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BYENS BØRN

02 LEDER

HUSSTANDSOMDELES AF POST DANMARK OG DISTRIBUERES AF EGNE MEDARBEJDERE – OPLAG 20.000

DET HVIDE LAM
ER LAMSLÅENDE!

07 LOKALT

KÆLDER MED EN BID
AF BORNHOLM

11 BUTIK

KOMMUNALE
POLITISTALDE

SEXISTISK OG
HALVRACISTISK

15 MAGASIN MYLIUS 30 LÆSERBREVE

RECLAIM-BANDEN

HÆRGER
– NÆSTE SLAGMARK
TØMRER-

KAN BLIVE DIN GADE

CLAUS:
DR ENSRETTER OS
Danmarks Radio ensretter os og
bekæmper forskelligheden, fortæller TømrerClaus hjemme fra sin villa. En ny biografi
- Prisen for at ryge Cigar - om undergrundsikonet og musikeren TømrerClaus’ livseventyr
giver DR en over antennen.
08.09.2011

BYENS BØGER

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

ansigtsløft uden kemi*
*100% uden syntetiske stoffer

Valgt som

Nr. 1

af pure shops
kunder

•
•
•

fugter

Fugt, reparer og opstram
huden med sukí skin cares
eksklusive, aktive anti-age
serum nourishing facial oil helt økologisk
Besøg Danmarks største
økologiske parfumeri i vores
butik i Grønnegade eller besøg
vores webshop: pureshop.dk

anti-age
reparerer

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

TEKST HOLGER SKYTTE

Prinsessegade og Bådsmandsstræde blev en fredag aften i oktober centrum for en mindre borgerkrig.
Den anonyme voldsgruppe ”Reclaim the Streets” havde arrangeret en såkaldt gadefest, der planmæssigt udviklede
sig voldsomt. Politiet rykkede ud med fuld styrke, snesevis af køretøjer og en bulldozer, og korpsets talsmand insinuerede, at det var christianitter, der stod
bag barrikader og brandbomber. ”Reclaim” har tidligere
hærget på Nørrebro. Hvor slår banden til næste gang i
kampen mod ”de rige røvhuller”?
S:08
POLITI
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BYENS DEBAT

LEDER

KØBENHAVNSK

SELVTILFREDSHED

De følelser, der er mest dominerende i debatten
lige nu, er udkantens vrede over, at vi ikke bliver
set, og vi bliver ikke taget alvorligt. I forbindelse med
udflytningen af arbejdspladser rammer vi også ned i
den utroligt store københavnske selvtilfredshed, der er
vokset frem de senere år. I mellemkrigstiden var Købehavn nødlidende, mens væksten var i Jylland. Det, der
er sket i globaliseringens tid, er, at Danmark skal have
en ordentlig hovedstad, og det er jeg enig i. Men København har langsomt drejet sig væk fra at være Danmarks hovedstad og kongens by til at være en selvtilstrækkelig nordeuropæisk metropol i kamp med andre
europæiske storbyer. Men der er ikke nogen, der er så
provinsielle som københavnere. Jyder kender godt København, men københavnerne kender ikke Jylland.
Forfatteren Finn Slumstrup i Kristeligt Dagblad
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BYENS BØRN
Fra flere sider lyder opfordringen: Sæt flere børn i
verden og gør det, før I bliver for gamle. Københavns

Kommune kører en kampagne i samarbejde med
Rigshospitalets Fertilitetsklinik, DR har frejdigt
propaganderet for sagen – ”Knald for Danmark”
– og Spies rejser har international succes med den
frejdige film, hvor kvinder, der gerne vil være bedstemødre, skal overtales til at sende deres sønner
og døtre på en romantisk ferie.
Fornuftigt nok, for ellers går det med Danmark som med
fx Japan, som trods uhyre velstand er ved at ende som et
stort alderdomshjem. Glade unger beriger tilværel-

sen og er af betydning for samfundets udvikling,
selv om det må være den følelsesmæssige side af
sagen, der spiller en større rolle end kravet om produktive individer med skatteyderpotentiale i 2040.

res af regneark. Når man hører deres berettigede
bekymringer over vagtplaner og kapacitet, giver
det ikke ligefrem lyst til at blive ramt af panik på
fødegangen.
Familieøkonomi kræver to indtægter, det høje skattetryk stiller store krav til en eneforsørgers formåen, og
balancen mellem karriere og yngelpleje gør beslutningen vanskelig. Så selv om Københavns Kommune

gerne ser flere nye CPR-numre, må det gøres mere
tillokkende at få børn i tide; fertilitetsbehandling
er en følelsesmæssig belastning og betydelig omkostning.
Friske postkort er derfor ikke nok til at fremme frugtbarheden. Det offentlige mangler viljen og evnen

Forudsætningen for, at kvinder (og det er jo dem, der
bestemmer og skal bære byrden) tage sig sammen før
panikken breder sig omkring de fyrre år, er at det bliver attraktivt at sætte børn i verden. Lige nu slår

til med sandhed i stemmen at overbevise de unge
mellem 25 og 35 år om, at det at formere sig er en
del af livets mening. Billigere boliger, bedre orlovsordninger, trygge pasningsvilkår – det hele skal
være på plads, når den afgørende beslutning skal
træffes af to, der elsker hinanden.

jordemødrene alarm, fordi fødeafdelingerne sty-

Københavneravisen
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Kritiske røster sammenligner den store bogmassakre på hovedbiblioteket
med fortidens destruktion af litteratur.
				

TEGNING: CLAUS SEIDEL

TOPVINE
FRA LODI

- det bedste område i Californien for den pragtfulde Zinfandel drue.
Lodi-Woodbridge vinområdet ligger i Central Valley i Californien stik øst for
San Francisco og lidt syd for Nappa Valley. Lodi har også pragtfulde hvidvine.
SILVER MOUNTAIN
LODI ZINFANDEL
CALIFORIEN 2012

THINK BIG THE BIG
ZINFANDEL 2013
LODI CALIFORNIEN

Server denne lækre vin til lyst kød
som svin og fjerkræ som for eksempel and og kalkun, gerne med sødmefuldt tilbehør eller til milde oste.
Serveres ved 12 - 18 grader.

The Big Zin er en fyldig, fed og frugtig vin produceret fra omhyggeligt
udvalgte Zinfandel-druer. Vinen er
alt, hvad en klassisk Zinfandel bør
være; med aromaer af kirsebær,
mørke bær, krydderier og vanilje.
Vinen er perfekt til mad med megen
smag som eksempelvis kød- eller
pastaretter, men kan også med fordel
nydes i sig selv.
Serveres ved 12 - 18 grader.

Elegant med en delikat frugtsmag
af fersken, ribs og dominerende
noter af ananas og mango. En cremet
vin som med sin delvise lagring på
fransk eg tilføjes et blidt strejf af smør,
vanilje og honning. Pragtfuld balance
mellem tannin og frugt giver en blød
afrundet komplet oplevelse. Perfekt
til smagende hvide oste, lys fisk med
kraftigt tilbehør, fed fisk som laks,
lyse kødretter samt aperitif.
Serveres ved 12 - 14 grader.

Normalpris: 99,75 pr. fl.

Normalpris: 159,00 pr. fl.

VinAvisen: “En rigtig flot Zinfandelrødvin - ikke nogen bamse, men elegant
og kompleks. I smagen er der mørke
bær, noter af fyrrenåle og kanel og en
fin sødme.” 5 stjerner.
Normalpris: 99,75 pr. fl.

