, uden at 
tage spændingen ud af plot-
tet, men det er lykkedes for 
makkerparret Hendricks & 
Pekkanen at skabe en forry-
gende spændingsroman, hvor 
man som læser ustandselig 
overraskes, og hvor man sid-
der i spænding indtil sidste 
punktum.

jl@kbhavis.dk

Greer Hendricks og Sarah Pekkanen

En anonym pige

420 sider

Gyldendal

Walter Lucius

Englen i skyggen

Oversat af Birthe Lundsgaard

372 sider. Peoole´sPress
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ÅRETS BEDSTE 
POLITIKERBIOGRAFI

NORSK SPIONTHRILLER 

I TOPKLASSE

ANMELDELSE  Det er absolut 
ikke alle politikerbiografier, 
der er lige interessante, men 
Mogens Lykketoft – Erin-
dringer, holdning og hand-
ling er en dejlig undtagelse. 
Her fortæller én af det sidste 
århundredes nok mest magt-
fulde politikere om sin barn-
dom, sit privatliv, men ikke 
mindst om over 50 år i dansk 
og international politik. Da 
den lille dreng i 1946 for an-
den gang blev bortadopteret, 
kom han til familien Lykke-
toft, der havde en farvehandel 
på Gammel Kongevej på Fre-
deriksberg. Som studerende 
meldte han sig ind i det so-
cialdemokratiske Frit Forum, 
hvor han hurtigt fik sin første 
formandspost. 

Han blev gift og fik to døtre 
og boede i kvarteret Galgebak-
ken i Albertslund, hvor han 
fik mange venner for livet. 
Mens han arbejdede i Arbej-
derbevægelsens Erhvervsråd, 
fik han efter valget i januar 
1981 en opringning fra An-
ker Jørgensen, der spurgte, 
om han ville være skattemi-
nister, hvortil han svarede, at 
de måtte han lige tænke over, 
og så sagde Anker: ” Det må 
du godt, jeg holder lige tele-
fonrøret for øret så længe,” 
og så var den kun 35-årige 
Lykketoft skatteminister. To 
år inden havde Lykketoft-fa-
milien mødt sin første tra-
gedie, da hans første hustru 
Aase døde kun 33 år gammel. 
Men Mogens Lykketoft havde 
vanskeligt ved at være alene, 
og snart kastede han sig i ar-
mene på en ny kvinde, Helle 
Mollerup, der nogle år tid-
ligere havde været gift med 
Poul Nyrup, og de to havde 
datteren Signe, der var jævn-
aldrende med Lykketofts æld-
ste datter Maja. Men, indrøm-
mer Lykketoft, det var nok 
den største fejltagelse i hans 
liv, da de hårdt ramte døtre 
vantrivedes sammen med 
Helle, og det forhold sluttede 
da også efter seks års sam-
liv i en Charlottenlund-villa. 
Samme sommer, som Lykke-
toft flyttede til en lejlighed 
på Østerbro, blev han kære-
ste med sin folketingskollega 
Jytte Hilden, og de havde 17 
spændende år sammen, hvor 
deres lejlighed i Odensegade 
var en slags åbent hus for 

mange arrangementer og po-
litiske cafemøder mellem et 
bredt udsnit af den socialde-
mokratiske folketingsgruppe. 
Tilbage til det politiske hand-
ler de næste mange sider om 
den opslidende kamp om for-
mandsposten i Socialdemo-
kratiet, hvor Poul Nyrup be-
sejrede Svend Auken. 

Da Poul Nyrup bliver stats-
minister, har Lykketoft gode 
år som finansminister, indtil 
han i slutningen af regerings-
perioden bliver udenrigsmi-
nister, noget, der nok ifølge 
biografien er ønskerollen som 
minister, men desværre kun 
holder i kort tid, da regerings-
skiftet i 2001 resulterede i, at 
Anders Fogh kunne danne 
regering, og Poul Nyrup skif-
tede karriere og blev et suc-
cesfuldt medlem af Europa-
parlamentet, mens Mogens 
Lykketoft uden dramatik 
blev valgt til formand for So-
cialdemokratiet. Ved valget i 
februar 2005 vinder Anders 
Fogh en stor sejr, og som ta-
ber holder Lykketoft en frem-
ragende tale, som er gengivet 
i sin helhed. Kort efter valg-
nederlaget bliver Mogens Lyk-
ketoft gift for fjerde gang med 
sin nye kæreste journalisten 
Mette Holm, og nogenlunde 
samtidig går han af som par-
tiformand. 

Så er der en spændende 
beretning om det næste for-
mandsvalg imellem Helle 
Thorning-Schmidt og Frank 
Jensen. Man hører om, hvor-
dan Helle Thorning ikke 
kunne slå Anders Fogh, men 
derimod vandt over Lars 
Lykke, og biografiens sidste 

tredjedel handler om, hvor-
dan Mogens Lykketoft bli-
ver formand for Folketinget, 
mens det meste går skævt 
for Helle Thornings regering. 
Her giver Lykketoft indtryk af, 
hvordan den radikale Margre-
the Vestager og socialdemo-
kraten Bjarne Corydon er de 
helt store skurke i det sam-
arbejde. Af andre helt store 
skurke nævnes Karen Jesper-
sen, der ødelagde meget for 
Socialdemokratiet, inden hun 
rykkede helt ud på højreflø-
jen. Så følger en spændende 
beretning om Lykketofts tid 
som formand for FN ś 70. ge-
neralforsamling i New York, 
og endelig øjner han lys for-
ude med Mette Frederiksen 
som statsminister, noget Lyk-
ketoft gerne havde set lidt tid-
ligere. Når sidste side er vendt, 
står man beriget tilbage, efter 
at have læst én af de bedste 
politikerbiografier – nogen-
sinde.

