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PARK
Sangeren Steffen Brandt ses
sommetider cyklende omkring i København
med vågne øjne. Hvad er det, at den århusianske poet observerer og kommer der
sange ud af det? S:20
MIT KØBENHAVN

08.09.2011

METROTRAPPEN:
sukí skin care • Jane Iredale • John Masters Organics • Tata Harper m. fl.

dagcreme til problemhud
Klinisk
bevist effekt og

100%
uden syntetiske
stoffer

•
•
•

Normaliser og berolig
acne, rosacea, og uren
hud med sukí skin cares
plejende og helt økologiske
balancing day lotion
Besøg Danmarks største
økologiske parfumeri i vores
butik i Grønnegade eller besøg
vores webshop: pureshop.dk

beroliger
anti-acne
normaliserer

Butik: Grønnegade 36 • København K • Tlf. 33 17 00 70
Webshop: pureshop.dk • Fragtfrit over 500 kr. • GRATIS GAVE

JULEGAVEN,

SOM INGEN ØNSKEDE
TEKST JACOB LUDVIGSEN

I løbet af december åbner den 157 millioner
kroner dyre Metrotrappe for enden af Frederiksborggade. Byggeriet har varet et år længere end planlagt
og kostet en stribe butikker livet. En enkelt forretning,
Invasion, har i al stilfærdighed fået en erstatning på 3,2
mill. Byens borgere har aldrig bedt om den dyre trappe, og
når den er taget i brug, skal flisebelægningen rekonstrueres. Fire-fem år med byggerod.
S:08
BYGGEROD
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BYENS DEBAT

LEDER

AMAGERMAND
Amager er det fedeste sted i
hele Danmark, simpelthen. Det
sjoveste, skøreste, det mest vanvittige, smukkeste og mest hårdkogte
sted. Der er en klanstemning herude,
en øbomentalitet. Hvis det var op til
os, kunne de fandeme brænde Langebro og Knippelsbro, rend mig i røven,
pas jeres lort selv derinde i hovedstaden, så klarer vi skærene herude
på Lorteøen.
Morten Pape, modtager af Bogforums debutantpris 2015,
til Berlingske. Læs Jannik Lunns artikel i BYENS BØGER.
KOLOFON

KØBENHAVN OG

KÆRLIGHEDEN
Skilsmisser – i 2014 blev 1.719 københavnske ægteskaber opløst, og det er måske ikke så meget,
når det samlede tal for Danmark er 19.387. Og

Samfundet har besvær og omkostninger med de splittede familier, men følelserne kan ikke anbringes i et
regneark. Forældrenes fiasko rammer de stakkels

alligevel. Det er kommet så vidt, at omkring
halvdelen af alle ægteskaber kæntrer, og i de
fleste er der børn i spil. Ved hjælp af NemID kan man klare formaliteterne, resten er
knuste hjerter.

unger, som i værste fald bliver revet midt over.
De betaler prisen for den tilstand, deres mor eller far opfatter som frihed.

Skribenter, især i det frisindede dagblad Politiken,
lovsynger friheden og hævder, at det slet ikke er
meningen, at to mennesker og deres afkom skal
leve sammen. De finder det nærmest tragisk,

skal de voksne sørge for. Alt andet er tarveligt.

når de hører om stakler, der har været lænket
til hinanden i 50 år. Vi skal kunne skifte partnere hele livet, lyder det avancerede budskab.
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Ønsker du mere information
om den ‘Social Økonomiske
Presseforening’, som er en
socialøkonomisk virksomhed
kontakt da:

Karsten Hansen

Københavneravisen
- ønsker glædelig jul og godt nytår

»Gaa en tur paa Østergade. Stoffet
ligger i luften. Det skulle være
mærkeligt, om De
ikke snublede over et par nyheder.«
Henrik Cavling,

BLADTEGNER:

BLADTEGNER:

ste bog til dato, når det gælder om at rådgive de
rådvilde og forebygge katastrofen – og gøre den
mindre, hvis drømmene brister. Giv den til hinanden og lad smilet vinde over den indestængte
vrede. Livet er en kamp, men behøver ikke være
så indviklet. Nyd julen, nyd hinanden og lad
være med at ødelægge tilværelsen, københavnerlivet er i sig selv et privilegium!

Næste nummer udkommer og
bliver omdelt fra onsdag d. 13.
januar 2016.

VIRKSOMHED

cb@kbhavis.dk

Anderledes stiller det sig, hvis deres kærlighed også har båret frugt. Hvis man vælger at
sætte børn i verden, må man også tage ansvar
i medgang og modgang.

Skulle der være knas i hjemmet, så få fat på Lola Jensens ”Pas på Familien - også når den går i stykker”,
der omtales i Byens Bøger. Sandsynligvis den bed-

Husstandsomdeles af Post Danmark og leveres til butikker, restauranter, biblioteker, kontorer,
klinikker og caféer i Kbh K.

jt@kbhavis.dk

Claus Seidel

Selvfølgelig skal mænd og kvinder selv råde over
deres skæbne, og hvis de foretrækker et liv som
enlige med løse forbindelser, er de i deres gode ret.

Snart er det jul, og den skal ikke ødelægges af dumme
skænderier. Julen er og bliver børnenes fest, det

Plan & Handling
Att. Allan Nielsen
Skt. Gertruds Stræde 5
1129 København K
Tlf.: 53 53 77 77

td@kbhavis.dk
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Jeppe Mann
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René Andersen
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Christiania anbefaler de handlende i Pusher Street at skifte
sorte masker ud med noget mere muntert. 				

TEGNING: CLAUS SEIDEL

KONGERNE AF

ITALIEN

OG EN DRONNING FRA BOURGOGNE
I LEONI,
BAROLO DOCG 2011
Den nordvestitalienske region
Piemonte, der ligger for foden af
Alperne, er kendt for sine kvalitetsvine, og Barolo er den mest kendte
af alle vinene fra Piemonte.
Nebbiolo-druen stammer fra
Piemonte og har sandsynligvis
fået sit navn efter ordet nebbia,
som betyder tåge. Vinen har en
smuk teglstens rød farve med
orange skær. Duften byder på
kaffe, tobak og mint. En kraftfuld
og samtidig fløjlsblød rødvin.
En fornem ledsager til rødt kød,
vildt, fuglevildt, ragout, kalv,
lam og stærk ost.
Forrige årgang fik 90 point af
WineEnthusiast!! - 2011 er endnu
ikke anmeldt.
Serveringstemperatur 18 -20°C.
Normalpris: 199,75 pr. fl.

CONTI DI NUMIO
AMARONE DELLA
VALPOLICELLA
CLASSICO 2011 DOCG

LE GORE,
BRUNELLO
DI MONTALCINO 2010
DOCG

CHATEL BUIS
MONTAGNY 1ER CRU
BLANC BOURGOGNE
2012

Amarone er så lækkert som noget
vin fra Italien kan være. Blød og
charmerende i al sin voldsomhed
og kraft! En stor vin, der vil bringe
glæde til dit bord. Conti di Numio,

Brunello di Montalcino er en af
de helt store vine fra Italien!
Sangiovese fra det absolut bedste
område, 2 års fadlagring og ekstra
tid på flaske inden frigivelse giver
en vin i den absolutte superklasse.

En frisk og kraftfuld Montagny
1er cru hvidvin fra området Côte
Chalonnnaise i Bourgogne.

Amarone della Valpolicella DOC
er flot mørk i glasset med en let
teglstens farvet kant. Duften er rigt
sammensat med nuancer af moden
frugt og krydderier. Smagen er
blød med en god intensitet og en
lang fløjlsblød finish.
Vinen er en fremragende ledsager
til rødt kød, grill retter, vildt og
modne oste.
Serveringstemperatur 16 -18°C.
VinAvisen om 2011:
“En umiskendelig Amarone med dyb
frugt, mørke bær, kirsebær, rosinsødme og tilpas syre. Ingen spritkant.
En lækker sag...” 5 stjerner.

Farven er intens rød med brun
kant. Bouquet’en er ekspressiv
med violer og røde bær som
kirsebær og hindbær.
Smagen er medium fyldig med
god fedme og bløde tanniner.
Noterne af kirsebær holder ved,
og giver vinen en flot finish.
Server denne rødvin til okse-,
kalve- eller vildsvinekød.
Serveringstemperatur: 16-18°C.
Normalpris: 249,75 pr. fl.

Druerne til Chatel Buis Montagny
1er Cru er høstet fra vinstokke,
der vokser på bakkeskråninger i
240 til 385 meters højde i hjertet
af Montagny.
Chatel Buis Montagny 1er Cru har
en smuk gylden farve. Duften er
rig på blomster, honning og tørret
frugt. Vinen er kraftfuld og elegant
med en lækker harmonisk fylde.
Chatel Buis Montagny 1er Cru er
et godt match til retter med fisk,
men er også et godt valg til retter
med lyst kød eller kalvekød samt
til oste.
Vinen må ikke serveres for koldt.
Serveres bedst ved 11-13°C.
Normalpris: 150,00 pr. fl.

Normalpris: 259,75 pr. fl.

TILBUD PR. FLASKE

TILBUD PR. FLASKE

SPAR 80,-

SPAR 50,-

TILBUD PR. FLASKE

149 75

SPAR 50,-

199 75

TILBUD PR. FLASKE

110 00

SPAR 40,-

Østergade 1 • 1100 København K • Tlf. 3314 0481 • E-mail: ostergadekbh@skjold-burne.dk

Tilbuddene gælder t.o.m. 31. december 2015. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

179 75
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KOMMUNEN VINDER

RETSSAG

Hviids Vinstue
Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk | Kgs. Nytorv |

OM OMSTRIDT

P-ORDNING

33 15 10 64

KØBENHAVNS
LEE RANGER 500,ALLE STR.

MAN-FRE
11.00-18.00

NU

LØRDAG
10.00-15.00

425,-

LEE BROOKLYN 500,ALLE STR.
NU

425,-

WRANGLER TEXAS
BOMULD 550,ALLE STR.
NU

450,-

WRANGLER

DURABLE STRETCH JEANS
STR. 30-44
LÆNGDE 30-32-34-36
NORMALPRIS 550,NU

400,-

WRANGLER TEXAS
STRETCH 600,ALLE STR.

VI HAR
NU OGSÅ ET
STORT UDVALG I
NU 500,JBS UNDERTØJ
GRATIS OPLÆGNING
CLASSIC
HOS OS!

JEANSSTORE-BASIC.DK

TEKST LARS PETER LORENZEN

PARKERING Der skal være færre regler og mere
ensretning, så det er nemmere at navigere
som bilist i København. Derfor vil kommunen ændre den omstridte parkeringsordning
i Dronningegården, selv om kommunen har
vundet en fogedretssag anlagt af FDM.
Parkeringspladserne ved Dronningegården er det sted i København, hvor der bliver
pålagt flest parkeringsafgifter. Den indbringende parkeringsfidus er, at bilisterne kun
må holde her i én time og skal købe en parkeringsbillet. På de fleste andre parkeringspladser med tidsbegrænsning kan man nøjes
med at stille p-skiven, hvorfor dobbeltreglen
forvirrer mange.
FDM har derfor anlagt sag mod kommunen, fordi FDM mener, at det ifølge bekendtgørelsen om parkeringsskiver ikke er muligt
at kombinere en betalingsparkeringsordning
med en ordning om tidsbegrænset parkering.
Kommunen har på sin side fastholdt, at der
er klar hjemmel i lovgivningen til at have de
to parkeringsordninger samtidig.

Skiltning opfylder kravene

Nu har Fogedretten afgjort, at der hverken
lovgivningsmæssigt eller retssikkerhedsmæssigt er noget til hinder for at de to p-ordninger kombineres, såfremt der skiltes i overensstemmelse med forskrifterne. Fogedretten
har ligeledes afgjort, at skiltningen på stedet
opfylder kravene, så hvis bilister, der har fået
en p-afgift, ikke har forstået reglerne, så skyldes det ikke utilstrækkelig skiltning.
Reglen om én times tidsbegrænsning på

parkering er lavet for at gøre det nemmere
for beboerne i området at finde en parkeringsplads. Prisen er bøder til ikke-lokale bilister.
- Vi er tilfredse med, at vi har fået en afgørelse på denne her sag og er selvfølgelig
også tilfredse med, at vi har fået medhold.
Vores rådgiver har sagt god for ordningen,
og politiet har også samtykket. Derfor har vi
hele tiden ment, at vi var på sikker grund,
siger centerchef Jes Øksnebjerg fra Center for
Parkering i Københavns Kommune.

NORDRE FRIHAVNSGADE 12 ( LIGE OVERFOR INGRID JESPERSENS SKOLE ) TLF. 20 41 52 50

Ny p-ordning anbefales

Selv om kommunen har vundet sagen, lægger Center for Parkering alligevel op til, at
der skal indføres en ny parkeringsordning i
Dronningegården.
- Vi ved, at rigtig mange bilister har haft
svært ved at forstå parkeringsreglerne i Dronningegården. Derfor vil vi under alle omstændigheder anbefale politikerne, at vi ændrer
ordningen. Vores udgangspunkt er, at parkeringsordninger skal være til at forstå. Derfor
skal vi have færre regler og mere ensartede
regler over hele byen, siger Jes Øksnebjerg.
Der er i Dronningegården siden oktober
2012 og til i dag pålagt knap 8000 parkeringsafgifter for overtrædelse af bekendtgørelse
om parkeringsskiver. For at afvente Fogedrettens afgørelse, har Center for Parkering siden
januar 2014 sat modtagne klagesager i bero.
Det drejer sig om cirka 1000 klagesager, som
nu skal behandles.
lp

Klassisk dansk smørrebrød med respekt
for råvarer og godt håndværk
Vandkunsten 8 · 1467 København K
Tlf.: 33 11 14 17 · Mail: puk@restaurantpuk.dk
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TOPPEN AF DANSK JAZZ

BESØGTE BROTÅRNET

PÅ KNIPPELSBRO
Fem dage i november fyldte JazzDanmark det ene brotårn på Knippelsbro med jazz-dokumentarer og koncerter.
Nu vil forening gøre tårnet til permanent kulturhus.
TEKST MALTHE MERRILD

KULTUR Ud fra det irgrønne bronze-tårn
på Knippelsbro strømmede jazzen ud
og lagde et stemningsfuldt slør over den
regnvåde bro. Små fyrfadslys lyste koøje-vinduerne på siden af brotårnet op,
og farverige blomster fyldte de brede,
buede vindueskarme i tårnet.
På hver etage hang en fladskærm,
hvor korte dokumentarer om fem af
Danmarks mest interessante jazzbands
lige nu kørte i loop. Filmgalleriet var
installeret, så det fungerede som en
naturlig del af tårnets specielle arkitektur.
”Knippelsbrotårnet har noget helt
særligt over sig. På en måde er det ligesom at stå midt i et stykke Københavnerhistorie”, fortæller Eva Frost, som er
projektleder hos JazzDanmark og initiativtager til arrangementet.

ud fra skærmene stod musikerne fra
dokumentarfilmene i fuld figur med
deres instrumenter i hånden. De fem
bands var udvalgt til at spille i tårnet,
fordi de alle var nominerede til Danish
Music Awards i Jazz, som afholdtes den
30. november.
Pladsen var trang, og ruderne duggede, men alle bands tog de særegne
forhold til sig. Nogle bands valgte sågar
at anvende rummene til at give publikum en interaktiv koncertoplevelse.
”Musikerne var enormt kreative i forhold til koncertsalsindretningen. Nogen
valgte at spille i det øverste tårnkammer,
mens andre brugte hele tårnet og vandrede fra bund til top med deres instrumenter. Begge dele fungerede fedt!” siger
Eva Frost.
En bid kulturarv

Toppen af dansk jazz

Hen på eftermiddagen alle fem dage
afløste levende jazzmusikere tre store
B&O højttalere, som leverede lyden
til dokumentarfilmene. Som trukket

Med omkring 15 tilskuere af gangen
opstod der mellem publikum og musikere en særlig intens stemning i tårnet.
”Især under koncerterne blev publikum helt andægtige og følte virkelig

at de var med til noget særligt”, fortæller Eva Frost. Hun mener, at gæsterne
fik en stor oplevelse med hjem både i
form af en bids kulturarv og et indblik
i noget af det bedste jazz på den danske
scene lige nu.
Arrangementet blev afholdt i samarbejde med CPH:DOX, Unseen Recor-

dings og foreningen Kulturtårnet på
Knippelsbro. Foreningen arbejder på
at omdanne brotårnet til kulturhus
med løbende arrangementer i samme
format, og Københavns borgerrepræsentation har netop afsat driftsmidler
til foreningen fra 2016 og tre år frem.