MICHAEL DAVID
CHARDONNAY 2013

PERLE FRA BORDEAUX
Marquis De Calon er anden vinen
fra det berømte Château Calon
Segur, St.Estephe 3 Cru. Slottet.
Denne dejlige vin har en bouquet
af blåbær, brombær og tobak.
Smagen har et strejf af krydderier
og fine udblødte tanniner, der giver
vinen flot elegance og finesse i
sin lækre finish. Perfekt til f.eks.
kalvekød, vildt samt smagende oste.
Serveres ved 12 - 18 grader.

KUN PR. FLASKE

7500

TILBUD PR. FLASKE

7500

Robert Parker

259 00

89 Point
TILBUD PR. FLASKE

129 00

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

Tilbuddene gælder t.o.m. 5. december 2015. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

TILBUD PR. FLASKE
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BILFRI
SØNDAG
VÆKKER VREDE
København vil en søndag i september næste
år genoplive stemningen fra de glade bilfrie
dage under oliekrisen i 70’erne.

Hviids Vinstue
Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk | Kgs. Nytorv |

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

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

Københavns teknik- og miljøborgmester glæder sig til at kunne gå rundt og mærke København uden generende biltrafik som på de bilfrie dage under oliekrisen i 70’erne.)

Et flertal i Borgerrepræsentationen
bestående af Enhedslisten, Det Radikale
Venstre, SF og Socialdemokraterne har nemlig besluttet, at hovedstaden skal have en
bilfri dag i forbindelse med Den Europæiske Mobilitetsuge, der afholdes hvert år i
september.
Den beslutning kommer umiddelbart efter,
at Paris 27. september afholdt en bilfri søndag
under stor medieomtale verden over. Ifølge Airparif, der tjekker luftkvaliteten, var der visse
steder i den franske millionby et fald på 40
procent i mængden af udledt kvælstofdioxid.
Københavns teknik- og miljøborgmester
Morten Kabell (EL) glæder sig til at kunne
gå rundt og mærke et bilfrit København.
- København melder sig ind i en klub af
europæiske storbyer, der laver de her forsøg
for at vise, hvordan man kan bruge byen, hvis
der ikke er biler. Ideen er, at vi skal kunne gå
rundt og mærke København. Vi skal kunne
se, hvordan vores stræder ser ud uden biler,
siger den gåglade borgmester.
Han peger desuden på, at der er 500 dødsfald forbundet med den københavnske luftforurening hvert år. Et tal, der ifølge Morten
Kabell ikke bliver nedbragt, før København
får skruet ned for antallet af biler.
TRAFIK

- Jeg vil gerne have en by, hvor man ikke
behøver at have en bil. Man skal hurtigere
og lettere kunne komme rundt med sin cykel eller den kollektive trafik. Og dem, der så
er afhængige af en bil, de kan komme rundt
meget nemmere, siger Morten Kabell.
Sikre ruter til Frederiksberg
Helt anderledes bekymrede toner lyder der
fra Fredriksberg, der som bekendt er helt og
aldeles omsluttet af Københavns Kommune.
”At København ønsker at ødelægge deres
by og dens udviklingsmuligheder med bilfjendsk trafikpolitik er - desværre - deres egen
afgørelse. Men det er helt uacceptabelt at vi
på Frederiksberg ufrivilligt bliver taget som
gidsler og spærret inde i vores egen by. Vi må
kræve sikre ruter ud gennem København på
den bilfri dag,” skriver det konservative byrådsmedlem på Frederiksberg, Nikolaj Bøgh,
på sin facebook-profil.
Morten Kabell aner ikke, hvad den bilfri
søndag kommer til at koste, men han har sat
sin forvaltning i gang med at regne på forskellige modeller for afholdelse af dagen. Om
en eventuel luftbro til Frederiksberg indgår i
disse beregninger vides ikke.
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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NEJ TIL 200
FLYGTNINGE

På Kulturnatten holder vi åbent til kl. 22:00
Kom og smag på håndlavet
chokolade og øl fra Skands

20 % på alt i butikken
ROSENGÅRDEN 14 · 1174 KØBENHAVN K
TLF. 33 13 73 73 · WWW.CHOKOLADEPARADIS.DK
MANDAG - FREDAG: 11.00 - 18.00
LØRDAG: 11.00 - 15.00 · SØNDAG: LUKKET

DEN KINESISKE BUTIK
ASIAN DESIGN WITH A DANSIH TOUCH SINCE 1975

Et flertal på Københavns Rådhus vil ikke tage
imod flere flygtninge. SF, Det
Radikale Venstre og Enhedslisten er blevet nedstemt på
deres forslag om at tage imod
200 flygtninge og derved ophæve Københavns Kommunes status som nulkommune.
København har status som
nulkommune, fordi hovedstaden i sammenligning med
andre kommuner har et langt
større antal udlændinge end
andre byer - nemlig 15 procent mod 8 procent i resten
af landet.
Det er Udlændingestyrelsen, som hvert år fastsætter
kvoterne for, hvor mange
POLITIK

flygtninge kommunerne skal
tage imod. København deler
status som nulkommune
med Albertslund, Brøndby,
Ishøj, Vallensbæk og HøjeTaastrup.
- Jeg er ikke imod, at der
kommer flere flygtninge til
Danmark. Men det skal være
de kommuner, der ikke bærer
deres ansvar lige nu, der går
forrest, siger Socialdemokraternes gruppeformand Lars
Aslan Rasmussen.
Den radikale beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev er
skuffet over den manglende
opbakning fra de øvrige partier.

- København kan ikke
redde hele verden, men vi
kan tage vores ansvar. Vi har
brugt 18 millioner på kunstgræsbaner, og så kan vi ikke
bruge de her 28 millioner på
200 flygtninge. Ud af et budget på 3,17 milliarder kroner,
siger hun og sammenligner
København med Aarhus, Aalborg og Odense, der tilsammen tager imod omkring
1600 flygtninge i 2016.
I 2016 tager Aalborg 642
flygtninge, Aarhus 587 og
Odense 385. I alt forventes
12.000 flygtninge at få asyl i
Danmark næste år.
lp

Vi fejrer

med masser af julepynt
og kalendergaver.
Velkommen til en af Københavns
mindste gågader.
Hellere lille og vågen
end stor og d….
TLF: 3315 3368 · EMAIL: INFO@DENKINESISKEBUTIK.DK
WEB: WWW.DENKINESISKEBUTIK.DK

ROSENGÅRDEN 13 · 1174 KØBENHAVN K

Book allerede din julefrokost.
Vælg enten den store julefrokost buffet
eller en tre retters julemenu.
Kun kr.

299,-

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
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FILATELISTER I VARTOV

UDSTILLING Lørdag den 21. no-

vember fra kl. 10.00 til 16.00
og søndag den 22. november
kl. 10.00 til 15.00 afholder
Københavns Philatelist Klub
frimærkeudstilling i anledning af klubbens 128 års
fødselsdag. De er Danmarks

ældste frimærkeklub med
500 medlemmer i både ind
og udland.
Der deltager 25 udstillere
fra hele landet, Sverige og
Norge, som udstiller mange
fine og højt bedømte samlinger af både frimærker, post-

kort, breve samt motiv og
temasamlinger. Mange nye
eksponater vil for første gang
se dagens lys på udstillingen.
Medbring din egen samling

materiale til auktion eller
handle.
Der vil være et ’Tag selv
bord’ hvor man helt GRATIS
kan erhverve nye frimærker
til samlingen.

Man har mulighed for at få
vurderet og/eller indlevere

FRIMÆRKEUDSTILLING

KPK 128
VARTOV LIGE OVER FOR KBH. RÅDHUS

GRATIS ENTRÉ

Restaurant & vinbar

Julefrokost i unikke, historiske og stemningsfyldte rammer

Jul på Maven
- Restaurant & vinbar
Eksklusiv julemiddag på Michelin-anbefalede
Restaurant Maven i Nikolaj kirke
- lige i hjertet af København.
Helaftensarrangement
med alt inklusivt fra kl. 18.30-01.00
Velkomstbobler
5-retters menu med vinmenu eller klassisk julebord.
Kaffe/te med 1 avec
Fri bar (øl, vin, longdrinks)
Priser fra kr. 1040,- ex. moms pr. gæst.