jl@kbhavis.dk

ANMELDELSE  Med Bjørnen ta-
ger norske Gard Sveen trinet 
op i spionromanernes super-
liga. Hans politiefterforsker 
Tommy Bergmann er egent-
lig på ferie, da han bliver til-
kaldt til et øde område en 
halv times kørsel fra Oslo for 
at undersøge, hvem den døde 
kvinde, man netop har truk-
ket op af dyndet i en sø, er. 
Hun var klædt i en dyr lam-
meskindsfrakke, der var mo-
derne nogle årtier tidligere, og 
måske var hun en ung kvinde 
fra Trondheim, der var blevet 
meldt savnet. 

Det virker som en kends-
gerning, men en måned efter, 
bliver Bergmann ringet op af 
den præst, som begravede den 
unge kvinde for at fortælle 
ham, at der i nattens løb var 
blevet anbragt et gravlys og 
en buket blomster på hendes 
grav. Kort efter bliver Berg-
mann kaldt hen til sin chef 
Fredrik Reuter, hvor også Jan 
Amundsen, der er næstkom-
manderende i Politiets sikker-
hedstjeneste er til stede. Her 
får Tommy Bergmann til op-
gave at bryde ind hos en Mar-
tin Kleive, som politiet meget 
gerne vil i kontakt med. For 
sikkerhedstjenesten tror nem-
lig, at den myrdede kvinde 
muligvis var den østtyske af-
hopper Christel Heinze, der 
i sin tid var bedste ven med 
mesterspionen Arvid Storholt, 
der kort efter findes myrdet i 
sit hjem. Da han i 1987 blev 
arresteret, fik han sin straf be-
tydeligt nedsat af Jan Amund-
sen, hvis han ville hjælpe med 

at finde oplysninger om en an-
den sovjetisk spion, der blev 
kaldt for Bjørnen. Derfor bli-
ver Bergmanns opgave nu at 
finde frem til Bjørnen, hvis 
identitet aldrig blev afsløret. 
Romanen veksler imellem 
opklaringsarbejdet i oktober 
2018 og hvad der skete, efter at 
Christel Heinze var hoppet af 
efter et svømmestævne i Oslo. 

Under sit opklaringsar-
bejde rejser Tommy Berg-
mann også til Berlin, hvor 
han muligvis kan finde oplys-
ninger, der har med Christel 
Heinze at gøre. Når man læser 
Sveens roman, er det klart, at 
han må have fundet inspira-
tion hos virkelighedens nok 
største norske spion Arne Træ-
holt, men det gør ikke histo-
rien mindre spændende. Der 
er drøn på indtil de allersid-
ste sider, hvor man langt om 
længe får at vide, hvem Bjør-
nen var. 

jl@kbhavis.dk

Gard Sveen

Bjørnen

Oversat af Ib Høy Hansen

313 sider. Klim

Mogens Lykketoft

Erindringer – holdning og handling

Gennemillustreret med fotos og 

tegninger. 568 sider. Rosinante
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TEKST JANNIK LUNN   

MÅSKE ÅRETS 
BEDSTE KRIMI

ANMELDELSE  Den svenska krimiforfatter An-
ders Roslund har igen kriminalkommissær 
Ewert Grens og civilagent Piet Hofmann som 
hovedpersoner i Hun skal leve. Handlingen 
foregår i nutiden, men meget hurtigt går man 
17 år tilbage, hvor der fandt en ufattelig tra-
gedie sted hos en albansk indvandrerfamilie i 
Dalagatan 74 i Stockholm. Hele familien Lilaj, 
bestående af moren Mirza, faren Diellza og to 
af deres tre børn, Eliot og Julia blev skudt i no-
get, der lignede en henrettelse. De var alle fire 
blevet skudt med et skudhul i panden og ét i 
tindingen. Da Grens ankom til lejligheden, sad 
en overlevende pige, Zana, hvis femårs fødsels-
dag, de netop havde fejret, på skødet af sin døde 
far. Ewert tog den lille pige med og fik hende 
installeret i et safe house, hvor hun var ind-
til de sociale myndigheder fandt en adoptiv-
familie til hende og gav hende både nyt navn 
og nyt cpr.nummer. Ewert Grens var egentlig 
godt klar over, hvem, der var bagmanden bag 
drabene, men det lykkedes aldrig for ham, at 
få fængslet den pågældende. De romanen be-
gynder, tiden rykket 17 år frem, og politiet har 
netop fået en anmeldelse om et indbrud i lej-
ligheden på Dalagatan 74, samme sted, hvor 
den lille familie blev myrdet i sin tid. Der er 
ikke stjålet noget, men Ewert opdager et lille 
hul i gulvet på fire gange fire centimeter – uden 
indhold. Noget havde ligget der i sytten år, no-
get, som ikke var der længere. Ewert Grens, der 
altid arbejder bedst, når en båndoptager spiller 
gamle Siw Malmkvist-sange, går i arkivet på 
politigården for at finde den gamle sag frem, 
men i én af mapperne er alt fjernet, og der 
er kun blanke A4-sider. Piet Hoffmann, der 
er tidligere kriminel og nu har forretningen 
Hoffmann Security AB, bliver igen af Grens sat 
til at infiltrere den kriminelle undergrund, og 
samtidig begynder en undersøgelse af de in-
terne forhold hos politiet, fordi én eller anden 
har fjernet noget fra chefen Erik Wilsons hem-
melige skudsikre metalskab. Så snart Piet er 
kommet i gang med sine undersøgelser, mod-