Tlf.: 53 56 02 42
Web: kbhavis.dk · Epost: kbh@kbhavis.dk

Åbent Nytårsaften til kl. 23.00
Nytårsmenu kr. 395,- pr. person.
Separat selskabslokale op til
50 personer kan lejes med eller uden mad.
Anno 2008

Åbent: Mandag - søndag kl. 11.30-24.00
St. Kongensgade 38 · Tlf 3391 1148 · www.herefordsteak.dk

Rosenborggade 2
(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)
www.kultorvet.dk · info@ostenvedkultorvet.dk

6

DECEMBER 2015 ÅRGANG 10

KBH K

MALEBOG
MED
CHRISTIANSHAVNERMOTIVER
TEKST JETTE R. ARENDRUP

En traditionel malebog for
børn i 2015? Går det?
Det afprøver Christianshavns lokalhistoriske forening – og det går rigtig godt,
fortæller formanden for foreningen, Asbjørn Kaasgaard.
”Vi har gennem årene
fået mange henvendelser,
om vi ikke kunne lave noget
for børn, - og det nemmeste
ville være at lave en hjemmeside henvendt til børn. Men
mange børn bruger i forvejen
megen tid foran en computer.
Så vi ville noget andet.
Da vi så hvordan Stine Hvid
løste opgaven med at dekorere
Sofiegårdens Børnehave med
motiver fra Christianshavn, fik
vi ideen til en malebog med lidt
forklarende tekst. Stine var med

på ideen og i dialog med foreningen, udvalgte vi tyve steder, som var unikke for Christianshavn.”
I øjeblikket flytter der
mange familier med børn
til Christianshavn. Både på
Holmen og på Margretheholm er der flyttet flere tusinder ind. Mange ved ikke
meget om Christianshavn, og
vil gerne vide mere.
Malebogen har både motiver fra det forsvundne Christianshavn f.eks. Byporten,
Børnefængslet - og nye bygninger eller steder, der har
ændret funktion. F. eks de
mange militære bygninger
der i dag er blevet til beboelse, museer og restauranter.
Motiverne er også valgt,

så de appellerer til børn,
f. eks vandflyvere på Margretheholm, skibe bygget på
B&W, og Christian den 4. til
hest, som den rytterstatue der
aldrig blev lavet af ham.
Malebogen er trykt i 4000
eksemplarer, og de første 1000
er uddelt til børnehaver, skoler og andre interesserede.
Skolerne vil bruge malebogen i indskolingen, og ikke
overraskende har interessen blandt unge og pensionister også været stor. Det er
nemlig for tiden yderst populært blandt voksne, at søge en
afstressende effekt ved at fordybe sig i en såkaldt ”mindful” malebog.
Christianshavn er grundlagt i 1618 på nogle holme

mellem byen København og
øen Amager. Kong Christian
den 4. ønskede en udvidelse
af havnen og en beskyttelse
af byen mod søsiden. I årene
1639-1674 var Christianshavn
en selvstændig kommune.
Christianshavn er gennem
årerne blevet udvidet og
store vandarealer er blevet
opfyldt så bydelen i dag omfatter Refshaleøen, Margretheholm og Holmen. Christianshavn har i snart 400 år
undergået store forandringer
og er stadig helt sin egen.

MALEBOGEN ER PÅ 24 SIDER
I STORT FORMAT OG KAN HENTES
I VAGTHUSET, TORVEGADE 75,
LØRDAGE MELLEM KL. 13-15.

Restaurant & vinbar

Julefrokost i unikke, historiske og stemningsfyldte rammer

Jul på Maven
- Restaurant & vinbar
Eksklusiv
julemiddag
Michelin-anbefalede
Hold din
julefrokost
i unikke, på
historiske
og stemningsfyldte
rammer
på Restaurant
i Nikolaj
Restaurant
MavenMaven
i Nikolaj
kirkekirke.
lige ii hjertet
hjertet af
-- lige
af København.
København.
Hver dag fra kl. 11.30 serverer vi bl.a.:
Helaftensarrangement
Flæskestegssandwich
kr. 175
med
alt
inklusivt
kl. 18.30-01.00
Juletallerken (sennepssild,
laks, fra
fiskedelle,
rillette af gris) kr. 225
Velkomstbobler
2-retters frokostmenu(hjemmerøget
laks & confiteret and) kr. 265
Rismenu
a la mande
med kirsebærsovs
kr. 60
5-retters
med vinmenu
eller klassisk
julebord.

Kaffe/te med 1 avec

Bestil
god tid på:
Fri bardit
(øl,bord
vin,i longdrinks)
e-mail: maven@restaurantmaven.dk
ellerpr.
Tel.:gæst.
3220 1100
Priser fra kr. 1040,- ex. moms

Læs mere på www.restaurantmaven.dk eller kontakt os på e-mail: maven@restaurantmaven.dk Tel.: 3220 1100.
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JUL PÅ SØMODS GAMLE

BOLCHEFABRIK

I NØRREGADE
I mere end 60 år har H. Skjalm P. solgt
design og kvalitet til boligen.
Kig forbi butikken.

H. Skjalm P. - Nikolaj Plads 9 - 1067 København
Tlf. 3311 8200 - hsp@hskjalmp.dk

HAIRSTYLISTEN
Åbningstilbud 300,- kr.
m/k klip m. vask
20 ÅRS ERFARING

TEKST JACOB LUDVIGSEN FOTO TORBEN DRAGSBY

Perlesukker vejes
af og sættes til at smelte over
åben ild i en mægtig kobbergryde. Når indholdet er 180
grader, hældes det ud på
arbejdsbordet, hvor bolchemagerne går i gang med at
trække og strække og danne
mønstre med sukkermasse
i forskellige farver. Arbejdet
foregår i rask tempo, så materialet ikke bliver for koldt,
og snart er der rullet stænger, som med en saks hugges i små stykker. Endnu en
produktion på 25 kilo er gennemført. På årsbasis bliver
det til 30 - 40 tons søde og
syrlige bolcher.
PORTRÆT

Bolcher i 124 år

Bag glasruden i butikken står
børn og voksne og beundrer
dette kunsthåndværk, som
ikke har ændret sig siden
1891, da Sømods Bolcher blev
grundlagt i Nørregade. En del
af inventaret og redskaberne
stammer fra dengang, og
flere af de i dag 85 forskellige
slags bolcher er blevet fremstillet gennem snart 125 år.
Måske er Sømods Bolcher den
sidste af sin slags, alle andre

er gået over til maskiner. Da
firmaet i 1991 fyldte 100 år,
blev det udnævnt til kongelig
hofleverandør.
Michael Søemod er fjerde
generation i familiefirmaet,
hvor han begyndte i 1985.
Han glæder sig over, at børnene Camilla og Mike har
lyst til at arbejde sammen
med ham og føre traditionerne videre. Camilla, der
er uddannet erhvervsjurist,
sørger for, at hjemmesiden
holdes opdateret, og Mike er
fuldbefaren bolchemager.
Oplev sukkerkunsten i Nørregade

Sømod har en butik i Nørregade 24, men skal man
opleve sukkermagien, begiver man sig ind i gården
Nørregade 36 b. For mange
københavnere er det et fast
udflugtsmål, ikke mindst i
den søde juletid. Nogle kan
bedst lide smagen af lakrids,
andre foretrækker de syrlige
slags, og blandede bolcher fås
i glas og klassiske metaldåser.
Virksomheder får udført individuelle drops med deres
logo, og der er også noget for
allergikere og diabetikere.

Moderne smagsvarianter er
chili og havtorn. Sidste nyt
er et shot-sæt med en karaffel, 250 gram bolcher efter
eget valg og en flaske vodka.
- Vi adskiller os ved at
være håndværkere og udelukkende bruge rent sukker, ikke
billig glukose, og vi tilsætter
hverken konserveringsmidler eller syntetiske stoffer,
forklarer Michael Søemod,
mens han sammen med sine
folk folder julemandsbolcher.
Vogt Dem for efterligninger!

- Men lad nu være med at
kalde det Nørregadebolcher.
Vi har en konkurrent, der har
taget dette navn, som vi forgæves har prøvet at få stoppet
ved rettens hjælp. Vi modtager
løbende klager over hans produkter, der stammer fra et eller
andet sted, måske i udlandet,
og vi er kede af forvekslingen,
for der er en verden til forskel mellem vores kvalitet og
hans. Vores varer sælges udelukkende fra egen butik og i
Løgismoses forretninger, understreger Michael – og byder
på et lunt julemandsbolche.
jalu@kbhavis.dk

TIDSBETILLING IKKE NØDVENDIG

ROSENGÅRDEN 7 ·

32 15 76 48
21 års erfaring

som professionel hårstylist.

Uddannet af verdensmester, kunstner,
frisør og stylist Kapanov, formand
for Intercoiffure Mondial i Østeuropa.
Erhvervserfaring med kunst, direktør
for Intercoiffure Mondial i Østeuropa.
Ruse Kralev vandt 1. præmien ved
”Ladies & Men hair and beauty”
International De La Beaute
Intercoiffure festival i Sofia.

Er specialist for både mænd
HAIRSTYLISTEN
og kvinder i klipning og styling.
Vi garanterer en høj 300,kvalitet. kr.
Åbningstilbud

m/k klip
vask
VI TILBYDER
enm.
unik
oplevelse
20 ÅRS ERFARING
til rimelige
priser.
VI ERTIDSBETILLING
det rigtigeIKKE
valg
for dit hår.
NØDVENDIG

ROSENGÅRDEN 7 ·

32 15 76 48
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TVANGSTRAPPEN VED NØRREPORT:

ET HUL I JORDEN
TIL 157 MILLIONER

TEKST JACOB LUDVIGSEN

25. januar 2013 indvies
”Københavns flotteste handelsgade” efter halvandet år med byggerod. Ingen kunne forstå, at det tog
så lang tid for det til opgaven udvalgte gartnerfirma fra Skælskør at
lægge nogle fliser, men nu kunne
borgerne og butiksindehaverne i
det mindste ånde lettet op.
Men nej. Allerede 7. februar beslutter Trafikministeriet at bryde
belægningen for enden af Frederiksborggade. Her skal med vold og
magt anlægges en trappe, der fører
ned til Nørreport Station. Projektet
har luret siden 1995, længe før det
blev besluttet at sløjfe det sydlige
spor af Nørrevold – hvilket har givet
urimelige trafikpropper, men det er
en anden sag.
Banedanmark og Metroselskabet
havde forelsket sig i en nedgang og
var totalt ligeglade med, hvad brugerne og beboerne mente. Den fine
BYGGEROD

belægning blev straks brudt op, og
man etablerede en byggeplads, der
kun levnede nogle få meters passage til forgængerne.
Efter et års forsinkelse er anlægget snart klar til indvielse.
Hvem tør klippe den røde snor?

Banedanmark kan dog ikke svare
på, hvornår den finder sted – og gad
vidst, om det ikke sker i al stilhed,
for det bliver da ikke særlig sjovt eller ærefuldt at klippe den røde snor
over. Man kunne risikere, at utilfredse folk fra fx Indre Bys Lokalråd
ville bede om ordet. Desuden forlader topdirektøren og to andre direktører Banedanmark efter en signalfordyrelsesaffære, en direktør er
desuden sigtet for embedsmisbrug,
men det er en helt tredje historie.
Til Københavneravisen oplyser
presseansvarlig Anders Paaskesen,
at ”projektet ventes at holde sig in-

den for den økonomiske ramme på
157 mio kr.”, og det er da imponerende og kunne tyde på, at det udenlandske entreprenørfirma Züblin
ikke kan tage sig betalt for 12 måneders uventet ekstra arbejde. Eller
lurer der en ekstraregning eller en
voldgiftssag i horisonten?
Juridisk tovtrækkeri

For tøjbutikken Invasion blev plankeværket omkring byggepladsen
katastrofalt, og Banedanmark har
efter utallige forsøg på juridisk
tovtrækkeri, udført af Kammeradvokaten, ydet en erstatning på
3,2 mill. kr., fordi Invasion måtte
lukke. Beløbet blev fastsat ved et
forlig, så der er ikke afsat en dom,
som kunne være retningsgivende
for de andre forretninger, der har
lidt under dette virvar. Banedanmark mener, at det ligger inden
for ”tålegrænsen”, men det vil vise

sig, for den 27. november indledtes
en retssag, hvor den konkursramte
fastfoodbutik Subway kræver kompensation. En slagter, en fiskebutik
og en spilbutik er blandt de øvrige
ofre, og kaffebaren Baresso kan påvise et drastisk fald i omsætningen.
Nu er det så tid til at rydde byggepladsen, så Københavns Kommune
kan lægge fliserne igen, og det vil
jo nok tage sin tid. Summa summarum: fire-fem års gener og ulemper.
København får en julegave, som
kun nogle få embedsmænd har ønsket sig. Gangbesværede skal stadig
passere to lyskryds for at komme
ned til metroen, da der ikke er
tænkt på en elevator.
jalu@kbhavis.dk

PÅ JÆVNT DANSK:

VI ANER IKKE,
OM DER ER BRUG

FOR TRAPPEN

Folketingsmedlem Henning Hyllested (EL) stillede 3. april 2013 en
lang række spørgsmål til daværende transportminister Henrik
Dam Kristensen. Her er et af dem:
”Foreligger der en ekstern vurdering af, om der overhovedet er
behov for en ny metrotrappe i Frederiksborggade.”

Svar: Der foreligger
ikke en ekstern vurdering af behovet for
en trappe fra Frederiksborggade til forbindelsestunnelen
mellem Metro, S-tog
og regionaltog.”
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UDENFOR VOLDENE / FOTO: TORBEN DRAGSBY

KØBENHAVN I FORANDRING

HER ÅBNER IKEA 2018
DSB’s rangerterræn ved Dybbølsbro er ved at blive ryddet. IKEA indvier
i 2018 et møbelhus på 37.000 m - 20 meter højt, 70 meter bredt og 200
meter langt. Byen breder sig.

Weekenden: Svede over køkkenbordet over din skat, moms og
regninger – eller ud i det fri?
Hvad vil du helst?
Ligge ved stranden - eller svede over din økonomi/skat/
moms hjemme ved køkkenbordet?
Tal med os – vi kan håndtere din økonomi og dit regnskab, så du kan koncentrere dig om det andet!