Læs mere på www.restaurantmaven.dk eller kontakt os på e-mail: maven@restaurantmaven.dk Tel.: 3220 1100.
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500
NYE
PANTHOLDERE
Københavns Kommune har bevilget 1,2 millioner kroner til 500 nye pantholdere.

I KØBENHAVN
PANT Forsøget med pantholdere på udvalgte
skraldespande i København har været så stor
en succes, at projektet nu for alvor kan rulles ud, og i de næste måneder skal der sættes pantholdere på 500 skraldespande, så
de tomme flasker ikke ender i bunden af
skraldespanden.
Københavns Kommune har bevilget 1,2
millioner kroner til de nye pantholdere, efter at en rapport har vist, at 95 procent af

københavnerne synes, at det er en god idé.
Mængden af pantflasker i selve skraldespanden er under forsøget blevet halveret.
Næste skridt i projektet bliver at finde ud
af, hvilke skraldespande der skal have en
pantholder påsat, og det finder man ud af i
den kommende tid, hvor byens borgere kan
komme med deres forslag.
På landsplan mistes årligt for 170 millioner kroners pant.
lp

DET HVIDE LAM ER

LAMSLÅENDE!
TEKST JØRN THULSTRUP

For os, der er så heldige at bo i det
indre København, er det skønt at ha’ et værtshus og spillested som det Hvide Lam, lige om
hjørnet. Stedet er et af Københavns ældste
værtshuse. Hvids Vinstue, Det Lille Apotek
og Skindbuksen i Lille Kongensgade, gør også
krav på at være blandt de ældste udskænkningssteder i byen. Alle tre steder, har deres
særpræg. Hvids Vinstue fra 1732, er det finere sted, hvor borgerskabet hænger ud med
et glas øl og møder nye og gamle bekendte.
Det er også et sted, hvor studerende og turister finder plads. Skindbuksen, der ligger lige
om hjørnet fra Hvids, er et mere ydmygt sted,
hvor der i min studietid i 70’erne kom typer
som maleren Svend Aage Taucher. Det var
og er et udmærket spisested, berømt for sin
LOKALT

skipperlabskovs og biksemad. Det Lille Apotek, som tidligere med sin beliggenhed tæt
på Universitetet, var et sted hvor studenterne
spiste og drak, henvender sig nu til turister.
Et nyligt besøg gav mig ikke lyst til gensyn.
Men tilbage til Det Hvide Lam, der er specielt
på flere måder. Der er musik - rigtig god jazz,
hver aften året rundt, ofte med mesteren på
trækbasun Eddi Pless som orkesterleder. Der
må ryges på stedet og det bliver der. Jeg har
gennem årene haft en del udenlandske venner og forretningsforbindelser med på Lammet, som virker lamslående på dem. Noget
tilsvarende finde ikke der hvor de kommer
fra. Lammelsen går dog hurtigt over til begejstring og et ønske om genhør ved næste
besøg i København.

KBH K
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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

TIDSBETILLING IKKE NØDVENDIG

ROSENGÅRDEN 7 ·

32 15 76 48

Shamanic
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

ER DU FØRTIDSPENSIONIST
OG ØNSKER LIDT BESKÆFTIGELSE?
JOB Københavneravisen

er i vækst og har mulighed for at tilbyde lettere arbejde til førtidspensionister i samarbejde med
Plan & Handling. Kontoropgaver, research, markedsføring og
distribution er blandt de områder, hvor vi kan hjælpe hinanden. Vi samarbejder med Socialøkonomisk Presseforening, der
udgiver Københavneravisen.
Kontakt os på e-post: kbh@kbhavis.dk
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SMADREMÆNDENE KLYNKER
OVER POLITIETS AKTION MOD

DERES VOLDELIGE ”GADEFESTER”

TEKST HOLGER SKYTTE

POSTEN Den anonyme gruppering ”Reclaim the Stre-

ets” slog til igen fredag den 16. oktober med en ”gadefest”, der fra Torvegade på Christianshavn trak
ned ad Prinsessegade mod Christiania. Belært af
erfaringerne fra august, hvor de maskerede smadremænd hærgede Nørrebro, var politiet mødt op med
en massiv styrke, og det var lige noget for de københavnske banditter, som angreb betjentene, brændte
en bil og adskillige cykler af og spredte angst og uro
blandt beboerne. Buslinjerne blev omlagt, så de ikke
måtte krydse Knippelsbro, og der blev ”festet” med
benzinbrandbomber og røgbomber.
Politiet svarede igen med tåregas, der bølgede
ind i Christiania. Uden nærmere bevisførelse påstod politiets talsmand Lars Krabbe, at det var christianitter, der var årsag til urolighederne.
Politiet anholdt fire personer, som dog blev løsladt.

De kender således nogle af de personer, der vil ”befri
gaderne”, det gør offentligheden ikke.
At der løber anonyme voldsdyrkere og erklærede bilhadere rundt, som når som helst kan udsætte et boligkvarter for rudeknusninger, ildspåsættelser og generel utryghed, er bekymrende.
Hvornår slår de til igen? Hvem er de, hvad vil de
udover at lave rav i gaden?
Fuck, fuck!

På en nu nedlukket Facebookside tager heltene ordet:
”Gårsdagens hændelser skal ses som en direkte
konsekvens af politiets vilkårlige repression, i form
af ransagninger, sigtelser og chikane som politiske
aktivister, og københavnere bliver udsat for på daglig basis, samt den repression vores kammerater blev
udsat for efter den sidste Reclaim the Streets-gade-

fest. Vi er mildest talt pissetrætte af at se vores venner blive brugt som syndebukke af et statsapparat
der efterhånden kan betragtes som en politistat!
Når beslutningstagerne står målløse tilbage, er
det kun et tegn på at vi kun kan råbe dem an, når
der er bål i gaderne! Lad det være en advarsel til
politikere på borgen, at når i skubber os ud af vores kvarterer og bydele, skubber vi i dén grad grusomt tilbage!
Fuck politiet! Fuck Søren Pind! Og fuck de rige
røvhuller, som ikke bare truer os på vores levegrundlag, men også vores blotte eksistens!”
Justitsminister Pind udtalte efter Nørrebro-udskejelserne, at der var god plads i fængslerne. Det er
der åbenbart stadig, siden banditterne frit kan rende
rundt i deres miljøer og prale af deres bedrifter.
hs@kbhavis.dk
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FRISTADEN

CHRISTIANIA:
SEND FLERE PENGE!
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Weekenden: Svede over køkkenbordet over din skat, moms og
regninger – eller ud i det fri?
Hvad vil du helst?
Ligge ved stranden - eller svedeover 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

Selvom Christiania skulle få fingre i millionerne i byfornyelsespuljen, kommer det ikke til at betyde, at Københavns øvrige borgere får lettere ved at få en bolig på fristaden.
TEKST LARS PETER LORENZEN

POLITIK Det slider på Christiania med en halv
til en hel million besøgende årligt som en af
landets største turistattraktioner, mener christianitterne. Christiania har status som fristad, men alligevel har christianitterne bedt
Københavns Kommune om penge til renovering af bygninger og områdefornyelse.
Et flertal i Københavns Borgerrepræsentation bestående af Socialdemokraterne, De
Radikale og Enhedslisten med teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) i front har
i første omgang afsat 500.000 kroner til at
undersøge behovet for renovering.
Der lægges op til, at byfornyelsen har fokus på blandt andet at skabe flere sunde boliger, bygningsfornyelse af etageejendomme og
planer for nybyggeri, en mindskelse af energiforbruget, forbedring af infrastrukturen og
af de sociale forhold på Christiania.
- Christiania har nogle behov på flere områder, og som en del af København har vi
også et ansvar for at hjælpe til med at få gjort
forholdene i orden og tidssvarende. En del af
boligerne har - ligesom andre boliger i København - et behov for at blive energirenoveret,
siger Morten Kabell i en pressemeddelelse.
Det konservative medlem af Teknik- og
Miljøudvalget, Jakob Næsager, er dog stærkt
kritisk over for bevillingen. Han har stemt
imod forslaget, da han ikke mener, at byfornyelse på Christiania er en opgave for kom-

munen, når christianitterne ikke følger alle
kommunens øvrige regler.