tager han trusler om, at hans familie vil blive 
likvideret, hvis han fortsætter. Det begynder 
med en plasticfigur, som afleveres i brevkas-
sen til hans søn, indeholdende en håndgranat, 
dog uden slagstift, men kort tid efter ligger der 
en sprængningsklar figur i sønnens skoletaske. 
Mens Ewert Grens arbejder med sine undersø-
gelser, besøger han en maskør, der forvandler 
ham så meget, at selv ikke hans nærmeste kan 
genkende ham. Da det bliver klart, at meget af 
den internationale våbenhandel, har sit oprin-
delige hjemsted i Albanien, tager Piet derned, 
mens han får installeret sin familie i en ny 
lejlighed, hvor de ikke burde kunne findes. I 
Albanien findes der måske et gigantisk våben-
lager af de maskingeværer, som skal bruges 
som lokkemad i de svenske kriminelle miljøer. 
Som et tredje spor i romanen, stifter læseren 
også bekendtskab med, hvad der egentlig blev 
af den lille pige, som fik ny identitet. Meget 
mere skal ikke røbes her, men med Hun skal 
leve er det atter en gang lykkedes for Anders 
Roslund at skrive én af årets absolut bedste 
krimier, hvis ikke den bedste.

jl@kbhavis.dk
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Hun skal leve

Oversat af Inger Kristensen
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Inèz Bayard

Overgrebet

Oversat af Mette Olesen
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TEKST JANNIK LUNN   

EN GRUFULD 
TRAGEDIE 
FORKLÆDT SOM THRILLER

ANMELDELSE  Inèz Bayards 
Overgrebet er en roman og 
ikke en decideret spændings-
roman, men alligevel kan 
man også læse denne historie, 
som om det var en krimi. Plot-
tet er fremragende kompone-
ret, til trods for at man be-
gynder med slutningen, hvor 
Marie slår både sin lille søn 
Thomas og sin mand Laurent 
ihjel. Og så går man tilbage i 
tiden og får beretningen om, 
hvordan Marie, som arbejder 
i en bank, bliver gift med den 
succesrige advokat Laurent. 
De flytter ind i en stor lejlig-
hed på Boulevard Voltaire i 
Paris’ 11. arondissement. 

Alt synes at være fryd 
og gammen, og Laurent er 
ved at få den store sag, han 
længe har drømt om, og de 
er enige om, at tiden er inde 
til at få et barn. En dag, hvor 
Laurent arbejder sent, er Ma-
rie på vej hjem fra banken, 
da hun opdager, at hendes 
cykel er forsøgt stjålet, og at 
den er så mishandlet, at hun 
ikke kan cykle på den. Men så 
kommer hendes filialdirektør 
forbi i sin Mercedes, og han 
tilbyder at køre hende hjem. 
Under denne hjemtur kører 
han ind til siden, låser bilens 
døre og voldtager Marie både 
forfra og bagfra. Da hun ende-
lig chokeret forlader bilen, får 
hun denne besked med på ve-
jen: ”Hvis du fortæller nogen, 
hvad der er sket, så er det slut 
med dig, din mand og din kar-
riere. Ingen vil tro på dig, så 
du klapper i, og alting fortsæt-
ter som før.” Da Laurent først 
er sent hjemme, beslutter Ma-
rie sig for ikke at fortælle om 

voldtægten. Hun fortsætter 
med at gå i seng med Laurent, 
til trods for at hun ikke finder 
nogen glæde ved det, men da 
hun opdager, at hun er gravid 
og frygter, at det er filialdirek-
tøren, som er far tildet barn, 
hun venter sig, begynder hen-
des nedstigning mod mørket 
og vanviddet. Samtidig er hun 
fyldt med angst, vrede, skyld 
og skam. 

Og det bliver ikke bedre 
efter fødslen. Imens deres 
forhold bliver stadig dårli-
gere, finder Marie en dag ud 
af, at Laurent har fået foreta-
get en faderskabstest. Mere 
skal ikke røbes her, men som 
læser fyldes man med stadigt 
mere ubehag i denne hjerte-
skærende tragedie. Det kan 
ikke undre, at Overgrebet blev 
nomineret til Prix Goncourt i 
2018, dog uden at få den. Det 
er en blændende roman, som 
er svær at lægge fra sig.

jl@kbhavis.dk
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TEKST JANNIK LUNN  

THRILLER OM 
EN MORDSAG 
OG ET ÆGTESKAB 
I OPLØSNING
ANMELDELSE  Hovedpersonen 
i Harriet Tyces thriller Bitter 
frugt, den britiske advokat 
Alison, der er ansat hos Saun-
ders & Co. har netop nået et 
højdepunkt i sin karriere, da 
hun har fået opgaven med at 
forsvare Madeleine Smith, der 
er anklaget for knivmordet på 
sin mand. Det sker nogenlunde 
samtidigt med, at hun har ind-
ledt en affære med sin kollega 
Patrick, til trods for at hun er 
gift med parterapeuten Carl 
og er mor til den lille skolepige 
Matilda. 