Hvad kan du få hjælp til?
• Et overblik over din virksomheds økonomi
og skat – eller din personlige
• Økonomistyring, budget og økonomisk sparring
på strategisk niveau
• Årsregnskab og indberetninger, skat
og selskabsselvangivelse
• Gældssaneringssag eller gældsrådgivning
• HR og lønadministration
Samspillet gør arbejdet bedre, det bliver værdiskabende
og bidrager til den langsigtede vækst.
Du er meget velkommen til at komme forbi til en samtale
– og gå fra den med nyt fokus.
Ring eller skriv til os på 36 96 48 66
eller mail@markman-bechlund.dk
AMAGERTORV 17, 2 | 1160 KØBENHAVN K
TLF.: 3696 4866
E-MAIL: MAIL@MARKMAN-BECHLUND.DK
WEB: MARKMAN-BECHLUND.DK

Den personlige
julegave...
kom ind og find den sten
eller de stensmykker der passer
til det stjernetegn du ønsker

Du finDer tusinDvis af
spænDenDe og alternative
gaveiDeer hos tessies,
fiolstræDe 14, kbh. k.
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MED MOR I BYEN

RÅDHUSPLADSEN
MED SIN PYNT
TEKST CAMILLE BLOMST

MED MOR I BYEN Det kunne have været

sjovt, at servere en skæv anekdote fra
min hippiebarndomsjul i Pisserenden. Men det står hen i tåger, hvordan
70’erfolket antifejrede den småborgerlige materielle skinhellige julefred. Julens grundstemning i hippiehjemmet var vrede mod flæskesteg og
sukkerstegte kartofler. Man nægtede
at gå med på dillen med at dræbe et
uskyldigt grantræ for at maskere det
med papirpynt. Og ned gennem Strøget, pussenusset pyntet med buttede
røde lysende hjerter, blev der bogstaveligt talt peget fingre af fruerne, der
spildte deres beskidte penge på læderhandsker og skønhedscremer fra multinationale svindlerfirmaer i Illum.
Julehader

Min far var i tidens ånd julehader.
Børn har svært ved loyalt at afsky
en fest, hvor man får nyt legetøj og
lækkerier. Mit klareste juleminde
er skålen med Sømods Bolcher. Min
mund genkalder fornemmelsen af at
vende rundt på et kæmpe dameskrå
og holde pauser for at skylle med den
hvidgrå skummetmælk med firkløveret på.

I Sømods Bolcher opdragede de på
børnene med skæld ud, hvis de knasede det bolche, de blev budt til sidst,
efter have beundret forvandlingen af
en bunke hvide sukkerkorn til et elegant bolche i klare farver med et lille
billede i.
Til hverdag fik min søster og jeg
kun ugassede rosiner og nødder fra
Urtekræmmeren.
Traditioner trækker tårer

Jeg husker lykken i at beundre det
store svagt vuggende juletræ på Rådhuspladsen. Når jeg står der med
mine børn, pumper hjerte og svulmer
med fem procent, det presset på brystet, så jeg hiver efter vejret. Stemningen kilder i øjnene, så tårerne trænger
sig trillende på.
Træets tradition og Tivolis lys i
baggrunden giver sommerfugle i maven og man overvældes af alle de år,
hvor hele byen på skift har langt nakken bagover glædet mig til en aften
med overraskelser for hinanden.
Tuder over træet

”Mor står du og græder” min datter
ser forundret på mig. ”Synes, du at
det er synd for det store træ?” hun
nusser mig på skindhandsken ”Jeg
forstår dig godt.”. Jeg ryster på hovedet. Det er for besværligt, at forklare,
at jeg får kuldegysninger over alle de

glemte juleminder, der flagrer i luften
omkring det enorme træ. Ikke bare
mine egne følelser, men også andres
juleønsker, nytårsfortsæt, rørte nygiftes vibrerende hjerters kortvarige
overflod af kærlighed.
Nutidens neon

Danmarks kundepunkt har flyttet
sig fra Rådhuspladsen til alle mands
egen navle. Da jeg var barn var Rådhusklokken hele landets. Efter klokkeklang kom den lange radioavis kl.
12 med grundig opdatering. Dengang
gik vi over på pladsen for at læse nye
nyheder på Politikens lysavis, der
skrev i prikker. De nyeste tendenser
og de stærkeste traditioner skulle vises og opleves på den levende opslagstavle Rådhuspladsen. Nutidens neon
er et opslag på de sociale medier og en
halv time efter ved hele dit netværk,
at du har købt julegaver, i hvilke butikker, og hvor du drak kaffe mens
du tjekkede din netbank. Jeg husker,
hvordan folk diskret afstemte checkhæftet og stregede ud på sedler, hvad
de havde indkøbt til opfyldelse af juleønsker.
Ny navnemode

I eftermiddagsskumringen stiler min
højgravide veninde imod os med sin
bemærkelsesværdigt kønne knægt på
tre år. Vi sludrer og for at inddrage

Anker, spørger jeg, hvad hans bule af
en lillebror skal hedde. ”Fætter BR.”.
De voksne fniser så det sprutter og babymaven hopper. Men i børnehøjde
nikkes der anekendende, navnet er på
nippet til genialt.
Synet af sammenholdet i børnehøjde genopliver et juleminde. Jeg er
fire år. Min søster sidder i barnevognen med afklippet vante og sutter
tommelfinger. Jeg har svært ved at
holde på en hemmelighed, som jeg
har med børnehaven.
Min søster og jeg har fået trykket
håndfladen ned i en klump ler. Den
er blevet bagt og pakket ind og skal
være min julegave til mor og far. Min
far råber af Børnenes Kontor og Frelsens Hær.
Opdraget med massiv mistro til
autoriteter kan jeg ikke stole på en
børnehavepædagogs dømmekraft.
Mon lergaver er for fimset og vil ende
som en vits? Min tunge vil gerne afværge en skuffelse hos min kulørte
mor, men jeg har fået at vide, at vi
ikke må sige noget om gaven. Er det
sandsynligt, at en mor bliver ægte
glad for at få min lille hånd i brunt
ler. Som mor kunne jeg i dag ikke ønske mig noget sødere. Aftrykket hænger lergrimt hjemme i mine forældres
soveværelse, som det eneste synlige
Pisserendejuleminde.
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VANGSGAARDS HOLDER

BEGRAVELSESFEST
Med halv pris på alle bøger strømmer kunderne til Vangsgaards antikvariater, som lukker ved årets udgang.
De mange kunder giver Søren Vangsgaard håb for bøgerne og sig selv.
TEKST ANDERS HØJBERG KAMP

Søren Vangsgaard står foran tre paller bøger og en bogreol 10 minutter
i åbningstid, mens kunderne maser
sig på foran bogudsalgets glasruder
på Kultorvet. For københavnerne har
været mere end forventligt interesserede i at få fat i Københavns gamle
bogskatte.
“Det er selvfølgelig en skidt situation, at jeg kommer ud med en personlig konkurs, men det er en fornøjelse at se, at folk pibler til, og at
bøgerne får gode hjem,” siger en fattet
Søren Vangsgaard, som startede sin
boghandel i 2002.
“Indtil videre er ophørsudsalget
gået fuldstændig vanvittig godt og
langt over forventet, så det er meget
fedt. De første 10 dage har vi solgt
over halvdelen af, hvad vi havde turdet håbe på, og julehandlen er slet
ikke begyndt.”
Metro-massakren

Søren Vangsgaard indgav sin konkursbegæring i sidste måned efter
en lang række force majeure-uheld,
der har udhulet økonomien i en ellers velfungerende virksomhed med
masser af boglystne kunder.
“Det har ikke noget at gøre med
efterspørgsel af bøger eller konceptet.
Vi har aldrig solgt så mange bøger
som det seneste år. Det går fint med
antikvariatsdelen, men vi er blevet
ramt af to kæmpe oversvømmelser i
København og Aarhus. Det, der har
været allerdyrest og hovedårsagen til
konkursen, har dog været metroselskabet.”
Metrobyggeriet har antageligt været skyld i mange virksomheders død
i indre by.
“Da vi havde vores store butik nede
på Rådhuspladsen, kom de og gravede
hele vejen langs vores facade og satte
et plankeværk om. Det lider vi stadig økonomisk under, men vi får ikke
nogen som helst form for erstatning,
selvom Metroselskabet gerne erkender, at de rammer erhvervsdrivende i
Indre By. Deres hovedargument er, at
metrobyggeriet kun er midlertidigt,
så selvom det tager ni år, må man
klemme balderne sammen.”

arbejder han i kulisserne for at genoprette noget af det tabte, så antikvaritatet i Fiolstræde kan reetableres.
For han vil nødigt efterlade et stort
kulturkrater i den indre by. Og slet
ikke når efterspørgslen er så massiv.
“Jeg har haft kunder, der stod og
græd over lukningen, og det siger noget om hvor vigtig en institution, vi er
i det danske kulturliv. Jeg blev interviewet af avisen Sydsvenskan, fordi
selv folk i Skåne er lamslået over lukningen. Der er en chance for, at hvis
folk bliver ved med at komme her, får
jeg mere mod på at tage endnu en tørn
i bogens verden. Det er jo kunderne,
der stemmer med pengepungen, om
Vangsgaards skal fortsætte, og de ser
ud til at stemme ja.”
Der er endnu 150.000 bind i antikvariaterne, der skal sælges inden
nytår, så det er bare om at rydde en
hylde derhjemme.

En sprække af håb

Antikvariaternes moderne rolle

Til trods for at Søren Vangsgaard har
erklæret antikvariatet for konkurs,

Søren Vangsgaard har boghjertet med
sig. Han begyndte for 13 år siden uden

Søren Vangsgaard nr. to fra venstre har aldrig solgt så mange bøger som det seneste år.

en krone på lommen, da han første
gang lånte penge i banken til en internetbiks.
Samlingen af bøger havde han derhjemme. I sin studietid købte han op
mod 5.000 bøger til sit værelse, og det
gjorde blandt andet, at han ikke behøvede cykle ud til KUA for at låne
studiebøger.
Pengene brugte han til at købe
Harcks Boghandel, som nu er antikvariatet Vangsgaards i Fiolstræde.
Antikvariaternes rolle er ekstremt
vigtig, mener Søren Vangsgaard, dels
fordi de sælger nye bøger, der er udgået fra butikkerne, dels fordi bibliotekerne skærer ned, og de derfor må
overtage bibliotekernes rolle som fortidens formidlere.
Vangsgaards er et af de sidste store
antikvariater i Norden, så stort at Søren køber 20-30.000 bøger om måneden. Derfor kommer både svenskere
og nordmænd nu for at interviewe
ham om Vangsgaards mulige farvel.
ahl@kbhavis.dk

Hyldest til Vangsgaard af forfatter og digter Asger Schnack en tilfældig efterårsdag
i år 2014 på Facebook - om antikvariatets
betydning for forlaget Bebop
Blandt Bebops vigtigste venner var Søren
Vangsgaard, grundlægger af Vangsgaards
Antikvariat i Fiolstræde i København (og
senere Vangsgaards Boghus i Aarhus), han
så nogle af de første Bebop-bøger, og straks
tilbød han at forhandle forlagets bøger i sin
butik. Det betød, at de stod fremme på bordet
til højre, lige hvor man kom ind i forretningen
– og desuden var udstillet i et af udhængsskabene udenfor på gaden. Der var ikke tale om
et kort venskab, nej, arrangementet stod på i
månedsvis, ja, i flere år. Det var en gestus, der
betød noget for forlagets inderste eksistens.
Fiolstræde myldrede forbi Bebop dag og nat.
En konstant Per Kirkeby-udstilling. Mange
Bebop-bøger blev solgt på grund af omslaget.
Så meget desto vigtigere var det, at de var
synlige dér. Apropos Vangsgaards: Da butikken
åbnede i Fiolstræde, var – som jeg husker det –
alle medarbejderne kandidater i forskellige fag,
filosofi, kunsthistorie, klassisk filologi, litteraturvidenskab (eller hvad det nu var), så Søren
Vangsgaard kunne med rette sige: Vi kan svare
på alt. (Eller anderledes udtrykt: give svar på
alle for et antikvariat relevante spørgsmål).

12

DECEMBER 2015 ÅRGANG 10

KBH K

HOTEL PHOENIX GENOPSTOD

AF LAND OG FOLKS HUS

LAND OG FOLK LED BLADDØDEN FOR 25 ÅR SIDEN
TEKST TUE MAGNUSSEN

KOMMUNISME Avisers

skranten og ligefrem bladdød
er bestemt ikke et nyt fænomen. Ligesom de københavnske byejendomme gennem historien ofte
er genopstået som fugl Føniks. Fugl Føniks er et
fabeldyr fra persisk mytologi og symbol på genopstandelse, udødelighed og liv efter døden. Man sagde
om fuglen, at den brændte sig selv i sin rede. På et
tidspunkt genopstod den så af sin egen aske og rejste sig højt på himlen.
28. december er det 25 år siden, at dagbladet Land
og Folk udkom for sidste gang. Knap 8 måneder før
havde Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) lukket, slukket og solgt partihovedkvarteret i Dronningens Tværgade. Efter besættelsen var DKP rykket
ind i hjørneejendommen, som inden - i knap 100
år - havde rummet det aristokratiske hotel Phønix
med indgang i Bredgade 37. Under besættelsen var
det hovedkvarter bl.a. for den tyske marine.
For svie og tort – og lukning af Arbejderbladetfik de danske kommunister efter befrielsen i 1945 en
erstatning på 750.000 kroner af den danske stat, som
i juni 1941 havde forbudt partiet, lukket dets dagblad og interneret de danske kommunister. Mange
oplevede fængsling, forfølgelse samt kz-ophold med
tortur og død til følge. For erstatningen købte partiet i efteråret 1945 den fashionable hotelejendom i
Københavns centrum.
Guld fra Moskva

Men der skulle gå mange år før Hotel Phoenix genopstod og igen blev et mondænt luksushotel med
mange udenlandske gæster.
I 45 år var bygningen - med indgang i Dronningens Tværgade 3 - kendt som Land og Folks-hus, der
udover DKPs partisekretariat, ungdomsorganisationen DKU rummede avisredaktion, boghandel og
forlaget Tiden samt Terpo-trykkeriet, som gennem
overfakturering af sovjetiske trykopgaver blev en
vigtig formidler af guldet fra Moskva. Gennem alle
årene var det sovjetiske milliontilskud livsnødvendigt for den altid slukne partikasse i DKP.
Avisen Land og Folk startede som illegalt blad
under besættelsen i oktober 1941 efter at DKP og
det kommunistiske dagblad Arbejderbladet med
Kommunistloven blev forbudt i juni samme år. I
besættelsens sidste år nåede Land og Folk et oplag
på 120.000. Efter krigen stod DKP stærkt og ved valget i oktober 1945 satte hver 4. vælger i København
kryds ved liste K.
Straks krigen var slut, kastede DKP sit nye dagblad på gaden. Efter to dage med navnet Folkets
Dagblad vendte man dog tilbage til navnet Land
og Folk. De første par uger blev avisen endog trykt
på rotationspressen hos Nationaltidende, som var
arbejdsgivernes avis. Land og Folk var umådeligt
populært og overgik efter få måneder med et oplag
på 60.000 Socialdemokraten. Fra maj 1946 omlagdes bladet fra at være en aftensavis til at være en
morgenavis.
Oplaget skranter

Euforien og velmagtsdagene for DKP efter krigen
ebbede dog gradvist ud. Under den Kolde Krig mi-

stede Land og Folk oplag. Frem til 1950 omkring
halvdelen af oplaget. I 1953 falder oplaget til 17.000
og faldet fortsætter. I 1970 var oplaget nede på 5.500.
DKP’s fremgang i 1970’erne, hvor DKP 1973-79 var i
Folketinget, gav en vis fremgang for bladet, og det
samme gjorde partiets anti-EF arbejde og senere
fredsarbejde i 80’erne.
Udover stormfulde centralkomitemøder var partihuset i Dronningens Tværgade gennem årtier centrum for både spændende møder og arrangementer
i festsalen og planlægning af de store Land og Folkfestivaler i Fælledparken, der hvert år i slutningen
af august i årene 1976-89 samlede titusinder af københavnere.
I 1987-88 forsøgte man - uden større held - at gøre
Land og Folk til hele venstrefløjens avis. Med Glasnost i USSR og Berlin-murens fald i 1989 rystedes
DKP politisk. Og da partihuset var belånt op over
skorstenen var der ingen vej udenom. I maj 1990
solgte man ejendommen.
Solgt for en slik