SÆT FARTEN OP!

Christiania blokerer cykelsti

- Københavns Kommune har betalt en cykelsti igennem Christiania. Men christianitterne
vil kun have, at den er til dem selv og ikke til
gennemkørsel. Derfor har de lagt kampesten
på stien. De blokerer og begår ulovligheder,
når det ikke går deres vej. Men de vil gerne
have del i kommunens penge. Sådan spiller
klaveret ikke, siger Jakob Næsager.
Når vurderingen er tilendebragt, kan christianitterne søge om at få del i byfornyelsespuljen. Sædvanligvis udgør rammen for en
fornyelsesindsats 30 millioner kroner, hvoraf
Københavns Kommune finansierer to tredjedele - altså 20 millioner kroner.
Hvis kommunen vælger at give Christiania
en del af millionpuljen, kommer det dog ikke
til at betyde, at Københavns øvrige borgere,
hvoraf mange som bekendt leder efter en bolig, får lettere ved at få en bolig på fristaden.
Det er ikke kommunens opgave at sikre,
mener Morten Kabell.
- Fonden Christiania kan som alle andre
grund- og bygningsejere og foreninger søge
om byfornyelse. Det er ikke anderledes. Det
er op til de regler, der gælder der, siger han.
lp@kbhavis.dk

Det går alt for
langsomt med at få afviklet trafikken i København.
Det mener flere borgerlige
partier på Københavns
Rådhus, og de foreslår nu,
at hastighedsbegrænsningen sættes op på udvalgte
strækninger.
Det skal være slut med
bilkøer så langt øjet rækker på H. C. Andersens Boulevard. Højere fartgrænser
skal få bilerne hurtigere gennem byen, lyder forslaget fra
POLITIK

De Konservative og Liberal
Alliance.
Det er især strækningen
H.C. Andersen Boulevard og
Langebro, den er gal med.
Her ønsker Liberal Alliance
at sætte farten op fra 50 til
60 km i timen. Det gælder
også strækningen Amager
Boulevard.
Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) vil
ikke høre tale om at hæve
fartgrænserne i København.
lp
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MED MOR I BYEN

VIL DU HØRE EN VITS?

TEKST CAMILLE BLOMST

”Mor, vil du høre en vits?” spørger min datter på otte år. Den mindste på fem
bryder ind med den eneste vittighed, han har på
lager ”Sandwich” og ler selv. ”Nej, det var mor,
jeg spurgte. Mor vil du høre en vits?” Jeg nikker
høfligt. ”Ved du hvorfor skyen skulle gå i skole?”
Jeg smiler overbærende. Hun ser forventningsfuldt på mig og er ved at sprække af stolthed
over, at hun kan huske pointen. Og så er det, at
jeg bliver det dumme svin. Jeg ved ikke en gang
selv hvorfor, for jeg kan jo se, at hun glæder sig
til at give mig svaret. Alligevel siger jeg. ”Den
brugte vi også den gang, jeg gik i skole. Den
skulle lære at tisse.” Hun kigger bebrejdende på
mig. ”Sådan en vittighed med numse, kunne jeg
aldrig finde på at fortælle. Nej. Det var ikke derfor. Det var fordi, den skulle lære at Skype.”. Et
nul til fremtidens unge.
MED MOR I BYEN

Den plettede Gris er kreativ frokoststue

Mor og børn er på vej til Eksperimentarium for at
gå på opdagelse. Ude foran kaffebaren Den plettede Gris, står en hjemløs og bræger. ”Hørte du
hvad han sagde, mor?” spørger den ældste datter.
”Han havde faktisk god humor. Han sagde: - Har I
lidt mønter? I skal endelig ikke holde jer tilbage,
det kan ikke betale sig - ikke for mig i hvert fald.”.
Det minder mig om, at jeg ikke har kontanter
til lommepenge til børnene. Så vi går ind i kaffeba-

ren Den plettede Gris. Den ser tilpas Københavnerkukkukket ud til mig.
Men her fandt jeg noget andet end forventet.
I det sorte rum bliver vi mødt af et pudsigt skue.
På barstolene sad en flok, der kunne være et kostumeret fransk gadegøglerkompagni. Det viser
sig efter en kort opklarende sludder, at være det
kreative designerteam multikunstneren Henrik
Vibskov. Kaffebaren er proforma, Grisens mave er
deres frokoststue.
Med retning mod Papirøen vælter den maskuline del af københavnerungdommen i skovmandsskjorter og håret bultet op i mandeknold. E-cigaretten sidder dybt i det krussedullede fuldskæg. Hvis
nutidspigebørnene er til vildmænd, må de være
parat til at kysse et skægt skæg, der lugter af moderne rygejordbærtobak.
Den moderne lilleput nyhedsstrøm

Børnene leger selv i mange timer i Eksperimentarium. Det betyder at jeg, rent undtagelsesvis, har
lidt tid for mig selv. Lige som alle andre moderne
mennesker bruger jeg tiden på at holde udkig med
omverdenen gennem min mobiltelefon.
På Instagram myldrer den selvbestaltede nyhedsstrøm frem: Et usædvanlig smukt vandfald
med en regnbue, et græskar på altan, og flere offentliggør billeder af deres kaffe. Med mindre man
ikke har en chef eller er barista, er det ikke fornuftigt at vise billeder af sin kaffe i arbejdstiden.
Margrethe Vestager har fået Alt for Damernes
Kvindepris, Jan Sonnergaard skal uddele kunststøttemidler til forfattere på statens vegne.
En gymnasieveninde sender uhæmmet mange

tætpå selfies. Hvis man går tilbage i hendes fotokatalog, er det tydeligt, at hun med sin folkeskolelærerløn har forkælet sig selv med en udglattende
ansigtsløftning. Der sidder tre afslørende folder ved
øret, men der ud over, er hun strammet ti år tilbage
til før hun fik børn.
Endelig er der et opstillet billede af en græskarsuppe fra Alt for Damerne, der har fået 183 ”likes”.
Hvordan kan man ”like” en suppe, man ikke har
smagt?
Græskar og Sylvester leger Sild

Mens folks humorforladte selvportrætter af livet
ruller hen over min lysende skærm, er der en enlig
mor lige ved siden af mig, der hele tiden skændes
med sine børn. Jeg er så lykkelig, for mine leger
helt uden pinlige optrin. Men Græskar og Sylvester, skal hele tiden rettes til. Efter at der er blevet
råbt efter dem mange gange går det op for mig, at
det er min Vesterbro navnefantasi, der har spillet mig et puds. Drengen hedder naturligvis ikke
Græskar, men Oskar. Og nu da jeg ved lidt mere
om dem og den flok, de hærger rundt med, spørger jeg, hvad de leger. ”Sild” svarer de. ”Hvad går
Sild ud på?” må jeg vide. ”Kender du ikke Sild?
Det er omvendt fangeleg. Alle er, undtagen en,
som alle så skal fange.”. I den retfærdighed fiser
den ADHD-forstyrrede flok rundt mellem Eksperimentariets informative legeinstallationer og fanger skrigende sild.
Den yngste datter kender heller ikke legen og
for den forklaret. – Så vil jeg hellere spille Fisk,
erklærer hun.