Hun har imidlertid beslut-
tet at slutte sit erotiske eventyr 
med Patrick, men det er ikke 
så nemt, som det lyder til, for 
hun er stadig så forgabt i ham, 
at hun i begyndelsen af roma-
nen lader ham kneppe sig på et 
toilet i toget tilbage til London 
efter mødet med deres nye kli-
ent. Og desuden modtager hun 
den ene e-mail efter den anden 
på sin telefon, som indikerer, at 
der er én, som kender til hen-
des udenomsægteskabelige af-
fære. Mordsagen mod Madele-
ine Smith er ret kompliceret, og 
Alison kæmper for en dom for 
uagtsomt manddrab, da Ma-
deleine i en årrække er blevet 
både tøvet og ydmyget af sin 
mand. Men efterhånden fin-
der man ud af, at sagen er mere 
speget end først antaget. Imens 
forsøger Alison og Carl at få de-
res ægteskab til at fungere igen 
– bl.a. med et par dages ferie 
på et hotel i Brighton, som ud-
vikler sig katastrofalt på grund 
af Alisons drikkeri. Mens man 
sideløbende følger med i mord-
sagen og i Alisons og Patricks 
fortsatte affære, sker det helt 
forfærdelige, at Matilda forsvin-
der en dag, hvor hun og Alison 
leger gemmeleg i en park. Da 
Matilda igen dukker op – hel-
digvis uskadt – flipper Carl ud, 
og han siger, at han vil skilles 
fra Alison, da hun er helt uan-
svarlig som mor. Og desuden 
bliver Patrick anholdt og sig-
tet for voldtægt af en anden 
kvinde, som han har haft sam-
leje med på en bænk i en part. 
Det har ellers været med begges 
samtykke, men da politiet an-

holder dem, får kvinden kolde 
fødder og siger, at der var tale 
om voldtægt. 

Da den sag kommer frem, 
bliver Patrick breaking news på 
nogle avisforsider, og sagen får 
fatale konsekvenser for Patrick. 
Så alt er mere eller mindre gået 
i fisk for Alison, og hvordan 
det hele ender, må man læse 
sig til. Harriet Tyce har skrevet 
en spændende thriller, der er 
meget mere end en kriminal-
roman. Det er ligeså meget en 
roman om parforhold, og der er 
hemmeligheder både i mord-
sagen og i Alisons liv, som gør 
historien spændende indtil de 
allersidste sider, men året har 
budt på thrillere, som er bedre 
end Bitter frugt.

jl@kbhavis.dk
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Oversat af Rasmus Hastrup
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TEKST JANNIK LUNN   

ÅRETS DEBUTROMAN?

ANMELDELSE  Venskab på livstid, som er skrevet 
af medskaberen af Gøglerskolen P.C. Asmussen 
er en skøn roman eller roadmovie om bank-
røveren Kjeld, der efter en håbløs opvækst og 
fængselsstraf vender tilbage for at udføre kri-
minalpræventivt arbejde, som skal få andre 
vildfarne unge på ret køl, inden det er for sent. 
Som forfatteren skriver i sit forord, er der tale 
om skrøner, som for en stor dels vedkommende 
bygger på virkelige hændelser, men hvor der er 
lidt byttet om på tid og steder, og hvor nogle 
personer er sammensat af flere forskellige, men 
hvor andre optræder under deres rigtige navne, 
hvilket de er indforstået med. Nogle vil kalde 
det autofiktion, men selv kalder Asmussen det 
for en røverhistorie. Det begynder med Kjelds 
død, efter at han har ligget i koma, og hvor man 
slukker for respiratoren, og efter hans ønske hol-
der en fed fest for masser af mennesker med 
håndmadder, håndbajere og citronmåner, hvor 
der bliver holdt taler, fortalt skrøner fra hans liv 
og spillet på harmonika, savblad og grydeskeer. 
Så gør handlingen tilbage til de glade dage i 
70’erne, hvor PC køber Sall Kollektiv, tæt ved 
Hammel, sammen med tre andre. 

Her er det meningen, at de vil tage unge i fa-
miliepleje, reparere gamle busser og dyrke bio-
dynamiske grøntsager. En af de første, der kom-
mer, er Kjeld Henriksen, der dukker op sammen 
med sin sagsbehandler. Her under mirabelle-
træet fortæller han sin hidtidige historie til PC, 
hvordan han aldrig havde set sin far, og hvordan 
han var vadet ud og ind af institutioner. Hvor-
dan han fik tæsk og til sidst blev sendt til Nyborg 
Statsfængsel, hvor man gjorde ham både krimi-
nel og til narkoman. Senere bliver det Hersted-
vester, hvor det gælder om at sætte sig i respekt 
hos de andre fanger. Efter at tilbragt det fleste 
år af sit liv, får Kjeld den idé, at de skal lave 
en rullende Pip-Celle magen til dem, der findes 
i Horsens Statsfængsel. Med den skal de rejse 
land og rige rundt, vise cellen frem og protestere 
imod forholdene i de danske fængsler. Her vil 
Kjeld holde foredrag og fortælle sin livshistorie 
i håb om, at det kan få nogle unge rødder til at 
tænke sig om, inden de går ud og laver noget 
lort. Det er meningen, at han vil blive fulgt af 
sine venner og forskellige teater- og gøglertrup-
per, bl.a. nogle unge fra Skovly Ungdomspen-
sion, der kalder sig De Pinlige Plattenslagere. 
Her opfører man teaterstykker med fx Søren 
Snyd og Dommer Dyd. Mens det arbejde bliver 
sat i værk, og Kjeld fx skal erhverve kørekort til 
den bus, som skal følge med rundt, holder han 
sig for det meste langt væk fra narkoen, men 