Imidlertid synes salget af den nu historisk betydningsfulde ejendom at være en skandale i sig selv. I
al hast solgte partiet naivt og godtroende til nogle
enkeltpersoner, der under påskud af bevaring af
bygninger, erhvervede ejendommen for 38 millioner, som kort efter videresolgtes med fed fortjeneste til hotel-gruppen Arp-Hansen af den tidl. dømte
hash-handler, læge og ejendomsspekulant Vagn Bremerskov Andersen.
Efter 50 års pause og en gennemgribende ombygning genåbnede hotelkæden i 1991 det nu yderst
mondæne Hotel Phoenix. Om hotellet som en fugl
Fønix brændte sig i sin rede inden de kapitalstærke
kræfter genåbnede hotellet kan man kun gætte. Og
om det var den tyske besættelsesmagt eller dens ab-

solutte modpart, det danske kommunistparti, der
var reden er uvist.
Land og Folk fandt midlertidigt nye redaktionslokaler i Sct. Annæ-passagen mellem Store Kongensgade og Bredgade inden DKP definitivt også måtte
lukke avisen, som udkom sidste gang 28. december
1990.
Nok er fordums partitilhørsforhold for dagblade
siden blevet opgivet af den øvrige presse, der dog
fortsat overvejende må regnes til den borgerlige fløj.
Efter at Aktuelt – med skiftende navne som Socialdemokraten, Aktuelt og Det fri Aktuelt – gik ind i
april 2001 har venstresiden i dansk politik praktisk
taget været uden et dagblad.
Dagbladet Arbejderen

Eneste dagblad til venstre for Socialdemokratiet er
i dag dagbladet Arbejderen, der udgives af Kommunistisk Parti. Bladet startede i 1978 og overgik fra
1982 til dagblad, efter at det var lykkedes at skaffe
en billig rotationspresse. For få for måneder siden
rykkede redaktion og trykkeri fra Ryesgade til Hillerødgade på Nørrebro.
Arbejderen har formået at tiltrække en del af det
lukkede Land og Folks læsere og har med 4 ugentlige udgaver et oplag på ca. 2.000. Udgivelsen er dog
som for de socialdemokratiske blade i slutningen af
1900-tallet og for Land og Folk i et par generationer
afhængig af stor offervilje og årlige indsamlinger
blandt læserne.
Mens det mondæne Hotel Phoenix i Bredgade
kan påberåbe sig, at de aristokratiske rammer i dag
er genopstået som en fugl Føniks på et af dyreste
gadehjørner i København synes udsigten til genopstandelse af et egentligt venstreorienteret dagblad
- eller et udødeligt kommunistisk dagblad - at have
endog meget lange udsigter.
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Nyhavn Rens
Vi renser alt, se efter renseanvisningen i tøjet

A

P

F

w

Vi klarer selvfølgelig også alt i vask

Herluf Trolles Gade 18

1552 København K Tlf. 70 27 23 14
*
*
www.NyhavnRens.dk info@NyhavnRens.dk

Hjemmelavet Klassisk
dansk julefrokost
på Under Uret

Shamanic

Menu
Marineret sild
m. karryreme og æg
Syltet sild - Husets røde sild
Smørstegt fiskefilet m. remoulade
Graved laks med rævesovs
Krebsehalesalat - Æbleflæsk
Hj. sylte m. sennep & rødbeder
Leverpostej m. bacon
UnderUrets and
2 slags oste
Risalámande m. kirsebærsovs

348,-

FINE ARTS & JEWELLERY
DANMARKS STØRSTE
UDVALG AF TURKISER

Sankt Peders Stræde 33 · 1453 København K
Tlf.: 3315 3003 · Email: shop@shamanic.dk · Web: shamanic.dk
08.09.2011

299,-

Mandag-onsdag

sukí skin care • Jane Iredale • John Masters Organics • Tata Harper m. fl.

		
Torsdag-søndag

Tilvalg
Ribbensteg 20 kr.
Mørbradsbøf m. champignon
og bløde løg 20 kr.
Røget ål og røræg 45 kr.
Julemedister m. rødkål
eller sennep/rødbeder 20 kr.
Forudbestil på 28 35 35 10 / min. 4 kuverter
Øster Farimagsgade 4, 2100 Kbh. Ø

Sommer’s Høreklinik

dagcreme til problemhud
Klinisk
bevist effekt og

100%
uden syntetiske
stoffer

•
•
•

Normaliser og berolig
acne, rosacea, og uren
hud med sukí skin cares
plejende og helt økologiske
balancing day lotion

Høreapparater fra Interton

HOS OS ER DU I CENTRUM
• Avancerede høreapparater
også indenfor det offentlige tilskud
• Gratis høreprøve
• 4 års garanti

• Gratis efterjustering
og service
• Vi justerer apparater
erhvervet fra andet
sted for kun 350 kr.

Besøg Danmarks største
økologiske parfumeri i vores
butik i Grønnegade eller besøg
vores webshop: pureshop.dk

beroliger
anti-acne
normaliserer

Butik: Grønnegade 36 • København K • Tlf. 33 17 00 70
Webshop: pureshop.dk • Fragtfrit over 500 kr. • GRATIS GAVE

Charlotte Sommer

Sommer’s Høreklinik

Dronningensgade 46 · 1420 København K · Tlf. 60 92 71 21
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PRISEN PÅ ENERGI

Gaven til manden der har alt

BEFORDRER

2 SKRÆDDERSYEDE
LUKSUSSKJORTER

999 kr.

JULEGLÆDEN

Før 1.398 kr.

Store Kongensgade 62A · 1264 Kbh. K
www.blackdot.dk

Tilbuddet gælder til og med 24. dec 2015
TEKST
JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT. ENERGIØKONOM

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

270,-

Reception
Fernisering
Små arr.
Se mere på Facebook
Telefon 27216016

FOTO IBEN KAUFMANN

"

m/k klip

Stolen Moments
Jazz Trio

ESPLANDEN 1C - 1263 KBH K - TLF: 52504715 - LUSCINIA.DK

SKAT Den

21. november om morgenen kunne
jeg købe en liter 95 oktan benzin i København
for 10 kr. pr. liter. Heraf var kr. 3.80 prisen
for benzinen, resten var moms og andre afgifter, så landets billister bidrager væsentligt
til finansieringen af de statslige udgifter. De
10 kroner er en ret lav pris, for i sommer kostede en liter benzin helt op til kr. 12.50. Den
lavere pris giver råd til lidt flere julegaver end
sidste år.
Årsagen til de lave benzinpriser er en lav
pris på råolie. Verdensmarkedprisen på råolie
opgøres i to forskellige priser. Brent olie, der
er den europæiske pris, var den 12. november
2015 på 45,49 $; den amerikanske pris, kaldet
WTI-prisen, var på 41,80 $ - altså noget lavere.
Den højere europæiske pris skyldes antageligt konkurrencebegrænsende kartelaftaler. I
august 2006 kostede en tønde Brent olie tæt
ved 80 $ pr. tønde.
Historisk set har olieprisen svinget betydeligt. I januar 1999 var prisen for en gallon benzin i USA lige under 1 $. I juni 2008 var prisen
steget til over 4 $. Da amerikanerne, på grund
af landets dårlige infrastruktur, har svært ved
at begrænse deres benzinforbrug, var de nødt
til at spare på fødevarer, beklædning, varige
forbrugsgoder og alt andet. Det betød, at kunderne handlede mindre ind og konsekvensen

af det var lav efterspørgsel på nye varer, produktion og transport. Det skabte arbejdsløshed og yderligere nedgang i forbruget. Det
var den egentlige baggrund for det, der blev
kaldet, og fortsat kaldes, finanskrisen. De færreste har forstået, hvad det egentlig var, der
foregik. Det var energiprisens stigning, ikke
de særlige amerikanske boliglån (subprime
loans), som normalt får skylden.
Årsagerne til den nuværende lave pris på
råolien er bl.a., at USA i kraft af frakking teknologien er blevet selvforsynende med olie
og gas. Det kan Danmark også blive, hævder
geologerne. Og det kan ske uden at ødelægge
grundvandet. Energibesparelser og den voksende produktion af energi fra sol og vind er
også med til at presse olieprisen.
Meget peger på, at olieprisen vil ligge lavt
i en længere årrække. Saudi Arabien og andre
store olieproducenter har valgt at opretholde
den hidtidige produktion, for ikke at miste
markedsandele. Det er skidt for Rusland, hvis
økonomi i høj grad er baseret på eksport af
olie og gas. Der er dog ikke meget, der tyder
på, at det trækker tæppet væk under præsident Putin, der i pålidelige meningsmålinger
får tilslutning fra 85 % af befolkningen.
jt@kbhavis.dk

BYENS BUSINESS
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190.000 ...

783,2 ...

... milliarder kroner er den sum af værdipapirer, som det amerikanske
kapitalforvaltningsfirma State Street jonglerer med. Virksomheden har
åbnet et kontor i København for at erobre markedsandele fra storbankerne. Med 29.000 medarbejdere er State Street blandt verdens største,
og nu har giganten fået kig på opsparingen i Skandinavien, der udgør
1360 milliarder dollars.

... millioner kr. omsatte Matas i årets 2. kvartal, et fald på 1,2 %. Kæden,
der har talrige filialer i København K, gav et resultat før skat på 207 mill.
kr. Virksomheden er presset af den nye konkurrent Normal, der til stadighed udvider.

3 ...

... procent af den samlede dagligvarehandel i København er økologisk. På
landsplan drejer det sig om 8 %.

... milliarder koster Danske Banks ejendomme, hele molevitten inklusive
hovedsædet på Holmens Kanal er sat til salg. Derefter vil banken leje sig
ind – det kaldes sale and lease back.

2.995 ...
...millioner kontant for ejerlejligheden Magstræde 17 stuen til højre. Den
er på 75 m². Nabolejligheden på 67 m² kan erhverves for 2.498.000 kr. Således er det muligt at rykke ind i Københavns ældste beboelsesejendom
fra 1640, der undgik den altfortærende brand i 1728.

15. ...
...december tiltræder Nina Munch-Perrin som kommunikationsdirektør i Finansrådet i Amaliegade, bankernes brancheorganisation. Hun er
blevet kendt som såkaldt erhvervskorrespondent i DR, og så er det jo op
til licens-seerne at huske, at hun har skiftet kasket, når hun optræder på
skærmen. Smart træk af rådets direktør, Ulrik Nødgaard, der blev headhuntet fra Finanstilsynet. Han ønsker ikke at oplyse sin gage, og det gør
Nina sikkert heller ikke, men skal vi gætte på dobbelt op?

15 ...
2,6 ...
... millioner danskere er tilsluttet Mobilepay. Konkurrenten Swipp tæller
800.000 brugere.

280 ...
... værelser og 1.000 senge vil turisterne fra 2017 finde i Nyropsgade 38,
hvor Arp-Hansen Hotel Group indretter et tostjernet hostel. Ejendommen
er solgt af Dansk Metal. Gruppen omfater 12 hoteller med 3.500 værelser,
svarende til en femtedel af byens kapacitet.

65 ...
... bycykler er ankommet til København, og dermed er alle 1860 bycykler
nu leveret. Samtidig er bycykelsystemet udvidet til 90 cykelstationer, så
der nu mangler 15 cykelstationer, før hele infrastrukturen med i alt 105
cykelstationer er på plads.

3,7 ...
... millioner gav Emmerys i overskud i regnskabsåret 2014/15 mod 1,3 mill.
i det foregående år. Bruttofortjenesten øgedes fra 52 til 65 millioner. Det
økologiske industribageri har 29 butikker med café i København og Århus
og vil nu ekspandere med yderligere 30 udsalg i større byer. I 2011 var Emmerys på fallittens rand, grundlæggeren Per Brun blev fjernet af to udenlandske investorer.

7.216 ...
... kroner kan man trække fra i skat om året, hvis man hver dag cykler
20 kilometer til og fra job. Syv ud af ti danskere er uvidende om, at cyklister i lighed med bilister har ret til kørselsfradrag.

61.684 ...

14.000.000.000 ...

... kroner koster det i gennemsnit at flytte ind i en lejebolig i Storkøbenhavn. Depositum, forudbetalt husleje og første måneds leje. Det oplyser
BoligPortal.dk. I Odense og Aalborg er udgifterne kun det halve.

... kroner fik danskerne tilbagebetalt i skat sidste år.

3.000 ...

... millioner kroner er prisen for Danmarks dyreste lejlighed. Den ligger
på Islands Brygge, og prisen er netop blevet sat op fra 30 til 32 millioner
kroner. Lejligheden forventes at være færdigbygget i 2016.

... forbipasserende i timen mellem kl. 10 og 18 bliver stillet i udsigt af ejendomsmæglerfirmaet Colliers, hvis man lejer butikken Frederiksberggade 6
med 126 m² i stueplan og 130 m² på 1. sal. Årlig leje 2.712.000 kr. plus drift.

1,495 ...
... millioner kroner koster Galatheakroen i Kompagnistræde, som nu har
stået til salg i flere måneder. Huslejen er 25.085 kr.

32 ...

2.434 ...
... kroner sparer en gennemsnitlig husejer i Københavns Kommune som
fælge af, at grundskylden med finansloven for 2016 fastfryses næste år. I
Frederiksberg Kommune sparer den gennemsnitlige husejer 3112 kroner,
viser beregninger fra Nordea.
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NYTÆNKNING

OMKRING
FLASKEAFLEVERING
Initiativ vedrørende pant- og retursystemer i Indre By
har set dagens lys på Christianshavn.

VI HAR OGSÅ SPÆNDENDE BØRNEMENUER
FINE DINING | CONFERENCE | CATERING
REEF N’ BEEF • JERNBANEGADE 4 • 1608 KØBENHAVN V • TLF. 33

REEF N’ BEEF • JERNBANEGADE 4 • 1608 KØBENHAVN V • TLF. 33 33 00 30 • REEF@REEFNBEEF.DK • WWW.REEFNBEEF.DK

KØBENHAVNS CYKLEBØRS

BRUGTE
CYKLER
½ PRIS

Et typisk morgensceneri uden for Kirkens Korshærs varmestue, Fedtekælderen.

RENT
A BIKE

TEKST JETTE R. ARENDRUP

PANT I et samarbejde mellem Christianshavns

Lokaludvalg og en af Kirkens Korshærs varmestuer på Christianshavn er der kommet
fokus på at løse et af de mange problemer,
byens flaskesamlere står overfor i hverdagen.
Initiativtagerne er arbejdsgruppen ”Hjemløse
og Fattigdom” under Lokaludvalget i samarbejde med Kirkens Korshærs varmestue ”Fedtekælderen”. Gruppen har indkaldt til et forhåbentligt innovativt møde i begyndelsen af
2016 for først og fremmest at finde en løsning
på problemerne i forbindelse med aflevering
af store partier flasker.
Pantstationer
Som det ses af fotoet, er det en anselig
mængde flasker, der kan samles på en nat,
hvis man har en cykel og ikke er bange for at
arbejde hårdt. Det er klart, at det er tidskrævende at aflevere sådan en stor portion - en
flaske ad gangen i en automat - og at dette
desuden kan give gener for københavnere i
form af kødannelse ved flaskeautomaten.
Dansk Retursystem, som driver det danske pant- og retursystem, har ganske vist på
forsøgsbasis oprettet pantstationer rundt omkring i landet til aflevering af større partier.
Her kan man aflevere en sæk ad gangen og få
panten indbetalt på sin bankkonto. Men selv
hvis man oprettede flere pantstationer tæt på
Indre By, ville det ikke være nogen løsning for
vore flittige flaskesamlere. Langt de fleste af

dem har nemlig ikke en bankkonto, hvortil
panten kan overføres.
Passer på miljøet

I Dansk Retursystem er man taknemmelig
over det store arbejde, vore flaskesamlere
gør for at returnere emballage. Det er nemlig bedst for natur og miljø, at så mange dåser
og flasker som muligt genanvendes. Alligevel
mødes nogle flaskesamlere med modvilje, og
det skyldes til dels ventetiden ved flaskeautomaterne. Flere og bedre afleveringsmuligheder vil kunne afhjælpe dette, så det i højere
grad er flaskesamlernes positive funktion og
tilstedeværelse i vores samfund, der er fokus
på. De rydder op efter os, og migranterne sikrer med de små beløb de sender hjem til deres
landsbyer, at der også kommer lidt ulandshjælp i de rigtige lommer.
Positive signaler

Mødet afholdes primo januar, og de inviterede er Dansk Retursystem, Københavns
Kommune, Dansk Supermarked, Coop samt
Kirkens Korshærs hovedkontor.
Holdningen til initiativet har udelukkende været positiv fra de involverede parter,
så det er gode udsigter til en fornuftig løsning.
Skulle man sidde inde med en god idé, så
send gerne en mail til jra@kbhavis.dk.
jra@kbhavis.dk

Gothersgade 157
1123 København K
Tlf. 33 14 07 17

Åbningstider
Man-fre: 9.00-17.30
Lør-søn: 10.00-14.00

www.cykelborsen.dk

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

Frederiksborggade 4 · 1360 København K
FOR BESTILLING:

ELLER SPØRGSMÅL:

tlf.nr.: 33 12 29 02

e-mail: slagter@kultorvet.dk
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MAGASIN MYLIUS

JULEUDSTILLINGEN
PÅ STRØGET
I over 150 år har der været tradition for, at gaderne, der udgør Strøget
– Frederiksberggade, Vimmelskaftet og Østergade - har pyntet sig til jul.