NOVEMBER 2015 ÅRGANG 10

KBH K

11

KÆLDER MED EN BID

AF BORNHOLM
BUTIK I Sankt Gertruds
Stræde mellem Kultorvet
og Rosenborggade har Louise Kiel åbnet Butik Bornholm. Hun specialiserer sig i
kunsthåndværk og overlader
således fødevarerne til Bornholmerbutikken i Torvehallerne. Kælderlokalet fra 1735
fremtræder smukt med tegl

Hjemmelavet Klassisk
dansk julefrokost
på Under Uret
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

299,-

Mandag-onsdag

og træværk og danner den
rette ramme om uld, træ, keramik, rustfrit stål – og traktordæk, der er forvandlet til
noget, man kan bruge eller
nyde med øjnene.
– Interessen for Bornholm
er stor, og Bornholm er et supergodt brand, siger Louise
Kiel, der bor i Arnager og lejer

ferielejligheder ud på Arnager Badehotel.
Fælles for alle udstillerne
er, at de har lyst til og mod på
at satse og afprøve nye markeder. De udstillere, som er
med i butikken, er alle kendetegnet ved, at de er små
og ikke har meget erfaring
med salg udenfor Bornholm

NÅR POSTEN

IKKE KAN LÆSE –

kbh

Sommer’s Høreklinik

Høreapparater fra Interton

348,-

Forudbestil på 28 35 35 10 / min. 4 kuverter
Øster Farimagsgade 4, 2100 Kbh. Ø

kraft og fungerer også som
et informationskontor for såvel rejsende som mulige tilflyttere.
Åbningstiderne er tirsdag
fra 11 til 17 og lørdag fra 11
til 15.

GÅR DET GALT!

		
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.

– og jeg har med vilje valgt
udstillere, som man næsten
ikke finder andre steder end
på Bornholm – det gør butikken mere unik og interessant,
fortæller Louise Kiel.
Butikken er kommet i
stand i samarbejde med Destination Bornholm, rederiet
Færgen og elselskabet Øst-

HOS OS ER DU I CENTRUM
Jeg bor og har kontor i en ejendom med syv
andre lejere. Posten afleverer dagens post samlet i stueetagen. Her henter vi så vores post. Det fungerer for så
vidt udmærket; men næsten
dagligt er der post til folk,
der bor på andre adresser
i samme gade eller i andre
gader i kvarteret. Det giver
anledning til en formodning
om, at posten ikke kan læse
eller ikke har tid til at udnytte sine læsefærdigheder.
POSTEN

Måske afleverer han blot en
stak maskinsorteret post,
uden at sikre sig, at modtageren bor på adressen. Vi modtager også post til virksomheder, der er flyttet for flere
år siden. Den post afleveres
i den nærmeste postkasse,
forsynet med en note om,
at forsendelsen skal retur til
afsender, da adressaten er
flyttet. Det er en proces, der
kan gentages rigtigt mange
gange, før det får effekt.
jt@kbhavis.dk

• Avancerede høreapparater
også indenfor det offentlige tilskud
• Gratis høreprøve
• 4 års garanti

Charlotte Sommer

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

Sommer’s Høreklinik

Dronningensgade 46 · 1420 København K · Tlf. 60 92 71 21
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Mortensaften

Den 10. november serverer Cap Horn traditionen tro
landand med svesker, æbler og rødkål, andeskysauce
og små kartofler - naturligvis med fokus på økologi
& årstidens bedste råvarer, 185 kr.
Cap Horn - Nyhavn 21 - KBH K
+45 33 12 85 04 - caphorn.dk
reservation@caphorn.dk

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

"

270,-

BETAL DIN SKAT

MED GLÆDE,
DET GØR JEG!

Stolen Moments
Jazz Trio
Reception
Fernisering
Små arr.
Se mere på Facebook
Telefon 27216016

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

TEKST
JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT.

SKAT Den

OK
BO W!
NO 4181
3

339

WELCOME TO DENMARK!
WE ARE SPECIALISTS IN DENTAL
TREATMENTS WITHOUT PAIN.
Our clinics are equipped with the latest technology and our dental staff are
all specially trained to perform the most complicated of treatments. We speak
Danish, English, Spanish, Italian, Greek, Arabic, German, Polish and Russian.

DENTIN CLINIC
KRONPRINSESSEGADE 46. KØBENHAVN K
TAASTRUP HOVEDGADE 96. TAASTRUP

WWW.DENTINCLINIC.DK

multinationale kaffe-koncern Starbucks, som blandt andet udmærker sig ved
at ville være på fornavn med deres kunder,
er kommet i EU’s konkurrencekomissær Margrethe Vestagers skarpe søgelys. Ikke fordi der
er noget galt med kaffen, med mindre man
får den galt i halsen. Personligt synes jeg dog,
det er noget pjat, at jeg skal oplyse mit navn,
når jeg køber en kop kaffe, men det er en
anden sag.
Vestager går i kødet på Starbucks, fordi kaffeselskabet har organiseret sig, så selskabets
overskud lander i Holland, hvor selskabsskatten er lavere end i de fleste andre lande. Fiat
er også i komissærens søgelys. Fiat begrænser sin skattebetaling ved at placere størstedelen af overskudet i Luxembourg, der også har
lavere selskabsbeskatning end for eksempel
Danmark. Det er en forholdsvis enkel proces,
som også andre kendte selskaber, bl.a. IKEA,
har benyttet sig af i årevis.
Det foregår på den måde, at selskabets

afdeling i Luxembourg sender regninger til
afdelingen i Danmark for konsulentydelser,
rettigheder til at bruge det multinationale selskabs navn eller andet. Komissionen hævder
eksempelvis, ifølge Financial Times, at Starbucks afdeling i Holland betaler overpriser
for kaffebønner til en Starbucks afdeling i
Svejts, der også har en lavere selskabsbeskatning end andre lande i Europa.
Financial Times skrev en leder om sagen
den 22. oktober 2015 i sammenhæng med en
større artikel om sagen. Her bliver også Appel og Amazon’s omtalt som skattetænkere.
Hvem er i øvrigt ikke det? Vil nogen spørge.
Uden at ville spille hellig, vil jeg hævde, at
jeg betaler min skat med glæde. Jeg synes, vi
får noget for pengene i vort land. Jeg har fået
min langvarige uddannelse uden at skulle betale for det, er flere gange blevet behandlet
på hospitalet for brækkede lemmer uden at
skulle betale.
jt@kbhavis.dk
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79.500.000 ...

290 ...

... millioner kroner er der afsat til dronning Margrethe (1000 København
K) på regeringens finanslovsforslag for næste år mod 79 millioner kroner
i år. Resten af kongehuset kan se frem til at modtage 27 millioner kroner.
Dermed er de kongelige på finansloven med i alt 106,5 millioner kroner
næste år. En samlet lønforhøjelse på 700.000 kroner.

... chauffører i hovedstadsområdet er nu tilmeldt Uber, der formidler
samkørsel og vækker stor vrede i Dansk Taxi Råd, som har foretaget
optællingen og mener, at Uber hermed står for 15 pct. af hyrevognskørslen.
Antallet af chauffører vokser med 60 om måneden. Uber er politianmeldt
af Trafikstyrelsen for overtrædelse af hyrevognsloven.

928 ...

5.000 ...

... millioner skyldte konkurskongen Carsten Leveau Roskilde Bank i 2008.
Og banken blev ved med at låne ham penge, så gælden på et tidspunkt
ramte 1,18 milliarder. Hr. Leveau, der naturligvis er på fri fod, var på et
tidspunkt sulten efter at bygge Torvehallerne og indrette dem som et
supermarked. Først nu begynder tiden at nærme sig for et retsopgør i
denne bankskandale.