der kommer små tilbagefald en gang imellem. 
Finansieringen af projektet Pip-Cellen sker ved, 
at de sælger klistermærker, hvor der står: ”Bliv 
et bedre menneske”, og det lykkes også at få fx 
Sømændenes Forbund til at støtte foretagendet 
med 10.000 kroner. PC er med under det hele, 
og bogen handler også om deres kvinder, om 
hvordan de for en tid vender tilbage til Nørre-
bro i København, hvor de er aktive og bl.a. del-
tager i kampen om Byggeren. Tilbage i Aarhus 
er Den Rullende Pip-Celle blevet en realitet, og 
når de ikke er på turné, virker PC i forskellige 
job som pædagogmedhjælper, indtil han senere 
starter Gøglerskolen. 

En af de mere spektakulære optrædener er, 
da de besøger Horsens Statsfængsel, og optræder 
for fangerne. Man kommer med på Kjelds og 
PCs drukture på bl.a. Folkeværtshuset Æsken, 
og når de afsluttede drukturen, gik de ned til 
en abe, der sad i et bur i baggården ved siden af 
grillbaren. Der var et skilt, hvorpå der stod, at 
man ikke måtte fodre aben, men det blæste de 
på. De købte wienerbrød i en automat ved siden 
af, og fodrede aben, som de kaldte Alfred. Ven-
skab på livstid er fuld af fine betragtninger, fx 
konstaterer forfatteren, at vagtmesteren i Hor-
sens Statsfængsel hed Ove Brummer, og at det 
var samtidig med, at landbrugsministeren hed 
Kofod, og en sagsbehandler ved arbejdsformid-
lingen hed Finn Stilling. Der er henvisninger 
til mange sjove sange med mere eller mindre 
platte tekster, og det er i det hele taget en ual-
mindelig charmerende, velskrevet og morsom 
roman. Venskab på livstid – en røverhistorie må 
være en oplagt kandidat til årets debutantpris i 
Bogforum. Læs den og bliv glad!

jl@kbhavis.dk
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TEKST JANNIK LUNN   

ENDNU EN DYBT 
FASCINERENDE KRIMI FRA 
JAPANSKE KEIGO HIGASHINO 

ANMELDELSE  Hvor er det skønt 
endnu en gang at læse en krimi 
fra den japanske forfatter Ke-
igo Higashino. Hans tredje 
roman på dansk En midsom-
merligning foregår i en lille 
turistbu Hari-ga-Ura nogle få 
timers togrejse fra Tokyo. Her 
forsvinder en mand, som bor 
på et lille pensionat, Rokugan 
Ryokan, og dagen efter duk-
ker hans lig op på klipperne 
nær ved kysten. Umiddelbart 
ser det ud som en faldulykke, 
men ved obduktionen bliver 
det klart, at Masatsugu Tsu-
kahara, som den afdøde hed, 
allerede havde været død, in-
den han havnede på klippen. 

Det resulterer i, at drab-
sefterforsker Kusanagi skal 
forsøge at opklare sagen, og 
professor Yukawa, der også 
boede på pensionatet, ind-
leder sin egen undersøgelse. 
Rokugan Ryokan  ejes af Shi-
geharu Kawahata, som har ar-
vet det efter sin far, og han 
driver det sammen med sin 
hustru, Setsuko. Mens disse 
dramatiske begivenheder 
sker, har de besøg af drengen 
Kyohei, der er nevø til Shige-
haru, og som skal tilbringe sin 
ferie der. Han kommer til at 
få en afgørende rolle i histo-
rien, og han tilbringer meget 
tid sammen med professoren, 
som stiller ham forskellige op-
gaver, han vil kunne bruge i 
sit skolearbejde. Da det bliver 
klart, at der antagelig er tale 
om en mordsag, må Kusanagi 
søge efter assistance hos sine 
kolleger i Tokyo, specielt da 
det viser sig, at afdøde Tsuka-
hara tidligere havde været an-
sat hos politiet, inden han gik 
på pension. Tsukahara havde 
i sin tid fået dømt en mand 
ved navn Hidetoshi Senba en 
lang fængselsstraf for mordet 
på en såkaldt hostess, Nobuko 

Miyake, der gik under navnet 
Rie. Nu var Senba imidlertid 
blevet løsladt, og han boede 
ikke så langt fra der, hvor liget 
af Tsukahara var blevet fun-
det. Godt nok havde Senba til-
stået drabet på Miyake, men 
hvorfor var denne sag blevet 
ved med at interessere Tsu-
kahara, og havde han været 
i forbindelse med Senba efter 
hans løsladelse. 