Julestemning på hjørnet af Østergade og Ny Østergade i 1878. Det var her at Peter Faber lod sig inspirerer til julesangen ”Sikken voldsom trængsel og alarm”. Stik fra Illustreret Tidende 1978.

TEKST
ALLAN MYLIUS THOMSEN, BYHISTORIKER

I dag er juleudstillinger på de store handelsgader ret normalt. Men det er en gammel tradition i København, der begyndte på Østergade.
I 1841 afholdt Industriforeningen en julebasar i
den i dag forsvundne Rosenborg Brøndanstalt i
Gothersgade. Basaren blev afholdt for at samle
midler til nødlidendes jul. Det blev en stor succes.
I de to følgende år blev denne basar afholdt på
Hotel d’Angleterre, og derefter i en særlig basarbygning på Kongens Nytorv. Det gav stødet til, at
forretningsindehaverne på Østergade begyndte at
pynte deres vinduer til jul, og Hotel d’Angleterre
pyntede sin facade med juleudsmykning. Det var
i gaslysets tid, som blev indført i 1857, hvor både
MAGASIN

gade- og vinduesoplysningen var i de flakkende gaslampers skær.
Efterhånden krøb juleudsmykningen op af Strøget mod Rådhuspladsen, hvor stadig flere forretninger begyndte at pynte deres vinduer op til jul.
Normalt startede denne pynt i midten af december.
I 1892 får København sit første elektricitetsværk,
og fra den 26. maj begynder den elektriske gadebelysning. Det øger muligheden for at illuminere
juleudstillingerne.
”Byens Juletræ” rejses af dagbladet Politiken
den 20. december 1914. Et af avisens mange sociale
arrangementer, hvor der i glaskisten blev samlet
ind til nødlidende børns jul. Juletræet blev i 1978
overtaget af Københavns Kommune.
Nu blev der hængt granguirlander over Strøget
med store lysende juleklokker og stjerner. Søndagen før jul var Strøget gågade, inden det blev fast
status. Forretningerne måtte holde åben. Dem, der
ikke havde åben, lod lyset brænde, så Strøget var

et lyshav i ugen op mod jul. Traditionen med den
årlige tur til Strøget og stormagasinernes juleudstilling var født.
Bristol Biografen kørte juleforestillinger med Søren Spætte og venner, medens Metropol viste Disney
Juleshow. Legetøjshuset Thorngreen i Vimmelskaftet
var børnenes eldorado. På Amagertorv pyntede Daells
Varehus sine udstillingsvinduer med et mekanisk juleshow med bevægelige dukker, tog og andre vidundere. Her ligger i dag Café Norden.
I stormagasinerne sad der julemænd, der tålmodigt lyttede til de mange forventningsfulde børns
ønsker, og lokalerne var festligt dekoreret.
Efterhånden begyndte brogaderne også at pynte
op til jul, og traditionen er nok blevet lidt udvandet. Men det hele startede på Østergade.
Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen fortæller
om det gamle København i hver udgave af
Københavneravisen.
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KARSTEN HANSEN STRIBER

Danmarks berømte fiskerestaurant er genåbnet med nye ejere, og de klassiske
restaurantionsdyder er genindført i de historiske omgivelser på Gammel Strand.
Vi har også åbent til frokost, hvor du bl.a. kan nyde:
Dagens varmefrokostret til kr. 195,eller Krogs Frokosttallerken til kr. 245,Se hele vores menukort på www.krogs.dk
Vi glæder os til at forkæle dig med inspirerende
og velkomponerede smagsoplevelser fra havene omkring os.

Gammel Strand 38, 1202 København K · Tlf. 33 15 89 15 · krogs@krogs.dk
Åbningstider: Mandag til lørdag fra 11.30 - 15.00 og 17.30 - 22.00 (Søndag lukket)

Butik Kornum
modetøj i alle størrelser

Vores butik skifter navn fra LauRie by Kornes til Butik Kornum.
Men vi beholder vores søde personale og kendte varesortiment.
Kom ind og se vores store LauRie bukseshop.

Spar 25% på alle overdele
fra LauRie, Aprico og Chalou.

Samt Ass. kollektionsprøver i overtøj, str.38-40 til kun 800,- kr.

www.butikkornum.dk
Butik Kornum
Rughavevej 1, 2500 Valby

Butik Kornum
Støden 18, 4000 Roskilde

BYENS BLINK
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CHRISTIANIAS
JULEMARKED
Nu er julemarkedssæsonen over os, og skulle
man få lyst til at lægge vejen forbi markedet på Christiania, vær da opmærksom på,
at der desværre ikke er plads til barnevogne
inde i hallen. Lad også bilen blive hjemme.
Der er ingen parkeringsmuligheder. Benyt
bus 9A eller Metro. Tag kontanter med. Der
er kun begrænsede muligheder for at betale
med Dankort.
Ellers er der gratis entré til markedet, som
er røgfrit.
Julemarkedet er som noget nyt åbent d.
9-20.dec. fra kl. 12-20. Sidste dag lukkes kl. 18.

COPENHAGEN
COOKING,
fødevarefestival i Bella Center, er planlagt til
19.-28. august 2016. Sidste år omfattede den
150 begivenheder og havde 100.000 besøgende, næste år bliver den endnu større.

KBH K

ALLAN AISTRUP,

NYT LUXUSHOTEL

der med kontor i Grønnegade for ti år siden
tog initiativ til at sammenlægge en stribe bydelsaviser til Københavneravisen, nyder nu
livet som omviser på Tersløsegaard, hvor Ludvig Holberg opholdt sig, når han ikke var i
sin professorbolig i Fiolstræde. Aistrup tog i
2013 initiativ til Sorø Jazzfestival, hvor mere
end 100 musikere har optrådt. Nu har Aistrup
og festivalen modtaget Sorø Kommunes årlige
kulturpris på 5.000 kr.

indrettes i bygningen ved siden af Glyptoteket, hvor Det kgl. danske Musikkonservatorium boede. 80 værelser, spa, restaurant i
international klasse, lover de svenske ejere.

STRAFPORTO!
Forkert frankering koster fra 1. januar 60 kr.
I øvrigt bliver postens biler blå, farvel til den
smukke gule farve.

JULEPOSTEN
med rabat. Hvis indkøbsturen går til Tyskland, kan kortene med fordel sendes herfra.
De når frem til danske adresser til halv pris.

BYHAVE I MAGSTRÆDE

bruger 7,5 mill. kr. på at fjerne tyggegummi –
bare på Rådhuspladsen, oplyser Politiken; de
må jo vide det, når de bor der. Vanedannende
syntetisk nikotingummi udgør en væsentlig
del af affaldsproblemet.

hidsede sig op over befolkningens kødforbrug
og fastslog i en ledende forsideartikel og en veganerkronik, at hver enkelt æder 400 gram om
dagen. Raseriet måtte dagen efter nedjusteres
på side 2, danskernes gennemsnitlige kødspiseri er 134 gram om dagen. Jamen alligevel…

i Tivoli (omsætning 80 mill. kr.) er overtaget af kokken Jakob Elkjær. Han afløser den
velkendte restauratør Poul Eriksen, som tilførte stedet personlighed ved at gå rundt og
hilse på gæsterne. Tivoli har 29 restauranter,
14 fastfood-boder og fire barer. I 2017 åbner
forlystelseshaven et madtorv på 5.300 m². En
konkurrent til Torvehallerne.

MEGA-MILLIARDÆREN
Lars ”Saxo” Seier Christensen er gået sammen med kokken Henrik Boserup om en ny
burgerkæde, Juicy Burger. Den første åbnede
på Flæsketorvet, den næste ved Paladsbiograferne, og det er tanken at etablere sig ti steder
i byen og give de eksisterende kæder konkurrence på kvaliteten.

i Pilestræde 34, nu på belgiske hænder, har
skaffet sig af med 64 medarbejdere og lukker
en række sideaktiviteter, herunder Berlingske
Nyhedsbureau.

HEREFORDEN MELLEM
SULT OG BRØDRENE PRICE

KUNSTFORENINGEN
GL. STRAND
holder frem til 23. december julemarked med
litografier, brugskunst, keramik, lysestager,
spil, smykker, lædervarer, legetøj, kunstbøger,
delikatesser, notesbøger og julepynt.

CHRISTIANSHAVNS
BEBOERHUS 40 ÅR

SAMME DAGBLAD

GRØFTEN

BERLINGSKE MEDIA

– Under overskriften ”Sammen om Magstræde” forsøger gode kræfter i Huset at omdanne den gårdsplads, der hidtil har været
anvendt til containere og parkeringsplads, til
en fælles grøn byhave med køkkenurter, plads
til grillaftener, loppemarked, nabokaffe, fastelavn og lignende.
Arealet er ca. 100 m², så det bliver ikke
alle Magstrædes munde, der mættes. Kontakt:
Christina@huset-kbh.dk.

KØBENHAVNS
KOMMUNE
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Lørdag d. 14. november fejrede det hæderkronede gamle Beboerhus i Dronningensgade sin
mærkedag med et rigt varieret og festligt program, herunder en koncert med christianshavneren McEinar.
Bygningen husede tidligere Kofoeds Skole,
indtil de i 1975 flyttede til lokalerne i Njalsgade. Kommunen havde planer om at nedrive
bygningen og bygge et parkeringshus, men
christianshavnerne var uenige og besatte huset. Det hele endte med at kommunen for 40 år
siden gik med til at støtte det Beboerhus, som
siden har været et elsket hjemsted for alskens
aktiviteter, koncerter, værksteder, øvelokaler,
lokalavis, festlokaler m.m.

af Jørn Thulstrup cand. polit. og bøfoman
I den lille gade Åbenrå, der går mellem Rosenborggade og Landemærket, finder man A Hereford Beefstouw. Den første af sin art, etableret
i 1971 af Aage Damgaard fra Herning.
Stedet var i mange år den mest populære og velbesøgte restaurant i området. Man
skulle bestille bord i god tid, hvis man ville
sikre sig plads. Succesen var velbegrundet.
Det gode oksekød, der udgjorde ryggraden
i spisekortet, var mørt og velsmagende. Dertil kom noget, der på den tid var usædvanligt - salatbordet - hvor man til en rimelig
pris kunne supplere bøffen med et rigt udvalg
af det grønne.Vinkortet fejlede heller ikke noget. På væggene hang og hænger der et stort
udvalg af årgangs Armagnac og et fint udvalg
af originale kunstværker.
Bøfferne blev og bliver stadig stegt i et
åbent grill-køkken i selve restauranten. Mesterstykket var og er fortsat en T-bone steak
med bagt kartoffel, serveret på den specielle
varme støbejernstallerken. Spisekortet er udformet, så en del af det kan sendes som postkort til venner og familie. Restauranten betaler portoen - genial markedsføring. Personalet
var fast i årevis og kendte de gæster, der kom
jævnligt. Hørte man til dem, følte man sig
som ven af huset og blev behandlet derefter. I
dag går det knap så godt. Der kommer ikke så
mange gæster længere og det skaber en anden
stemning. Hereforden har fået alvorlig konkurrence: Brdr. Price i Rosenborggade, Sult i
Vogenmagergade og den anmelderroste Restaurationen i Gammelmønt. T-bone steaken
hos Hereforden er dog fortsat værd at gå efter.
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STEFFEN BRANDT MIT KØBENHAVN

TUMPERNES PARK
Sangeren Steffen Brandt ses sommetider cyklende omkring i København med vågne øjne.
Hvad er det, at den århusianske poet observerer og kommer der sange ud af det?

TEKST CAMILLE BLOMST

I vinters kom TV2s album ”Det gode liv”, Men bortset fra det er jeg ikke typen der
siden har de traditionen tro været på li- råber efter andre og bliver hidsig. Det givetour i hele landet. Men et af de jobs, der jeg ikke bruge tid på.
der i følge Steffen Brandt selv gør ekstra
Sker det at du fanger en poetisk stemdybt indtryk var deres optræden i Tivoli. ning på vejen, der en gang bliver til en
”Vi spillede en dejlig sommeraften på linje i en sang?
Plænen. Der var mange mennesker, vildt
Før i tiden skrev jeg alt ned på små sedgod stemning, et fedt sted at spille. lige ler som så blev væk. Nu kan jeg standse
midt i byen, ikke så meget pjat der. Og op midt i et lyskryds og tale intenst og
så kan man jo altid prøve radiobilerne direkte ned i min mobil. For så aldrig
bagefter, hvis man er i det hjørne.”
at lytte til mine memoer. De gode idéer
Det sker, at du besøger hovedstaden, bliver hængende, plejer jeg at sige. Det
hvad er det der lokker dig?
gør de dårlige så osse. Men en sang som
Arbejde, arbejde - er det der lokker ”Tumpernes park ” er skrevet på en bænk
mig til byen, igen og igen. Men når jeg ved Kastellet, hvor jeg sikkert har siddet
nu alligevel er i byen kan jeg jo ligeså og længtes og følt. Hvis man så efterfølgodt se mig lidt omkring. Jeg har base gende tør skære ind til benet kan der fakpå Vesterbro og har en fastcykel rute over tisk godt komme noget væsentligt ud af
Frederiksberg, Nørrebro, Østerbro. Ind i sådan en stemning.
mellem tager jeg en afstikker til NordHar du prøvet at længes efter Købenvest for at gyse lidt. På vejen er der lige havn?
et par museer jeg skal tjekke, CharlottenJa da, jeg syns det er ret kvikt fundet
borg er altid på, selvom det har ført en på af mig at tage det bedste fra Aarhus,
noget omtumlet tilværelse. Og så har jeg nærheden og arbejdsroen og så kombiher fornylig opdaget Frederiksberg have, nere det med det bedste fra København,
det er jo fuldstændig som at gå rundt pulsen og energien. Hvis der bliver lige
derhjemme i Cenlovligt meget artral Park NY. Selvbejdsro i det jyske
kan jeg godt befølgelig er der osse
pitstops ved diverse
gynde at skimme
musikforretninger
rejseplanen for at
JEG GÅR HELT IND FOR DEN
for lige at ose lidt og
tjekke Intercitylyn´s
KØBENHAVNSKE MODEL:
få en god snak, nørd
afgangstider. Og så
KRÆV DIN RET - OG FIND UD
til nørd, om træsorer jeg i øvrigt ret vild
med den der nogen
ter og bindinger.
AF BAGEFTER OM DU HAR NOOg måske håbe at
GET AT HA´ DET I. DET ER LIDT gange uovervindeder står en gammel
MERE DYNAMISK. OG SJOVERE. lige absolut mangel
Fender Jaguar der
på manglende selvtrænger til at møde
værd og jantelovs
en sangskriver...
byrde attitude, som
Tager du en lille
står i klar kontrast
gave med hjem til familien helt ovre fra til min noget uklædelige jyske approach,
hovedstaden?
beskeden og ydmyg - for en sikkerheds
Der lå en børnebogsforretning over- skyld. Jeg går helt ind for den københavnfor Arnolds B´s hvor jeg gennem mange ske model: Kræv din ret - og find ud af
år købte alt hvad der fandtes af Thomas bagefter om du har noget at ha´ det i.
Windings bøger til mine dengang små Det er lidt mere dynamisk. Og sjovere.
unger, bl.a. kan jeg klart anbefale ”FarHvad vil du anbefale en århusianer at
vel, jeg hedder Kurt”. Faraos cigarer var opleve i København?
Nikolaj kirke har nogle ret vilde
osse lige til at købe sig fattig i og ind i mellem kunne man finde t.-shirts i det der kunstudstillinger en gang i mellem, Marnu næsten er udryddet: Pladebutikker.
morkirken er perfekt for en jyde der er
Gør den tætte cykeltrafik århusiane- faret vild i translation mellem alminderen usikker?
lig sund fornuft og københavnsk vidtløfDet er desværre nok mere mig, der tighed. Der kan man bare gå direkte ind
med min fuldstændig uortodokse cykel- fra gaden, trække et nummer og synge
stil gør andre trafikanter usikre. Jeg kører en salme. Og lægge mærke til hvor dygtig
simpelthen så råddent - og helt ærligt Grundtvig var. Nogle gange lidt for dygtig
- jeg synes ikke det er en skid sejt. Nær- efter min smag. Så hellere lidt Brorson,
mest bare lidt dumt. Og jeg vil gerne her klarhed og mere gys.
benytte lejligheden til at sige undskyld.
cb@kbhavis.dk