... kroner per indbygger er forskellen på, hvor mange penge kommunerne
bruger på at vedligeholde veje og bygninger, viser en undersøgelse fra
Dansk Byggeri. Mens man i for eksempel Albertslund Kommune årligt har
brugt 6959 kroner per indbygger de seneste tre år, har Herlev Kommune
brugt 1931 kroner på veje og bygninger i samme periode. Udover
Albertslund bruger København og Frederiksberg kommuner flest penge
per indbygger på veje og bygninger.

604.800 ...
...kroner om året i såkaldt tilsagnspension må den afgåede LO-boss Harald
Børsting klare sig for resten af livet. For at have noget fornuftigt at tage
sig til er Harald begyndt at spille golf: ”Derfor ærgrer det mig, at jeg går på
pension her op til vinteren. Det ville have været sjovere at gå på pension
om sommeren, så jeg kunne spille golf med det samme,” siger han til BT.

50 ...
... dollar per tønde er prisen på olie det seneste halve år halveret til.
Prisen forbliver lav til og med i hvert fald 2016, vurderer senioranalytiker
Christian Tuxen fra Danske Bank.

3 ...
... procent vil huspriserne gennemsnitligt stige med om året frem mod
2025. Det forudser de økonomiske vismænd.

3 ...
... gange så gavmilde som nordjyderne og vestjyderne er københavnerne,
når det gælder om at donere pantpenge til Røde Kors. Det viser en
opgørelse over antallet af pantdonationer fra Coop.

83 ...
1.700 ...
...pædagoger, 2.400 mekanikere, 5.019 folkeskolelærere og 2.800
lastbilchauffører er blandt de ganske almindelige mennesker, der betaler
topskat. 506.500 danskere tjener over en halv million kroner om året.
Det koster 56,4 pct. i direkte indkomstskatter. For børnefamilier kan
marginalskatten nå over 58 pct., fordi børnechecken bliver aftrappet
skriver dagbladet Børsen.

7,1 % ...

... millioner kroner stævnes Parken for af Clipper Group, som mener, at
de har betalt for meget for deres Parken-aktier, som de købte en større
portion af i 2008. Ifølge Parken er kravet uberettiget og skriver i en
fondsbørsmeddelelse, at man agter at gøre et tilsvarende krav gældende
over for den tidligere ledelse, hvis Clipper Group får medhold i sagen.

??? (tallet er ikke offentliggjort) ...
... kroner har Jyske Bank tabt på advokatfirmaet Johan Schlüters
konkurs. Nu må ATP ejendomme selv bekoste fjernelsen af de prangende
guldbogstaver på Højbro Plads. Foto: Torben Dragsby.

... steg de københavnske hotelpriser med i årets første syv måneder i forhold
til samme periode sidste år. På landsplan øgedes antallet af overnattende
turister med 7 %.

325.300 ...
... kroner er det årlige gennemsnitsforbrug for en husstand i
hovedstadsområdet, en stigning på 4,5 pct. i forhold til 2013. For hele
landet er snittet 286.200 kr.

60 ...
... procent er priserne på ejerlejligheder i centrale dele af København steget
siden 2012 på grund af stor efterspørgsel og mangel på boliger. Det viser en
ny analyse fra Nykredit af boligsituationen i København.

16 ...
... minutter er taxachaufførernes ventetid for at få en taxitur fra Københavns
Lufthavn. Det er mere end en halvering fra de tidligere 42 minutter takket
være et nyt system, der doserer vognene efter efterspørgsel.

1,7 ...
... milliarder får ejerfamilien Gjørup i hånden, når de sælger 75 % af
legetøjskæden BR til den svenske kapitalfond EQT.
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EN GANG
FOLKETEATRET

– ALTID FOLKETEATRET
NØDDEBO, HERMAN BANG OG HARRIS

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
Gothersgade 157
1123 København K
Tlf. 33 14 07 17

Bende og Preben Harris svigter ikke scenekunsten. (Privatfoto).
TEATER 19. november har ”Jul i Nøddebo Præ-

stegaard” premiere på Folketeatret. Gennem
30 år var Preben Harris direktør på dette
teater, og selv om han har rundet de 80 år
spiller han og hustruen Bende med i årets
forestilling.
- Stykket blev første gang opført på Folketeatret i 1888, Elith Reumert – Poul Reumerts
far – bearbejdede en roman fra 1862 af Henrik Scharling, der siden indtog bispegården
længere nede i Nørregade. Han var rigtignok
ikke glad for at blive sat i forbindelse med en
folkekomedie, og da jeg blev direktør, virkede
den også lidt forældet efter 2.000 forestillinger. Derfor opdaterede jeg den ved at skære
ned på antallet af personer, ved at føre sproget tilbage til den oprindelige vaudevilletone,
der fik premiere i 1979. Næst efter Elverhøj
er Nøddebo det mest opførte stykke og filmatiseret tre gange, fortæller Preben Harris.
Siden 1947

Også Bende Harris kan opleves i en lille rolle.
Helt tilbage til 1947 medvirkede Bende som
julenisse i det uopslidelige stykke, hendes far
Ove Peters var kapelmester. Og nu, i det her-

rens år 2015, står både Bende og Preben på
scenen som henholdsvis Sidse Lugekone og
Mads Hjulmand.
I de mellemliggende år har Bende spillet
præstedatteren Emmy og pastorinde Blicher,
så hun kan se tilbage på 65 år på præstegården. Anno 2015 er også barnebarnet Sebastian
Harris med i Nøddebo.

RENT
A BIKE

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

www.cykelborsen.dk

Herman Bang vender tilbage

På Snoreloftet, Folketeatrets lille scene, kan
man i januar opleve Preben Harris med ”På
Sporet af Bang”, tilrettelagt og instrueret af
Thomas Bredsdorff. Teksterne med deres
spænd mellem humor og tragedie er hentet
fra Bangs forfatterskab, han rejste selv rundt
i landet og læste op med drama og nerve,
og Harris har levet sig ind i hans væsen og
virke. Herman Bang var instruktør på Folketeatret, hvor også flere af hans skuespil blev
uropført. I en årrække var den flittige forfatter også journalist ved dagbladet København,
der havde redaktion i Købmagergade 62, 2. sal
– nøjagtig der, hvor Københavneravisen ved
et underfuldt tilfælde har kontor.
jalu@kbhavis.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

Kommunale
politistalde
Fra 1882 og frem til 1. december 2012 havde København, med
en pause, et ridende politi. I de første 56 år var det kommunalt. Korpsets staldbygning står stadig i Vester Voldgade.