Da man efter obduktionen 
af Tsukahara finder ud af, at 
han både havde indtaget no-
get sløvende, og at han direkte 
var død af kulilteforgiftning, 
er spørgsmålet, hvordan det 
var sket, og hvem der kunne 
være interesseret i at lukke 
munden på den tidligere po-
litimand. Det viser sig natur-
ligvis, at årsagen til mordet 
på Nobuko Miyake måske 
var en helt anden end den, 
politiet først havde fastslået, 
men det er jo hele plottet i En 
midsommerligning, så det må 
man læse sig frem til, og man 
vil ikke blive skuffet. Blot skal 
man holde hovedet koldt og 
ikke løbe sur i de mange frem-
medartede japanske navne. 

jl@kbhavis.dk
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TEKST JANNIK LUNN   

KRIMINALSAGER 
FRA DET VIRKELIGE LIV

ANMELDELSE  Som anklager er Jakob Buch-Jep-
sen på det seneste blevet kendt i hele Dan-
mark som anklageren i sagen mod opfinde-
ren i ubådssagen, hvor en kvindelig svensk 
journalist kom så ulykkeligt af dage. Nu har 
Jakob Buch-Jepsen i samarbejde med journa-
listen Stine Bolther udgivet Jeg som anklager. 
Drabet i ubåden og andre sager fra den mørke 
side. Foruden den meget omtalte ubådssag, 
hvor man følger med i Buch-Jepsens dagbog 
igennem hele sagen frem til domfældelsen, 
indeholder bogen en række andre spændende 
sager, hvor Buch-Jepsen har været anklager. 

Meget prisværdigt har bogens forfatter ano-
nymiseret alle de personer, der ikke har ar-
bejdet professionelt med straffesagerne. Man 
hører om den store interesse, der var fra offent-
ligheden i ubådssagen, hvor der hver dag var 
fuldt hus i retslokalet, og så imponeres man af 
sagens enorme omfang, og hvordan anklage-
ren måtte tage fire hele flyttekasser med de 49 
ringbind med hjem, da han skulle forberede sig 
til sagen, som var berammet til 20 retsdage. En 
anden spændende sag begynder, da to efterfor-
skere fra politiets røverisektion møder op hos 
Buch-Jepsen omkring en kidnapningssag, der 
får en til at tænke på en Hollywood-film. Det 
lykkedes for konen til den restaurationsejer, 
som var blevet kidnappet, at skrabe 166.000 
kroner sammen, men det var ikke nok for 
kidnapperne, så konen måtte desuden under-
skrive et gældsbrev på flere hundrede tusind 
kroner, før den kidnappede blev løsladt. Man 
får en interessant gennemgang af sagen, der 
endte med at de tiltalte sammenlagt fik lige 
over 40 års fængsel. 

En anden sag er den imod pyromanparret, 
som det lykkedes for at brænde store værdier 
af, før de blev fanget. I byretten fik manden 
en forvaringsstraf, mens han i landsretten fik 
en straf på otte et halvt år, og den kvindelige 
partner slap med et år og tre måneders fængsel 
samt 200 timers samfundstjeneste, da parret i 
mellemtiden havde fået et barn. Endnu en sag 

handler om et knivoverfald på en taxachauf-
før, som kun overlevede, da han havde fået 52 
portioner blod på Rigshospitalets traumecen-
ter. Denne sag endte med en forvaringsdom 
til den 22-årige voldsmand. Flere spændende 
sager bliver gennemgået, indtil Jakob Buch-Jep-
sen tager orlov fra anklagemyndigheden for 
at tiltræde en stilling i et advokatfirma, som 
er kendt for at føre sager fra Den Uafhængige 
Politianklagemyndighed. 

Mange har spurgt Buch-Jepsen, om han 
ville kunne forsvare én, som han ved er skyl-
dig, og det svarer han ja til, da alle har ret til 
et forsvar, uanset hvem man er. Dog slår han 
fast, at han ikke ville bryde sig om at forsvare 
én, der har skudt en masse mennesker på en 
ø, da det ikke ville give mening at forsøge at 
fritage ondskaben for ansvar, men det ville 
være vigtigt at forklare omverdenen, hvorfor 
han havde begået de forfærdelige handlinger. 
Til de mange, som elsker kriminalromaner, 
kan denne bog anbefales varmt, da den giver 
forskellige eksempler på, hvordan en anklager 
arbejder i virkelige sager.