Tumpernes Park
l et yndigt land ved et smilende hav
som kun en tåbe gider frvgte
Sidder jeg på en bænk kun for fjolser og fæ
herreløse hunde og forrykte
Lidt på lykke, lidt på fromme
ser jeg livet gå og komme
forbi her på bænken i tumpemes park
På den grønne gren idioten og mig
hvor er de overlevende henne?
Og hva gør jeg her på en lysende dag
med udsigt helt til verdens ende?
Lidt på lykke, lidt på fromme
er jeg klar hvis du skulle komme
forbi her på bænken i tumpemes park
Steffen Brandt
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På fri fod
Strøgets tur
Er det ikke snart på tide, at
Strøget bliver gravet op? Man
må da kunne finde på et eller andet med fjernvarme
eller kabelomlægning. Brug
vinteren til planlægning, så
I Byens Business skriver Københavneravisen, at finansmanden Carsten Leveau
”naturligvis er på fri fod”.
Manden er ikke sigtet for
noget, han var fuld af initiativ og virkelyst og ville
bygge Torvehallerne, men
blev ramt af finanskrisen og
statens indgriben i Roskilde
Stank. Han ville jo kun det
bedste og var villig til at løbe
en risiko, nu sidder han tilbage med smerten. Hvorfor

forfølge manden? Han og
hans familie har lidt nok og
er nu henvist til at leve på
kontanthjælp. Det er heller
ikke fair at nævne, at Stein
Bagger nu hedder Sten Hansen. Lad ham dog få lov at
begynde på en frisk.
Casper Hannibal
Borgergade K

stadig er på fri fod, ifølge
indsenderen ”lever af kontanthjælp”. Det er vist det,
man kalder hjælp til selvhjælp, da hr. Leveau (født
Hansen?) sandsynligvis har
garderet sig mod armod inden sin konkurs. I øvrigt hed
det Roskilde Bank, hvorfor
denne ejendommelige skrivefejl?

Redaktionen svarer: Det kalder på medfølelse, at den diskrete Carsten Leveau, der

Skråt op

med Skytte
Infam forsidehetz mod de
progressive kræfter i København! Vi kæmper for en by for
mennesker, ikke spekulanter
og småborgere, og nu var det
altså Christianshavns tur til
en lærestreg. Reclaim The
Streets kræver gaderne tilbage, befriet for banker, burgerbarer og butikker, og vi

lader os ikke kue af hverken
den fascistiske politimagt
eller
Københavneravisens
reaktionære Holger Skytte.
Han fatter ikke, at destruktion er ømhed og et råb om
retfærdighed og lighed for
de undertrykte, der presses
ud i hjemløshed af kyniske
pengemænd. Pas på, Amali-

enborg, næste gang kan det
blive jeres tur til en lærestreg.
Anonyme Reclaimers
Redaktionen bemærker: Normalt optager vi ikke anonyme
breve, men vi har forståelse
for, at hærværkstølperne ikke
fægter med åben pande.

entreprenørerne kan komme
i gang omkring 1. maj.
Venlig hilsen
Svend Adelskov
København K

Ny ordning
for klubber
undrer KFO
De Københavnske klubber
for 10-17 årige skal samles i
centre, men allerede inden
omorganiseringen er gået i
gang møder beslutningen
problemer og protester. Nogen klubber vil ikke samles og derfor har Børne- og
Ungdomspolitikerne besluttet en 2 årig forsøgsordning
for de nye fritidscentre.
Det undrer Københavns
Forældreorganisation meget. Hvis politikerne ikke
synes, at der er blevet lyttet
lokale og ikke mener, at processen er demokratisk så har
de et stort problem, der ikke
løses med en forsøgsordning
. Vi har lige været igennem
en stor omlægning af hele
fritidshjemsområdet – her
blev ikke tilbud nogen forsøgsordning – hvad er forskellen? At lave forsøg med
en ordning, der ikke er gået
i gang endnu en meget omvendt måde at lave politik
Forældre og personale i

en række klubber var primært kritiske over, at skulle
lægges sammen under et og
frygtede for at klubbernes
særkende ville forsvinde i
en ny struktur. Det er præcis
den samme bekymring vi
hørte fra fritidshjemmene,
at forældrene frygtede for
mangfoldigheden og selvstændigheden i den enkelte
institution. KFO kan godt
forstå, hvis nogle fritidshjem sidder og føler sig meget snyd lige nu.
Københavns Forældreorganisation opfordrer på den
baggrund derfor politikerne
til at stoppe op og overveje
om forsøgsordninger er vejen frem for klubområdet,
og om det er den måde demokratiet og mangfoldigheden sikres.
Anne Mette Omø Carlsen,
Kommunikations- og politisk
medarbejder i Københavns
Forældreorganisation.
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DEN SIDSTE

GAVEN TIL

- SPIRITUSREVOLUTION

SVIGERMOR
ELLER TANTE

DRÅBE BEDSTEMOR
I TORVEHALLERNE

TEKST JACOB LUDVIGSEN FOTO TORBEN DRAGSBY

SPIRITUS Først fik vi ølrevolu-

tionen. Over 100 mikrobryggerier står nu for 10 procent af
ølsalget, vi drikker lidt mindre, men bedre. Næste trin er
mikrodestillerierne, hvoraf
der nu findes godt 20 her i
landet plus et voksende antal
i resten af verden. Dette frodige univers har fundet vej til
Torvehallerne, hvor Naja Olesen og Frederik Plum netop
har åbnet butikken ”Den
Sidste Dråbe”. I forvejen driver de en specialforretning i
Jægersborggade på Nørrebro
med skønne varer på hylderne. Hvor kan man ellers
købe skovmærkevodka fra
Troldens Destilleri i Kolding
eller whisky fra Stauning?
Naja og Frederik har deres
eget ufiltrerede vodkamærke,
”Den Klodsede Bjørn”, og her
til jul sælger de ”Træsprit”,

en gaveæske med en flaske
sherry, et blandeglas og en
flaske ren sprit, en høvl, egespåner og et stykke træ. Spånerne vædes med sherry, den
hældes fra, og så har man et
lille whiskyfad. Skæg og ballade, selvfølgelig er det ikke
rigtig whisky, men alligevel.
Med over 100 mærker,
man ikke finder ret mange
andre steder, er ”Den Sidste
Dråbe” et lille paradis for
kendere, der gerne vil betale
lidt mere for spiritus, der ikke
er industrielt fremstillet. En
god champagne har også sneget sig ind på hylderne.
Byens avancerede barer er
begyndt at handle i Dråben,
for det gælder om at kunne
præsentere gæsterne for noget, de ikke har smagt før.
jalu@kbhavis.dk

deres egne prydeligheder bortset fra dem, der
er placeret på steder, som juleblufærdigheden
Tårnfalken
forbyder fremvisning af.
Den aldrende morlil vil i begyndelsen erMed alle de tatovørsaloner, der skyder op i klære, at hun aldrig nogensinde skal udstyres
København, er et gavekort til kropsdekoration med en ørn med flotte vinger, og at hun slet
en oplagt idé. En foræring skal helst være en ikke tør underkaste sig den let smertefulde
overraskelse, og der er næppe tvivl om, at fa- behandling. Her gælder det om at slå på den
miliens grand old lady vil føle sig forynget, evige ungdom, glæden ved at være med på
forskønnet og let overrumplet, når hun har noderne og effekten af at kunne prale over
for de andre piger på gymnastikholdet. Hvis
taget sig sammen.
Man henvender sig høfligt i det kreative bedstefar stadig er iblandt os, skal han opmiljø, hvor stadig flere danskere får indgra- muntres til at hjælpe fruen med at nikke og
veret små kunstværker. Her forhandler man sige tusind tak for betænksomheden.
Børn under den tatoveringsmodne alder
om en passende pris og får nogle kopier af samorer sig med overfølonens mest efterspurgte
motiver sammen med et
ringsbilleder, der ligner
værdibevis, der kan indden ægte vare, men forløses efter aftale. Bedstesvinder efter få afvaskmor skal dog selv have
ninger; de kan sikkert
GAVEGIVEREN SKAL VÆRE
mulighed for at vælge,
købes i legetøjsforretFORBEREDT PÅ, AT DET
måske vil hun gerne
ninger og ledsage gavehave
børnebørnenes
kortet, så Bedste straks
UORTODOKSE PÅFUND KAN
navne boret ind i overkan pynte sig og vænne
FORÅRSAGE RAVAGE EFsig til den tanke, der
armen, og hun har sikTER ANDESTEGEN OG KRÆend ikke havde strejfet
kert en yndlingsfarve.
VER KÆRLIG ARGUMENTAhende under rødkålen
Egentlig ville hun
TION, BISTÅET AF FAMILIENS
og rødvinen.
hellere have haft et par
YNGRE OG MERE PROGRESFor juleharmonien
varme vanter eller den
SIVE MEDLEMMER, HVORAF
er det afgørende, at det
nyeste bog af Karen
lystige påfund ikke opThisteds eventyrlige liv,
NOGLE MÅSKE VIL FREMVISE
men den er hurtig læst
fattes som en hadegave
DERES EGNE PRYDELIGHE(og måske glemt), mens
og gør bedstemor eller
DER BORTSET FRA DEM, DER
en gedigen tatovering
svigermor eller tante
ER PLACERET PÅ STEDER,
varer resten af livet og
Anna tosset i en sådan
SOM JULEBLUFÆRDIGHEDEN
først går til grunde i
grad, at hun stiller sig
FORBYDER FREMVISNING AF.
krematoriets flammer,
ned ved busstoppestedet
eller når ormene uforog fryser et par timer i
raseri. Et julebrev med
varende redder sig en
par praktiske oplysninger kan forebygge og
blækforgiftning.
Gavegiveren skal være forberedt på, at det mildne et krænket kvindesind. Altså ikke nouortodokse påfund kan forårsage ravage efter get heppekor: ”Bedste skal ha’ røvgevir, Bedandestegen og kræver kærlig argumentation, ste skal ha’ røvgevir!”
bistået af familiens yngre og mere progressive
Glædelig tatojul!
medlemmer, hvoraf nogle måske vil fremvise
Lurifax
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DANNELSESROMAN
ELLER SELVBIOGRAFI

MORTEN PAPE

FRA TURBANPLANEN

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

løbet af næste år bliver City forbundet 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 Torvegade 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 gangog cykelforbindelse henover Inderhavnen står
klar i løbet af 2013. Samtidig anlægges en
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cykelsti over Holmen, langs Kløvermarken og
videre til Amager Strand, hvilket gør cykelturen fra Kongens Nytorv til en langt smukkere
og mere sikker oplevelse.
Amager Strandpark I/S har på et bestyrelsesmøde 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.
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MUSIK Østre Anlæg er en af Københavns perler. Gemt væk og ikke særlig kendt blandt
menigmand, men blandt ,elektroniske musikfans er stedet velkendt via festivalen
Stella Polaris. Anlægget ligger skjult bag
Statens Museum for Kunst – mellem Stockholmsgade og Øster Voldgade. I begyndelsen 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 festen til Frederiksberg Have i nabokommunen. Dj’erne Kalle B. og Nicka Kirsteijn er
drivkræfterne bag festivalen. Det hele startede 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 FrederiksbergAUGUST
Have, 2012
inden
man i7
ÅRGANG
2004 rykkede til de smukke omgivelser i
Østre Anlæg.
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Amager Strandpark I/S har på et bestyrelsesmøde 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.
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FINURLIG KØBENHAVNERROMAN
TEKST JANNIK LUNN

Hvad har Helle, Julian, Michael, Karina, Lisette, Xenia, Charlotte,
Tim, Esben, Jack, Marianne, Ole, Henry,
Tommy, Linnea, Nadia, Martin og Lars tilfælles? De er alle med i Jeppe Krogsgaard
Christensens roman Indre by, som foregår
i dagene omkring den 6. august 2012, den
dag da København blev ramt af et lille
knapt mærkbart jordskælv.
Forfatteren har tidligere skrevet en anden Københavnerroman Åben himmel,
der foregik omkring den 2. juli i 2011,
hvor København blev ramt af et skybrud.
Fælles for de to romaner er, at der mere
er tale om novellesamlinger, hvor man i
begge får blotlagt en række skæbner, og
skal jeg fremhæve et par enkelte af kapitlerne i Indre by, så handler et om Julian,
amerikaneren, der rejser rundt i verden
for at opdatere storbyguider, og i den anledning er han nået til København, eller
kapitlet om Lars, som er fotograf for en
ejendomsmægler, hvor hans opgave er at
få de lejligheder, der skal sælges til at tage
sig mest fordelagtige ud, og hvor der også
er tid til, at han i en lejlighed på Brøndsteds Alle 8 klæder sig af og tager en selfie.
I det hele taget får læseren et fint billede af 18 vidt forskellige mennesker på
deres indre linjer. Jeppe Krogsgaard ChriANMELDELSE

stensen skriver godt, men jeg kunne godt
tænke mig en dag at læse en mere helstøbt roman fra ham, hvor der var en fortløbende handling, men vil man læse underholdende om københavnske skæbner,
så kan Indre by anbefales.