Politiets stalde og kedelhuset i Vester Voldgade, fotograferet i 1908. I den forreste del af bygningen med fladt tag var der kedelrum. Staldene var i stuen i bagbygningen, hvor der på første sal var lem
og hejseværk til foderlageret. Øverst var der funktionærboliger. Københavns Museum

TEKST
ALLAN MYLIUS THOMSEN, BYHISTORIKER

I de urolige år i 1870’erne arbejdede Københavns politidirektør Crone ihærdigt for, at København skulle have et beredent politikorps bevæbnet med sabler. Politiet var på det tidspunkt
kommunalt, og Borgerrepræsentationen modsatte
sig denne oprustning. Fra 1869 lånte politiet ved
særlige lejligheder heste og ryttersabler hos militæret. Det var ikke svært at finde hestekyndige
politifolk. En stor del af styrken kom fra landet.
Men aftalen med staten blev opsagt i 1881. Så
30. november 1882 oprettede Københavns kommunale politi en afdeling af ridende politi, med en
rytterchef og syv beredne betjente.
MAGASIN

Først lejede man sig ind hos kgl. berider H. Clausen i Ny Kongensgade 15, derefter blev der i 1895
fremlagt et forslag om at bygge permanente politistalde sammen med kedelhuset mellem den nye
Hovedbrandstation og Overformynderiet. Rådhusets arkitekt Martin Nyrop tegnede de nye stalde,
der lå sammen med Rådhusets varmecentral i Vester Voldgade. Stalde og varmecentral stod færdig i
1899 med funktionærlejlighed til maskinmesteren
på anden sal.
Politistaldene var indrettet med båse til 13 heste, en boks og en sygebås, opholdsstue for betjentene, en pudsestue til seletøj og beslag, kamre til
to staldbetjente, foderrum, hakkelse- og havreskur
og retirader. Efter at politiet fraflyttede staldene
i Ny Kongensgade, blev de i 1906 overtaget af Sophus Falck, som her etablerede sit redningskorps.
Da Rigspolitiet oprettedes i 1938, overgik det ridende politi til staten, der så lejede sig ind i Vester

Voldgade. I 1941 flyttede kontorer og opholdslokaler til Løngangsstræde 18. Da tyskerne i 1944 tog
politiet, lykkedes det at gemme politihestene hos
bønder i Nordsjælland.
Der kom ikke heste i staldene i Vester Voldgade igen. Der blev indrettet garage og værksteder
i bygningen. I 1977 fraflyttedes tjenesteboligen, og
Rådhuset fik fjernvarme. Den karakteristiske ottekantede skorsten blev revet ned, og kun en lille
forhøjning med spidstag markerer dens placering.
I dag bruges bygningen af kommunen og brandvæsnet som kontorer og mødelokaler. Men en af
båsene inde i bygningen og flere ringe til tøjring
af hestene i gården er bevaret.
Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen fortæller
om det gamle København i hver udgave af
Københavneravisen.
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KØBENHAVNSKE BIBLIOTEKER

DESTRUERER
STORE MÆNGDER BØGER
TEKST LARS PETER LORENZEN

Københavnerne har taget udlånstjenesten eReolen til sig, og derfor
bliver der udlånt langt færre
papirbøger. Alene på Københavns Hovedbibliotek er det
samlede udlån faldet med
39,5 procent fra 2000 til 2014.
Som en konsekvens heraf
skal de københavnske biblioteker kassere en tredjedel
af samlingen. I alt 470.000
eksemplarer af fortrinsvis
bøger, men også tidsskrifter,
film og cd’er skal smides ud
for at frigive flere kvadratmeter til studerende, lånere og
diverse aktiviteter.
Den store bogdestruktion
sker som en del af udrulningen af biblioteksplanen Styrk
DESTRUKTION

Borgerne, der blev vedtaget
af Borgerrepræsentationen i
2014. Det fremgår af biblioteksplanen, at baggrunden
for den er at imødekomme
en stadigt større efterspørgsel efter e-bøger og andre
digitale materialer, samt at
bibliotekerne skal betjene de
omkring 1000 nye københavnere, der flytter til hovedstaden hver måned.
Som en del af biblioteksstrategien skal der investeres
i digitale materialer og it-systemer, som skal gøre digital
selvbetjening mulig for flere
borgere. Åbningstiderne udvides - især med timer med
selvbetjening og uden personale.

Der skal være flere aktiviteter på bibliotekerne og
en større inddragelse i kulturtilbud.Derudover
skal
Københavns
Kommunes
Borgerservice integreres i
bibliotekerne, og der skal
foretages en opsøgende indsats over for de borgere, som
ikke bruger bibliotekerne i
dag.
Ifølge biblioteksplanen fra
2014 investeres der i 20152017 i alt 41,3 millioner kroner i målrettet biblioteksbetjening, digitalt bibliotek og
integreret borgerservice.
lp@kbhavis.dk

FAKTA
•

Målrettet biblioteksbetjening: Udvidet, selvbetjent åbningstid på flere biblioteker. Onlineselvbetjening. Opsøgende indsats over for borgere, som i øjeblikket ikke bruger biblioteket.

•

Digitalt bibliotek: Investering i nye it-systemer, digitale materialer og digitalisering af eksisterende samlinger. Fysisk materiale, som sjældent udlånes, kasseres - omkring 470.000 bøger, cd’er
og magasiner. Rydningen giver plads til flere aktiviteter på biblioteket.

•

Integreret borgerservice: Borgerservice integreres i bibliotekerne. Fem ubemandede enheder Borgerservice Mini - giver tilgængelig onlineservice.

•

Investering og effektivisering: Der investeres i perioden 2015-2017 i målrettet biblioteksbetjening, digitalt bibliotek og integreret borgerservice for i alt 41,3 millioner kroner. Nedlæggelse af
stillinger på biblioteker og i borgerservice samt huslejebesparelser giver besparelser på 3,7 millioner i 2016, 9 millioner i 2017 og 14,6 millioner kroner årligt fra 2018.

Loppemarked
ved Kultorvet

Kom og gør et kup i hyggelige rammer.
Lørdag d. 7. og søndag d. 8. november
i tidsrummet 10.00 - 17.00.
Skt. Gertrudsstræde 5, 1. sal.
1129 København K

KARSTEN HANSEN STRIBER

BYENS BLINK
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UBEKENDT ADRESSE

TORDENSKJOLD 150 ÅR

ARRIBA NACIONAL...

Forvirret mand ca. 45 år med lille pakke i hvidt
papir foran en lukket port i Købmagergade:
- Undskyld, men plejer der ikke at være et
postkontor her?
- Nej, du skal til højre og så til venstre ad
Pilestræde.
Post Nord har fjernet henvisningsskiltet
fra det, der engang var hovedpostkontoret.
Men nu fordobles brevportoen også fra 1.
januar.

I 1865 åbnede fabrikant Anders Sørensen
en tændstikfabrik i Bådsmandsstræde
79 på Christianshavn. Hensigten var at
konkurrere med de svenske fabrikker, og
fru Ane Margrethe Sørensen foreslog, at det
nye mærke skulle opkaldes efter søhelten
Peter Tordenskjold, der slog svenskerne i
slaget ved Dynekilden i 1716. – Så kan han
sagtens slå dem igen, erklærede fru Sørensen.
Tændstikmærket findes fortsat – men
fabrikeres af Swedish Match.

... er en kakaobønne fra Ecuador og navnet
på et nyt etablissement i Ny Østergade med
butik, bageri og restaurant. Summerbird
chokolade (Løgismose) står bag. Restauranten
har et enkelt bord med plads til otte personer,
hvor kokken Thomas Hermann på udvalgte
dage vil varte gæsterne op.

HÅNDSKOMAGEREN...
... H. C. Dahls efterfølger har lukket sit værksted på Gammel Strand og er flyttet til Fredensborg.

CYKELBYEN
KØBENHAVN
Besøg YouTube og nyd den korte film
Beautiful Copenhagen anno 1937, An old MGM
classic about Copenhagen. En amerikansk
reportagefotograf er forbløffet over de
mange cykler. I en sekvens ses Kultorvets
nu nedrevne bygninger og ejendommen på
hjørnet af Købmagergade og Pustervig, hvor
Københavneravisen har redaktionskontor.

DEN FALSKE HANSEN
Storsvindleren Stein Bagger, der nu er på
fri fod, har taget navneforandring til Sten
Hansen. Anklagemyndigheden leder stadig
efter 200 mill. kr., der er forsvundet fra
humbugfirmaet It-Factory.

EMBASSY...
... of Lolland-Falster i Rosengården er lukket.

SØRENS VÆRTSHUS ...