jl@kbhavis.dk

Jakob Buch-Jepsen

Jeg som anklager

Drabet i ubåden og andre sager fra den mørke side

Illustreret med fotos. 313 sider. People’sPress
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RABLENDE SKÆV 
NORSK ROMAN
ANMELDELSE  Der er nogen, der 
siger, at verdens tyndeste bog 
er Norsk humor gennem 100 
år, men så har de ikke læst Er-
lend Loe, for han viser gang 
på gang, at det ikke har noget 
på sig. Hans nyeste roman Dy-
rene i Afrika er et pragtfuldt 
eksempel. Den handler om 
fire mænd og en kvinde, der 
er fast besluttet om, at de vil 
redde dyrene. Men hvordan 
skal det ske? Sammen udtæn-
ker de en happening, hvor de 
ved hjælp af ”The Big Five”, 
bøffel, løve, leopard, næse-
horn og elefant vil vise, hvor-
dan mennesker fucker med 
flora og ikke mindst fauna. De 
vil simpelthen tage til Afrika 
og skænde de pågældende dyr, 
fotografere det, og lade bille-
derne gå verden rundt. Først 
bliver personerne præsente-
ret, og det er ganske morsomt 
skildret. Vidkun, som i resten 
af romanen ustandselig bliver 
spurgt om hans forhold til 
krigen på grund af sit navn, 
er tandlæge, og både han og 
hans familie sætter en ære i 
ikke at have én eneste fyld-
ning i egne tænder. Joachim 
Sperber er medlem af alver-
dens forskellige foreninger, 
og han lever i et homoseksu-
elt forhold med sin navnløse 
partner, der har en lighund, 
som finder døde mennesker i 
naturen. Lis Løvenskiold ar-
bejder som sekretær for po-
litidirektøren og skriver hans 
”Tanker ved årets slutning” i 
bladet Norsk Politi. Såkaldte 
Bob, der er gift med Nina, ar-
bejder for et lille filmselskab 
med at klippe trailere, mens 
Hektor Graabræk er forfatter 
af serielitteratur. Da disse fem 
personer har besluttet at tage 

til Afrika, må de i romanens 
anden del først igennem en 
form for træning, og de skal 
også finde penge til at finan-
siere rejsen. Under træningen 
konstruerer Hektor fx en bøf-
fel af papmache. Tredje del 
er selve turen til Afrika, nær-
mere bestemt Kenya, hvor de 
lander i Nairobi. Og her går 
de i gang med at skænde de 
vilde dyr, og det udvikler sig 
til en hel række groteske si-
tuationer, som det vil føre for 
vidt at fortælle om her. Der 
er desuden tale om en slags 
udviklingsroman for de fem 
personer, og romanen slutter 
med at fortælle, hvad der vi-
dere skete for dem. Dyrene i 
Afrika er en prægtig beskri-
velse af, hvad der sker, når 
selvgode mennesker beslutter 
sig for at redde verden. Det er 
simpelthen mageløst, og der 
er kun tilbage at sige: ”Læs 
den, hvis du virkelig vil læse 
noget, der er både tankevæk-
kende og sjovt!”

jl@kbhavis.dk

Erlend Loe

Dyrene i Afrika

Oversat af Susanne Vebel

314 sider. Gyldendal



Hjælp til røde næser 
og vinterens andre 
udfordringer
Åh nej! Næsen løber og noget så naturligt som at trække vejret er hårdt arbejde. 
Heldigvis er der hjælp og gode råd at hente på apoteket, både til ømme og trætte 
næser og til mange af de andre udfordringer, vinteren ofte bringer med sig. 