     
















Jeppe Krogsgaard Christensen
Indre By
198 sider. Vejl. pris kr. 199,95.
Gyldendal
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DANNELSESROMAN
ELLER SELVBIOGRAFI

MORTEN PAPE

FRA TURBANPLANEN
TEKST JANNIK LUNN

Når man læser Morten
Papes debutroman Planen, kan man
godt komme i tvivl om genren. Er
det en roman eller er det en form
for selvbiografi? Lidt på samme måde,
som det blev diskuteret, da Karl Ove
Knausgård udgav sit trebindsværk,
”Min kamp”, der blev betegnet som
en selvbiografisk roman.
Men meget i Papes bog er givetvis
selvoplevet, og så er spørgsmålet selvfølgelig, om han har digtet til – muligvis ved at inddrage andres historier
i handlingen.
Der er imidlertid ingen tvivl om,
at Morten Pape kender Urbanplanen
som sin egen bukselomme, og at han
har boet der, har han fortalt i flere interviews samt i en kronik i Politiken.
ANMELDELSE

Forvirret familie

Morten Pape, som hovedpersonen
også hedder, bor sammen med sin
mor og far og de to mindre søskende
Jonas og Pernille i en lejlighed i beton-

byggeriet Urbanplanen på Amager,
da romanen begynder, Forældrene
når lige at fejre deres 10 års bryllupsdag, og på det tidspunkt spørger de
børnene, om de helst vil på ferie eller
flytte væk fra Turbanplanen, som den
populært bliver kaldt, men seks måneder senere bliver forældrene skilt.
Moren, der arbejder som rengøringskone i den lokale svømmehal,
bliver boende i lejligheden, og hun
bliver kort tid efter kæreste med den
meget ældre Helge, som er pedel i
svømmehallen, mens faren en overgang er kæreste med Sabrina, der næsten er nabo, og som også har børn,
der er kammerater med Morten, Jonas og Pernille.
Faren, der er tykmavet, får konstateret gammelmandsdiabetes, hvilket
resulterer i, at han er nødt til at leve
sundere, og derved taber ret mange
kilo, men samtidigt går forholdet til
Sabrina i stykker, og han flytter hen
i sin egen lille lejlighed, hvor børnene

ind imellem er på weekend. I en meget sød scene, holder forældrene jul
sammen, hvor børnene håber på en
genforening, der naturligvis ikke
sker.
Mobberi på Dyvekeskolen

Morten befinder sig ikke godt på Dyvekeskolen, hvor han ofte bliver mobbet af nogle af de toneangivende indvandrerdrenge, Fuad, Guled og Reza,
fordi han er ham Danskeren med brillerne. Moren melder Morten til en
audition hos et filmselskab, hvor han
bliver prøvefilmet, og han får først en
mindre rolle i en tv-julekalender, inden han er udset til en større rolle i
en spillefilm, men hvor det dog ender
med, at han bliver kasseret med den
begrundelse, at han ikke aldersmæssigt passer til rollen. Hvilket ikke er
sandheden, da grunden er, at han klarer sig dårligt til en prøveoptagelse. I
dagligdagen bliver Morten ofte sendt
hen i kiosken efter cigaretter til mo-

ren, som for det meste ligger på sofaen og græder, mens hun ser tv, æder
piller og ryger cigaretter. Moren har
samtidig en forkærlighed for marsvin, hvor hun har over 50, som befinder sig i mellemgangen i bure fra
gulv til loft.
Perker-Pape

I løbet af romanen begynder Morten på et tidspunkt at hænge så meget ud med indvandrerbørnene, at
han bliver kaldt Perker-Pape, og så
er han i lang tid ulykkeligt forelsket
i Katarina, som han dog i en kort
tid er kæreste med, indtil hun finder en anden. Og mens de jævnaldrende fortæller om de piger, de har
erobret og bollet med, er Morten til
sin store fortrydelse stadig jomfru,
mens han om natten må høre sin
mor stønne, når hun knepper med
Helge. Morten spiller først fodbold
i Fremad Amager, og senere er han
med til at starte et ynglingehold for
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danskere, Sønderbro Fight, der hurtigt lider et forsmædeligt nederlag til
Fremad Amager, hvor alle perkerne
er med, og hvor holdkammeraterne
skyder skylden på Morten for nederlaget. Han bliver direkte beskyldt for
at have hjulpet Fremad. Han får dog
senere oprejsning.
Da Morten bliver lidt ældre, er han
ved at stene helt ud på grund af for
meget hashrygning, og helt galt går
det, da Morten ufrivilligt kommer til
at deltage i et røveri i en kiosk sammen med Psykose-Emrah, uden at
han dog bliver opdaget. Helt galt går
det dog, da Behrouz får Morten til at
tage et forbrugslån på 25.000 kr., fordi
han selv står i Ribers og ikke kan låne.
Det gør, at Morten hver måned skal
afdrage 1.000 kr., og selv om Behrouz
har lovet at tilbagebetale løbende, gør
han det ikke. Morten er klar over, at
hans bekendt virkelig har taget røven
på ham, og selv ikke politiet kan gøre
noget.

Mortens skævøjede ven Andrew,
som er har asiatisk baggrund, har en
kammerat, Milo, der hjælper Morten
med at fuppe en bank ved at melde
Mortens dankort stjålet, så han får
omkring 10.000 kr. tilbage, men de
bliver sammen med, hvad Andrew
har scoret, brugt til at købe hash i
Pusher Street.
Danskerne – et taberfolk

Efter alle disse trakasserier lykkes det
dog til sidst Morten at blive student,
og han finder til en fest en kæreste,
Jazmin, så han endelig ikke mere en
jomfru, og hende vender han hjem
til i løbet af sin soldatertid i Slagelse.
Han er begyndt at skrive fem sider om
dagen, og derfor er han, når skriveredskaberne er brugt op, nødt til at
stjæle flere kuglepenne fra boghandleren i Amagercentret. Til slut efter
forgæves at have søgt kontanthjælp,
ender Morten med at blive vikar på
Dyvekeskolen, hvor han selv i sin tid
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gik. I løbet af romanen sker der flere
ting, der optrapper stridighederne
mellem de hvide og perkerne, bl.a.
angrebet på World Trade Center og
senere Muhammedkrisen. Det resulterer bl.a. i, at Guled håner danskerne
som et taberfolk.
Morten Pape har skrevet en flot
roman, hvor han på fin vis skildrer
alle konflikterne i det multikulturelle univers omkring Urbanplanen,
hvor rockerne og perkerne ligger i
konstant strid, og hvor en anden af
hovedfjenderne er Holmbladsgadebanden. Der er fine bemærkninger
som fx Milo, der siger: ” Så det her
er Urbanplanen, hva? Jeg har aldrig
været her før. Som regel holder jeg
mig fra zoologiske haver og vilde dyr.”
Og Morten, der skriver digte, tager på
et tidspunkt billige point med rimet:
”Bide skeer, spidde negre”
En fortjent vinder af BogForums
Debutantpris.
jl@kbhavis.dk

Morten Pape
Planen
565 sider. Kr. 249,00
Politikens Forlag.
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ÅRETS MANDELGAVE TIL DE VOKSNE

FAMILIEN
SOM HJERTESAG
TEKST CAMILLE BLOMST
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ANMELDELSE Familievejleder Lola Jensen, som dem, der bru-

ger penge på tv-pakken med TV2 kender som familieekspert
i Go´ Morgen Danmark, har skrevet en hjertelig opdragende
og informativ bog om at tegne et kærligt hjerte om familien,
også selvom at de voksne har valgt at blive skilt.
Analyser af dagligdagen i privaten

Første del af den tankevækkende og rørende vedkommende
bog gengiver i nutidigt sprog, der påkalder den sunde selvironi, brudstykker fra hverdagen i en småbørns familie, der
dagligt er ved at gå fra hinanden af stress. Lola Jensen har
et godt øje for, hvad der får dagligdagen til at koge, når man
går fra at være to, der er forelskede i vores perfekte verden.
Hun beder den forkælede generation tage ansvar for, at de
har valgt at tage ansvar for børn.
At redde kærligheden handler om at komme ud af de
medieskabte urealistiske billeder på det lykkelige liv. Vi er
mennesker og ikke endimensionelle roller i en tv-serie.
De moderne umodne voksne

Forældrene skal modnes og blive realistiske, ferierne, friheden og festerne forandrer sig i det minut den første lille lækkerbaby er ude af sin mors trygge vandverden.
Lola Jensen viser med cases, hvordan parrene ikke kan
finde ud af at fryde sig over de få intense år med babyer,
men krampagtigt forsøger at bibeholde det frie liv, de havde.
Mange gange bliver parterne højlydt og indebrændt
uenige adskillige gange dagligt og i stedet for at tro på, at

KBH K
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småbørnsspidsbelastningen damper af, så vælger man den
mange gange ugennemtænkte og for tidlige kattelem, skilsmisse.
Ny familienormer

Lola Jensen opfordrer til, at man tænker skilsmisse sundt
igennem. 50 procent af de lykkelige selvvalgte bryllupper, vi
genererer i dette land, går i opløsning. Hvis der ikke er råstyrke til at kæmpe sammen, så køb denne kærlige håndbog.
Den kommer hele vejen omkring tidens vigtige hverdagsdebat. Hvordan nyopfinder vi familien, så der ikke skal gå flere
generationers med massiv kærligheds-desillusion før vi finder
normer og forventninger til knækkede familier.
I bogen får man svar på, hvad man gør, for at mor og fars beslutning ikke skader børn og bedsteforældres sammenhold,
forhold og skiller dem ad også.
Skaden skal rettes op

Når man har valgt at lade være med at have en hverdag under samme tag, men at dele sig op i to og tvinge børnene til
at have to hjem, så handler det om at evne at have en sund
kommunikation i al fremtid. I denne ærlige bog får man
klare bud på, hvornår man må blande sig i livet hos den
anden forælder, hvordan man tager selve bruddet fra børnenes skuldre og koncentrerer sig om at hele deres sorg med
omsorg. Hvilke ting, man må følges til for at glæde børnene
og bedsteforældre og i det hele taget at skilsmissen foregår
næstekærligt.

Lola Jensen
”Pas på Familien - også når den går i stykker”
Kristeligt Dagblads Forlag
278 sider, 299,95 Kr.

Få gode vaner på apoteket
Spørg
bare os!

Grebet af begejstring?
Har du styr på, hvordan du bedst beskytter dig mod graviditet og kønssygdomme under sex? Og hvad du gør, hvis du er blevet gravid? Tag det roligt.
Få hjælp på apoteket, der giver gode råd om relevante aspekter indenfor
personlig pleje og intimprodukter. Apoteket har et bredt udvalg af produkter til
bl.a. intimbarbering og hudpleje. Besøg os og få gode vaner med hjem.

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

Venlig hilsen
Tine Wiboltt, Apoteker på
København Vaisenhus Apotek
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BOGEN OM BRUGSEN I 150 ÅR

ER
LIGE
TIL
CIRKELKAFFEBORDET
TEKST JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE En coffeetablebook er i
stort format og rigt illustreret, så man
kan sidde og blade i den, mens man
nyder en god kop kaffe. Dette krav
opfylder ”Vi Mødes i Brugsen”, en
generøs jubilæumsbog, der markerer
COOP’s 150 års fødselsdag i 2016. Den
velskrivende forfatter Kristian Ditlev
Jensen har samlet en uhyre mængde
viden og minder om butikskæden,
som ejes af medlemmerne og siden
1866 har tilpasset sig tidernes omskiftelighed og sætter dagsordenen
for dansk dagligvarehandel.
Danmarkshistorien fortælles gennem varerne, i mange år var FDB, Foreningen af Danske Brugsforeninger,
selvforsynende med leverancer fra
egne fabrikker. Mel, skosværte, reb og
tovværk, tobak, sukkervarer og meget andet blev produceret i eget regi.
Regina håndsæbe, Blenda vaskemiddel, Trekroner Margarine, Svendborg
Vinkompagni.
Brugsen fremstillede og solgte det,
vi i dag kalder designermøbler, denne
aktivitet er for nylig genoptaget - men

det er ikke længere muligt at anskaffe
sig et fjernsynsapparat af mærket Jensen; i 1960 kostede det sort-hvide vidunder 23” i palisanderkabinet svimlende 175 kr., hvilket svarer til 23.300
kr. i dagens mønt. For 1799 kr. kan
man i 2015 få et Philips HDTV.
COOP, som FDB blev omdøbt til,
har, ikke altid uden problemer, omstillet sig til nye vilkår; en dag kunne det
ikke længere svare sig at opretholde
egne fabrikker. COOP’s egne mærker
fremstillet af underleverandører og
hedder noget andet, fx Änglemark
Af tidligere medarbejdere fremhæves Anker Jørgensen, den senere statsminister, der i 1936 startede som cykelbud til 34,01 kr. (1.212 kr.) om ugen
og var ansat på FDB’s centrallager i
Njalsgade samtidig med den senere tvstjerne Otto Leisner og Poul Bundgaard alias Kjeld fra Olsen-Banden.
Dirch og dividenden

Plakater af tidens bedste kunstnere
understregede FDB’s æstetiske ambitioner, alle kender Sikker-Hansen pla-

katen for Davre havregryn og hans
afrikanske Cirkelkaffepige. I biografen kunne man fryde sig over Dirch
Passer: ”Det er da dumt ikke at få del
i dividenden”. Dengang samlede medlemmerne mærker og klistrede dem
ind i dividendebogen, i dag klares det
ved hjælp af elektronisk medlemskort.
Da den første selvbetjeningsbutik
åbnede i 1947 efter amerikansk forbillede, var det nærmest chokerende, at
man ikke længere blev ekspederet. I
en nær fremtid vil alle selv scanne varerne ind, kassemedarbejderne bliver
frigjort til andre opgaver.
COOP i København

COOP har 1.200 butikker. Indtil for et
par år siden lå SuperBrugsen på Nørreport, den er nu omskabt til Fakta,
koncernens lavpriskæde. På Christianshavns Torv er SuperBrugsen blevet moderniseret. Irmabutikkerne,
som COOP købte for en slik til stor forfærdelse for mange pæne mennesker,
spiller en væsentlig rolle i København
K, og det sidste skud på stammen er

Madcooperativet på Hovedbanegården, et avanceret supermarked med
færdige retter, delikatesser, frisk brød
og gratis postevand til de rejsende.
Bogen er lækker nostalgi med et
orgie af annoncer, plakater og fotografier fra land og by og af de forskellige perioders folkeliv. Alle vil
kunne genkende sig selv og finde
noget, de ikke vidste i dette stykke
hverdagshistorie, som peger fremad
for COOP, der med den offensive direktør Peter Høgstedt og hans markante madmanifest – smag på hverdagen, gode madoplevelser, økologi
for alle, sunde varer, oplysning om
indholdet og flere lokale råvarer - har
lagt sig i overhalingsbanen. Konkurrenterne har ikke 1,5 millioner loyaloe medlemmer.
Hvis man er nysgerrig for at opleve en brugsforening fra gamle dage,
er Stadager Brugs genopført på Frilandsmuseet i Sorgenfri, ligesom en
butik fra fortiden kan opleves i Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk.
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TRAGEDIE
TEKST JACOB LUDVIGSEN

Le Bistrot Parisienne
med rødternede duge og musettemusik er en skøn arbejds- og læreplads
i en sidegade ved Torvehallerne for
den 21-årige Martin Børmer. Kokken
og indehaveren Michel lærer ham at
smage og dufte, og restauranten opnår fem stjerner i en avis for sin beuf
tatare, der er blandet med rådyrkød.
Et par søde servitricer interesserer
Martin lige så meget som køkkenkunsten. Nye smagskombinationer og evnen til at skelne alverdens dufte er
Martins liv og lyst.
Den dejlige Monique forfører ham
efter lukketid, han vil smage hende
til med en granité af cremant, går ind
i kølerummet og banker hovedet ind
i en kødkrog, der borer sig som en syl
gennem næsen. Nu er der så at sige direkte adgang til hjernens duftcenter,
og det viser sig at være en katastrofe.
Lægen kalder det stress og henviser
til en psykolog, der vil give ham lykkepiller.
Martin begynder at drømme
uhyggeligt med elementer af tysk
kommandosprog, og han bliver utilpas ved duften af sennep.
Efter en tur i sygehuslabyrinten
når han endelig frem til en specialist,
der kan konstatere, at hans i forvejen
veludviklede lugtesans går helt amok
og fremkalder associationer fra tidligere liv. Eller rettere: hans forfædres
mest dramatiske øjeblikke. Ad omANMELDELSE

Kristian Ditlev Jensen
Billedredaktion: Birgit Lyngbye Pedersen
Vi mødes i Brugsen - Danmarkshistorie
set gennem de varer, vi købte
350 sider, 249,95 kr. (vejl.)
Samvirke

veje bliver han klar over sit slægtsskab med en soldat fra 1. verdenskrig,
der har været udsat for et sennepsgasangreb.
Her udfolder videnskabsromanen
sin tese: vores arveanlæg bærer på hukommelse, der går et uendeligt antal
generationer tilbage.
En læge på Rigshospitalet gør Martin til sin forsøgskanin og skruer mere
og mere op for forskellige lugte og opdager, at organismen udvikler antistoffer, der svarer til de mareridtsagtige scener, som Martin udsættes for.
Morsomt er det ikke at blive flået af
en sabeltiger eller at blive offer for
den spanske inkvisition. Drevet af begæret efter at blive den første videnskabsmand, der kan påvise cellernes
hukommelse, driver lægen Martin ud
i en tilstand, der bliver fatal.
Epigenetik er ikke fri fantasi, i
2013 påviste to amerikanske forskere
gennem forsøg med mus, at traumatiske tilstande kan nedarves og vækkes
til live ved hjælp af duftkoder. Den
menneskelige næse kan skelne over
en billion forskellige dufte og er tæt
forbundet med hjernens hukommelsescenter.
Jakob Brodersen sandsynliggør
teorien om tankens evne til at genkalde sig voldsomme begivenheder,
som arves fra fjerne og nære forfædre
og dermed kan være en ikke-metafysisk forklaring på et fænomen som

reinkarnation. Romanen er skrevet i
jeg-form og fascinerer hele vejen igennem frem mod den grusomme slutning. Herefter vil man ikke kunne se
en rødternet dug i en fransk bistrot
uden at tænke på Martin med den
alt for fine næse. Og hvad vi hver
især slæber rundt på af ubevidste og
endnu ufremkaldte mareridt.
jalu@kbhavis.dk

Jakob Brodersen
Cellernes Memoirer
250 sider, 199 kr. (vejl.)
Forlaget Radius

Bagsiden
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Vi er klar med faglig rådgivning
Zymelin®

Blufærdighedskrænker
fra Bulgarien anholdt
RAPPORT Københavns Politi har anholdt en
mand, der mistænkes for at stå bag en række
blufærdighedskrænkelser i København. Den
anholdte, som er 29 år og af bulgarsk oprindelse, meldte sig selv til politiet efter at have
set sit billede i medierne.
Den anholdte oplyste til politiet, at det var
ham på de offentliggjorte billeder, og han er
nu sigtet for to forhold af blufærdighedskrænkelse. Den anholdte nægter at have begået forbrydelserne, og han blev efter endt afhøring
løsladt af politiet.