Kom ind 
på apoteket 
og få faglig 
rådgivning

Otrivin Ukonserveret (xylometazolin¬hydrochlorid) næsespray, opløsning. 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: 1 pust i hvert næsebor 3 gange dagligt efter behov, i højst 10 dage. Max. 
3 pust i hvert næsebor dagligt. Otrivin 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 indholdssto� erne, 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 (f.eks. langt QT-syndrom), vandladningsproblemer pga forstørret prostata, tumor i binyren samt til patienter, der er i behandling med MAO-hæmmere eller har været det inden for de sidste to uger. Samtidig brug af tri- og tetracykliske antidepressiva anbefales ikke. Graviditet og amning: Gravide 
frarådes at anvende Otrivin og bør i ammeperioden kun anvendes efter aftale med lægen. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brænden, nasal-sekretion, hovedpine, kvalme samt brændende fornemmelse på applikationsstedet. Øvrige bivirkninger: Se indlægssedler. 
Pakninger: Otrivin Ukonserveret 1 mg/ml. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakken. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 80 25 16 27. Trademarks owned or licensed by GSK. ©2019 GSK or licensor. Zymelin® ukonserveret næsespray 1 mg/ml (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: 
Forkølelse med tilstoppet næse, eller bihulebetændelse. Dosering: Voksne og børn over 10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Børn under 10 år: Kun efter lægens anvisning. Børn under 2 år: Må ikke anvendes, da de kan få alvorlige bivirkninger, selv ved lave doser. Må ikke anvendes: Ved allergi 
overfor xylometazolin eller et hjælpestof, grøn stær med snæver kammervinkel, efter � ernelse af hypofysen/operation i hjernen gennem næse/mund. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes i mere end 10 dage. Hyppig og langvarig brug: Kan medføre hævelse af næseslimhinden, øget sekretion fra 
næsen. Anvendes med forsigtighed: Ved søvnforstyrrelser, svimmelhed, rysten, forstyrrelse i hjerterytmen, forhøjet blodtryk ved andre lægemidler. Kun efter lægens anvisning: Stofskiftesygdomme, diabetes, svært forhøjet blodtryk, alvorlige hjerte-kar-sygdomme (f.eks. langt QT syndrom), vandladningsbesvær pga. prostata, 
svulst i binyrerne, samtidig behandling med medicin mod depression/Parkinsons sygdom. Tegn på overdosering: Markant fald i kropstemperatur, svedudbrud, døsighed, hovedpine, hurtig/uregelmæssig puls, forhøjet blodtryk. Børn under 2 år: Evt. koma. Dette kan også opstå ved forkert indtagelse (f.eks. gennem munden). 
Graviditet: Bør ikke anvendes. Amning: Kun efter lægens anvisning. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse/svælg, tør/irriteret næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen, øget sekret fra næsen. Ikke almindelige: Tilstoppet næse. Meget sjældne: Alvorlige allergiske reaktioner. Pakninger: 10 ml og 2x10 ml. 
Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbæk Strand. Tlf.: 46 77 11 11,  www.takeda.dk, e mail: info@takeda.dk  Gaviscon Virkning: Mod halsbrand, sure opstød og ved spiserørsbrok. Dosering: Tyggetabletter: Voksne: 1-3 tyggetabletter efter behov ca. ½ time efter et 
måltid samt lige før sengetid el. efter lægens anvisning. Tyg tabletten grundigt, og skyl evt. ned med en lille smule vand efter behov. Tyggetabletten må ikke synkes hel. Børn: Må kun anvendes til børn under 15 år efter lægens anvisning. Oral suspension: Voksne og børn over 2 år: 10-20 ml efter behov ½ time efter måltid og 
umiddelbart før sengetid el. efter lægens anvisning. Børn ½-2 år: 5-10 ml per døgn fordelt på fl ere doser, helst efter måltid. Børn under ½ år: 1-2 ml per kg legemsvægt per døgn fordelt på fl ere doser, helst efter måltid. Må kun gives til nyfødte og småbørn efter lægens anvisning. Oral suspension omrystes umiddelbart inden brug. 
Kan tages med en lille smule vand efter behov. Advarsler og forsigtighedsregler: Må ikke anvendes ved allergi over for de aktive sto� er el. et hjælpestof. Tal med lægen hvis du har nedsat nyrefunktion. Tal med lægen ved behandling med lægemidler, der indeholder: fl uoroquinoloner, tetracykliner, ketoconazol, estramustin, 
tyreoideahormoner, digoxin, sotalol, clodronat, mycophenolatmofetil, gabapentin, penicillamin, difl unisal. Gaviscon nedsætter virkningen af jernpræparater, og lægemidlerne bør tages med mindst to timers mellemrum. Må ikke bruges sammen med drikkevarer, der indeholder citronsyre. Tag ikke dobbeltdosis som erstatning 
for glemt dosis. Tyggetabletter: Indeholder mannitol (kan have en mild a� ørende virkning). Oral suspension: Indeholder natrium. Tal med din læge, hvis du har brug for at tage Gaviscon på daglig basis over en længere periode, især hvis du er blevet rådet til at følge en saltfattig diæt. Indeholder methylparahydroxybenzoat 
(E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen). Bivirkninger: Meget sjælden: Udslæt, kløe og væskeophobning under huden. Pakninger: Tyggetabletter: Blisterpakninger á 20 og 120 stk. Oral suspension: Flasker á 400 og 500 ml. Læs oplysningerne i 
indlægssedlen eller på emballagen før brug. Nicorette® (nicotin) QuickMist & QuickMist Cool Berry, mundhulespray 1 mg nikotin/spray til behandling af tobaksa© ængighed gennem lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdssto� erne. 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 abstinenssymptomer 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

Vi udleverer fra

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

Zymelin 
Mod tilstoppet næse ved forkølelse 
og bihulebetændelse. Giver luft i 
næsen efter få minutter. Virkningen 
holder i op til 10-12 timer. Mindsker 
hævelsen af slimhinderne, så du 
får nemmere ved at trække vejret 
gennem næsen. Konserveringsfri. Til 
voksne og børn fra 10 år. 1 stk.

Gaviscon
Tyggetablet der virker hurtigt ved 
halsbrand. Tabletten danner et 
skumlåg over maveindholdet og 
forhindrer tilbageløb. Mild smag 
af vanilje, hindbær og citron. Kan 
anvendes under graviditet og i 
ammeperioden. 20 stk.

Nicorette QuickMist Mundspray 
Lindrer rygetrangen efter kun 30 
sekunder. Tag 1-2 pust, når du ville 
have taget en cigaret. Frisk smag af 
mint. 1 stk.

Danatekt fedtcreme 70%
Til tør og skællende hud! Støtter 
hudens naturlige beskyttelses-
barriere og a© jælper kløe. Med 
glycerin, jojobaolie og E-vitamin, der 
modvirker udtørring af huden. Uden 
parfume. Svanemærket og Allergy 
Certifi ed. 250 ml.

Med venlig hilsen

Kongelig Hof Apotek
Store Kongensgade 45 · 1264 København K · Tlf. 33 14 11 68
www.kongelighof.apotekeren.dk

Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på Kongelig Hof Apotek

Apovit 
D-vitamin 
25 µg, 
200 stk.

Apovit 
D-vitamin 
35 µg, 
200 stk.

Hedrin 
Once gel,
250 ml.

Hedrin 
Protect & Go, 
120 ml.

Multi-tabs 
Daglig, 
190 stk.

Multi-tabs 
50+, 180 stk.

Decubal 
clinic cream, 
100 g.

Decubal
clinic cream, 
250 g.

SPAR
20% 

På udvalgte frihandelsvarer

Gælder fra den 30. december 
2019 til den 19. januar 2020

20%
SPAR

20%
SPAR

20%
SPAR

20%
SPAR

20%
SPAR

20%
SPAR

20%
SPAR

20%
SPAR

*Priserne gælder fra 30. december 2019 – 19. januar 2020, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.