RAPPORT Københavns Politi er nu rykket ind i

den nye centrale politiekspedition i Trafikhallen på Københavns Hovedbanegård.
Med åbningen af den nye ekspedition gennemføres sidste etape af samlingen af alle politikredsens ekspeditioner, idet der ikke vil
være publikumsekspedition på de tre Københavnske Politistationer: Station Amager, Station Bellahøj og Station City.
lp@kbhavis.dk

Gaviscon®

Til hoste med slim. 1 brev dagligt
opløses i vand, kan drikkes kold
eller varm. Fin smag af honning og
citron. 10 breve.

Lindrer halsbrand og sure
opstød uden at påvirke
kroppen. Kan anbefales
fra 0 år. 500 ml.

Nicorette® Quickmist Mundspray
Det er, når du har allermest lyst til at ryge, at det er sværest
at lade være. Derfor skal du altid have Nicorette® QuickMist
mundspray ved hånden. Et tryk på den lille spray og
rygetrangen er væk. 2 x 150 ml.

RAPPORT

Politiet rykker ind på
KBHs Hovedbanegård

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

Mucolysin Honning og citron

11 personer varetægtsfængslet i narkosag
Københavns Byret har varetægtsfængslet ti mænd og en kvinde i en sag vedrørende omfattende narkotikakriminalitet.
Personerne er sigtede for, som led i organiseret handel med narkotika, at have indsmuglet,
besiddet og videreoverdraget op til 900 kilo
hash. Herudover er en af personerne sigtet for
besiddelse af en halvautomatisk pistol samt
tilhørende ammunition.
Ti af de sigtede har nægtet sig skyldige,
hvorimod en sigtet har erkendt sig skyldig i
opbevaring af 18 kg hash samt overtrædelse
af våbenloven.
Retsmødet blev af hensyn til efterforskningen afholdt for lukkede døre, ligesom der blev
afsagt kendelse om navneforbud.

Otrivin®

Hurtig og effektiv ved
stoppet næse.
Giver luft i næsen efter
få minutter. Virkningen
holder i op til 10-12
timer. 10 ml.

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

På vores apotek får du
faglig rådgivning om
sundhed og velvære.
Velkommen
indenfor.

Venlig hilsen
Tine Wiboltt
Apoteker på København Vaisenhus
Apotek

Zymelin® ukonserveret næsespray og Zymelin® menthol ukonserveret næsespray (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Mindsker hævelse af næseslimhinden ved betændelse i bihule eller
næseslimhinde. Dosering: Zymelin® ukonserveret næsespray og Zymelin® menthol ukonserveret næsespray: Voksne og børn over 10 år: Næsespray 1 mg/ml: 1 pust i hvert næsebor højst 3
gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens anvisning. Børn 2-10 år: Zymelin® ukonserveret næsespray 0,5 mg/ml: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange
daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed overfor xylometazolinhydrochlorid eller et eller flere af hjælpestofferne samt ved grøn stær med snæver kammervinkel, eller hvis man har fået fjernet hypofysen eller er blevet opereret i hjernen gennem næse eller mund. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Må ikke anvendes til børn under 2 år, da de kan få alvorlige bivirkninger - selv ved lave doser. Bør ikke anvendes i mere end 10 dage, da hyppig og langvarig brug kan medføre hævelse af næseslimhinden og øget sekretion. Skal anvendes med forsigtighed af personer, der er følsomme overfor andre lægemidler, der kan give symptomer som blandt andet søvnforstyrrelser, svimmelhed, rysten, hjertearytmier eller forhøjet blodtryk. Skal anvendes
med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved forhøjet stofskifte (hyperthyroidisme), sukkersyge, forhøjet blodtryk, åreforkalkning, aneurismer, iskæmisk hjertesygdom, uregelmæssig hjerterytme, vandladningsbesvær på
grund af forstørret blærehalskirtel (prostata), ved behandling med MAO-hæmmere og andre lægemidler, der kan forhøje blodtrykket samt ved svulst i binyrerne (fæokromocytom). Ved samtidig behandling med visse stoffer mod
depression (tricykliske/tetracykliske antidepressiva eller MAO-hæmmere), kan bivirkninger ved brug af Zymelin® blive forstærket. Symptomer på overdosering er markant fald i kropstemperatur, svedudbrud, døsighed, hovedpine,
hurtig og uregelmæssig puls, forhøjet blodtryk og evt. koma, især hos børn. Disse tilstande kan også opstå ved at tage medicinen forkert, f.eks. ved at indtage dråberne gennem munden. Graviditet: Bør ikke anvendes. Amning:
Bør kun anvendes efter lægens anvisning. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen samt øget sekret fra næsen. Ikke almindelige: Tilstoppet næse.
Sjældne: Ubehag i mave-tarmkanalen. Meget sjældne: Alvorlige allergiske reaktioner. Pakninger: Næsespray 1 mg/ml 10 ml og 2 x 10 ml. Næsespray med menthol 1 mg/ml 10 ml. Næsespray 0,5 mg/ml 10 ml. Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup. Tlf.: 46 77 11 11. Fax: 46 77 66 40. www.takeda.dk Otrivin Ukonserveret, Otrivin Junior Ukonserveret og Otrivin Menthol
Ukonserveret indeholder xylometazolin. Virkning: Anvendes ved forkølelse med tilstoppet næse og bihulebetændelse. Virker efter få minutter og i op til 12 timer. Dosering: Børn 2-5 år: Otrivin Junior Ukonserveret: Under
opsyn af en voksen. 1 pust i hvert næsebor 1 til 2 gange dagligt (hver 8-10 time) er normalt tilstrækkeligt. Må højst bruges i 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Børn 6-11 år: Otrivin Junior
Ukonserveret: Under opsyn af en voksen. 1–2 pust i hvert næsebor 2 til 3 gange dagligt i højst 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Bør ikke anvendes til børn under 2 år pga. risiko for overdosering med centralnervesystems-depression til følge. Voksne og børn over 12 år: Otrivin Ukonserveret: 1 pust i hvert næsebor 3 gange dagligt efter behov, i højst 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor
dagligt. Bivirkninger: Afhængigt af behandlingsvarighed kan det forventes at 3-8 % af behandlede, oplever en eller flere af følgende bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brænden,
nasal-sekretion, hovedpine, kvalme samt brændende fornemmelse på applikationsstedet. Ikke-almindeligt: Tilstoppet næse især efter hyppig eller langvarig anvendelse. Sjælden: Gastrointestinalt ubehag. Meget sjælden: Systemiske, allergiske reaktioner (angioødem, udslæt, kløe) rastløshed, søvnløshed, træthed, synsforstyrrelser, takykardi eller uregelmæssig puls. Forsigtighedsregler: Behandling af længere varighed mere end 10 dage kan
medføre hævelse af næseslimhinden og hypersekretion på grund af øget sensibilitet i cellerne. Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for et af indholdsstofferne, efter operationer igennem næsen eller munden, ved glaukom
med snæver kammervinkel eller ved kronisk inflammation i næsen med meget tør næseslimhinde (rhinitis sicca eller atrofisk rhinitis). Bør kun anvendes af gravide og i ammeperioden efter aftale med lægen. Anvendes med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved hyperthyreoidisme, diabetes mellitus, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer på grund af forstørret prostata, depression samt til patienter, der er i behandling
med MAO-hæmmere eller har været det inden for de sidste to uger. Pakningsstørrelser: Otrivin Ukonserveret 1 mg/ml, Otrivin Menthol Ukonserveret 1 mg/ml, 10 ml; Otrivin Junior Ukonserveret 0,5 mg/ml, 10 ml. Inden brug
af produktet, bør vejledningen i og på pakningen læses grundigt. Novartis Consumer Health – tlf. 39 16 84 00 – www.otrivin.dk. Dato for produktresumé 09/2014. Mucolysin®/acetylcystein brusetabletter 200 mg og 600
mg samt pulver til oral opløsning 600 mg Anvendelse: Slimløsnende hostemiddel til hoste med sejt slim Dosering: Mucolysin® brusetabletter 200 mg: Voksne: 200 mg opløst i et ½ glas vand 3 gange daglig. Børn over 5
år: 200 mg opløst i et ½ glas vand 2 gange daglig. Bør ikke anvendes til børn under 5 år. Mucolysin® brusetabletter 600 mg: Voksne: ½ tablet (300 mg) 2 gange daglig eller 1 tablet (600 mg) 1 gang dagligt, opløst i et ½ glas vand.
Børn over 14 år: ½ tablet (300 mg) én gang dagligt, opløst i et ½ glas vand. Bør ikke anvendes til børn under 14 år. Mucolysin® pulver til oral opløsning 600 mg: Voksne: 1 brev 1 gang dagligt. Efter et måltid opløses pulveret i et
halv glas koldt vand og derpå kan glasset fyldes op med varmt, men ikke kogende vand. Opløsningen skal omrøres og drikkes, når opløsningen har en temperatur der er acceptabel at drikke. Bemærk at koldt og varmt vand ikke
må blandes i omvendt rækkefølge og pulveret må ikke opløses udelukkende i kogende vand, da dette kan ødelægge det færdige produkt. Den fremstillede opløsning bør indtages straks efter fremstillingen. Bør ikke anvendes til
børn. Kontraindikation: Bør ikke anvendes ved nylig ophostning af blod, ved overfølsomhed over for acetylcystein eller over for et eller flere af indholdsstofferne. Mucolysin® brusetabletter 200 mg: På grund af det høje indhold
af det aktive stof bør Mucolysin® 200 mg ikke anvendes til børn under 5 år. Mucolysin® brusetabletter 600 mg: På grund af det høje indhold af det aktive stof bør Mucolysin® 600 mg ikke anvendes til børn under 14 år. Mucolysin®
pulver til oral opløsning 600 mg: På grund af det høje indhold af det aktive stof, bør Mucolysin 600 mg pulver til oral opløsning ikke anvendes til børn. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Hvis du
oplever nye forandringer i hud eller slimhinder, bør du kontakte lægen omgående og indstille behandlingen med Mucolysin®. Spørg lægen eller på apoteket før du bruger Mucolysin® hvis du har astma eller tidligere bronkospasmer,
hvis du har eller har haft mavesår eller hvis du er særlig følsom overfor histamin. Kontakt lægen før du tager Mucolysin®, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter, galactose eller fructose. 200 mg og 600 mg
brusetabletter indeholder natrium. Graviditet og amning: Du bør ikke tage Mucolysin® hvis du er gravid eller ammer. Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds. Bivirkninger: Op til 30 % af dem, der anvender Mucolysin®
kan forvente mave/tarm gener. Udlevering: Fås i håndkøb på apoteket. Pakninger pr. 25.05.2015: Mucolysin® brusetabl. 200 mg 25 stk., 50 stk. og 100 stk., Mucolysin® brusetabl. 600 mg 10 stk., 20 stk. og 50 stk. Mucolysin®
pulver til oral opløsning 600 mg 10 breve. Priser: Ikke fast pris. Spørg efter den aktuelle pris på apoteket. Læs vejledningen i pakningen grundigt før brug. Produktinformationerne er afkortet i forhold til Sundhedsstyrelsens
produktresuméer. Produktresuméerne kan rekvireres hos markedsføringstilladelsesindehaver: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Tlf. 63 95 10 00 Gaviscon. Anvendelse: Refluxesofagit.
Hiatus hernie. Dosering: Voksne og børn over 2 år: Sædvanligvis 1-3 tyggetabletter eller 1-2 barneskefulde (10-20 ml) oral suspension efter behov, ca. ½ time efter et måltid samt lige før sengetid. Børn ½ - 2 år. 1-2 teskefulde
(5-10 ml) i døgnet fordelt på flere doser. Børn under ½ år. 1-2 ml pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på flere doser, om muligt efter et måltid. Suspensionen omrystes umiddelbart inden brug. Suspensionen kan tages med en lille
smule vand efter behov. Må ikke anvendes: Overfølsamhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Bivirkninger: Meget sjælden: Udslæt, kløe og ødem. Forsigtighedsregler: Behandlingstiden
ved refluksesofagit bør begrænses til 8 uger. Bør anvendes med forsigtighed ved stærkt nedsat nyrefunktion. Gives med forsigtighed og i så lav dosering som muligt til nyfødte og småbørn. Pakninger: Oral suspension 100 ml,
500 ml. Udleverering og tilskud: HF. Dansk represæntant: Nordic Drugs Danmark, Gl. Kongevej 135 B, mezz., tv. 1850 Frederiksberg C. Registreringsindehaver: Nordic Drugs AB, Box 300 35, SE-200 61 Limhamn, Sverige.
Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Produktinformationen er forkortet i forhold til det godkendte produktresumé, som kan rekvireres hos Nordic Drugs Danmark. Nicorette ® (nicotin) QuickMist, mundhulespray
1 mg nikotin/spray til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Sukkersygepatienter bør kontrollere deres blodsukker oftere p.g.a. 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. Meget alm./alm.: Smagsforstyrrelser, hovedpine, mave-/tarmgener, mundsmerter, mund-/halstørhed, brænden på læberne, øget spytsekretion,
træthed og brystsmerter. Dosering: Peg med spraydysen så tæt som muligt på den åbne mund efter ladning af pumpen. Tryk øverst på dispenseren, så der frigives ét pust (1 spraydosis). Undgå at ramme læberne. Undgå at
inhalere, så der ikke kommer spray i luftvejene. Undgå at synke i et par sekunder. 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. Trin I: Uge 1-6: Brug 1 eller 2 pust, når der normalt ville være røget en cigaret/opstår trang. De fleste rygere vil have behov for 1-2 pust hver halve til hele time. Trin II:
Uge 7-9: Nedsæt antal pust pr. dag. Målet i uge 9 er halvdelen af det antal pust, der i Trin I blev brugt i gennemsnit. Trin III: Uge 10-12: Fortsæt med at nedsætte 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. Vejl.udsalgspris: 199,95 kr. for enkelt stk./ 349,95 kr. for 2-pak. 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

*Priserne gælder fra 30. november - 27. december 2015, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