FRANSKE
FORNÆRMELSER
Lanterne Rouge
Kompagnistræde 16
Frokost. Meget lille udvalg. To personer.
To andre gæster. Bestiller flute med skinke
og gryuereost og en croque monsieur samt
pommes frites og et glas rød- og et glas
hvidvin. Ventetid ca. 25 minutter. Verdens
mindste croque, ca. 8 kvadratcentimeter,
nærmest karakterløs. Sandwich med tørt
brød og våd grøn salat. Den navnløse unge
dame undskylder forsinkelsen, pommes frit
maskinen (?) var gået i stykker; hun udleverer
to værdikort til en kop kaffe. Men skaden er
sket. 70 kr. for et lille glas Cabernet Sauvignon
fra Chile, 55 kr. for lidt hvid bordeaux. Total:
335 kr. Den franske handelsattaché bør gribe
ind.
Lurifax

REHABILITERING
Den detroniserede chefredaktør direktør
Lisbeth Knudsen fra Pilestræde, der blev
lempet ud af Berlingskes belgiske ejere,
er ny klummeskribent på Altinget, det
elektroniske nyhedsmedie med hovedkvarter
i Frederiksholms Kanal.

... på Vandkunsten brændte midt i oktober
måned. Der var åbenbart gået overgang i
deres ret avancerede fadølsanlæg. Resolut
lejede indehaveren en mobil fadølsbar, som
blev parkeret uden for værtshuset. Her kan
kunderne sidde ude og nyde en øl, hvis de ikke
går ned i den rummelige kælderbar.

HVOR LÆNGE...
... skal dette grimme skrummel stå i
Knabrostræde og spærre for parkering
og genere cykelstativerne? Nu har det
varet et års tid. Hvad laver de derinde? En
informationstavle anbefales.

RESTAURANT
TVERMOESGAARD...
... i Rosengården har undergået en slags
kønsskifteoperation.
Frokostrestauranten,
der især tiltrak sultne herrer, er transformeret
til serveringsstedet Sufragetten. Alle ledende
medarbejdere er kvinder, og vinen stammer
fra vinhuse under kvindelig ledelse. Mænd er
dog også velkomne.

I SKT PEDERS STRÆDE
... lå der engang et ismejeri, der solgte smør
fra dritler i løs vægt. Kælderbutikken er nu
overtaget af Ice Food, et foretagende med
nordatlantisk mad.

FORSVARSMINISTERIET...
... udbyder en stribe beboelseshuse fra omkring
1890 i Gernersgade, Haregade og Sankt Pauls
Gade til salg. Den skønnede handelspris er
mellem 7 og 8 millioner kroner. Besigtigelse
kan finde sted 10. og 15. november. Nærmere
oplysninger fås i Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse tlf. 77313438 og 41962987.
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KØBENHAVNS KLIMAPLAN
KOPIERES AF NEW YORK
TEKST LARS PETER LORENZEN

København har de senere år været udsat for adskillige
voldsomme skybrud og har også smagt på de første
konsekvenser af de fremtidige havvandsstigninger.

KLIMAPLAN
FOR KØBENHAVN
• Københavns Kommune har som en af de første
storbyer i verden lavet en skybrudsplan,
der omfatter hele byen. Vandet fra de
fremtidige skybrud skal fremover ledes til
havnen. Kommunen vil sikre, at regnvandet
fremover ikke havner i kloakkerne, der ikke
kan håndtere de store mængder regnvand.
Som udgangspunkt vil vand blive ledt væk på
overfladen, da det er billigere og givere færre
gener, end hvis man skulle grave nye, store rør
ned over hele byen. Dog vil der blive boret nye
store rør i de områder af byen, hvor pladsen i
byens gader er begrænset, eller hvor vandet
skal krydse vigtig infrastruktur som baner og
indfaldsveje.
• Kommunen har kortlagt vandets vej gennem
byen ved at se på jordoverfladens naturlige
fald og stigninger. En række veje er herefter
udpeget som centrale til at bortlede og
tilbageholde vand. Disse veje vil blive ombygget,
så de kan håndtere de stigende mængder
regnvand. Kommunen vil også omdanne en
række af byens parker og søer, så de fremover
vil kunne bruges til at omsamle og tilbageholde
store mængder regnvand.

København har som en af de første storbyer i verden lavet en samlet plan for håndteringen af fremtidens store mængder
regnvand. Nu vil New York lære af København.

SKYBRUD Derfor har Københavns Kommune
som en af de første storbyer i verden lavet en
samlet plan for håndteringen af fremtidens store
mængder regnvand, ligesom byen er langt fremme
med planerne om kystsikring.
New York er i samme båd og har med
orkanen Sandy også mærket konsekvenserne
af klimaforandringerne. I oktober har de to
byer derfor indgået en samarbejdsaftale om
klimatilpasning. Aftalen kan betyde ordrer i
milliardklassen til danske virksomheder, og
Dansk Industri har derfor også spillet en afgørende
rolle i arbejdet med at få aftalen mellem de to
storbyer til at falde på plads.

Stor amerikansk interesse

- Vi oplever stigende interesse for danske
løsninger i New York. Det gælder i forhold til
konkrete klimateknologier, men også inden for
miljørådgivning er interessen stor. Vi arbejder

tæt sammen med en række danske virksomheder,
som er på vej ind på cleantech-markedet i New
York. Der er ingen tvivl om, at samarbejdsaftalen
mellem København og New York vil gøre det
lettere at være dansk cleantech-virksomhed i New
York - og i sidste ende forhåbentlig omsætte sig
fulde ordrebøger, fortæller Andreas Brunsgaard,
chef for DI’s USA-kontorer.
Ved denne sommers skybrud bestod
Københavns første grønne klimakvarter, Skt.
Kjelds Kvarter på Østerbro, sin første rigtige prøve.
I stedet for at ende i kloakkerne og kvarterets kældre
blev vandet fra skybruddet ledt væk via vejene
og endte i det grønne byrum, der har erstattet
asfalt og parkeringspladser i kvarteret. Og det er
blandt andet Skt. Kjelds Kvarter, der nu skal danne
grundlag for det styrkede samarbejde mellem
København og New York om klimatilpasning.
lp@kbhavis.dk

• I forbindelse med de fremtidige
skybrudsløsninger vil det være muligt at skabe
nye grønne byrum, der samtidig giver et løft
til københavnernes livskvalitet. Skt. Kjeld
Kvarter er det første eksempel på et grønt
klimakvarter. På Skt. Annæ Plads i det centrale
København skaber Realdania og Københavns
Kommune i fællesskab en grøn skybrudsløsning.
I Københavns Kommunes budget for 2016 blev
der afsat knap 50 millioner kroner til nye grønne
skybrudsløsninger på Østerbro, i Nordvest og i
Sydhavn.
• Skybrudsplanen koster op mod 10 milliarder
kroner at føre ud i livet, og arbejdet vil først
være fuldført i 2035. De første 16 konkrete
projekter, der skal udmønte den store plan, blev
vedtaget før sommerferien, og til efteråret skal
Borgerrepræsentationen vedtage de sidste 284
konkrete projekter. Selve skybrudsløsningerne
bliver finansieret via spildevandstaksterne.
• De grønne byrum vil blive finansieret via
kommuneskatten og ligger udover de 10
milliarder kroner, som skybrudløsningerne
koster.
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Sexistisk
og halvracistisk
23

BYENS BØGER

NYHEDER | OMTALE | PRESSE

REVOLUTION

I CHILE

OG DANMARK
– MED ELLER UDEN VÅBEN?

FOTO STEEN MØLLER RASMUSSEN

Så fik Jacob Ludvigsen da
lige luftet sit blinde had
til Enhedslisten i sidste
nummers
anmeldelse
af ”Kuppet i Chile – og
den danske venstrefløj”.
Han kalder partiet for
”rosé-puré”, håner dets
”renskurede” partiprogram
og taler nedsættende om
”åbenmundede pigebørn,
der ville indskrænke den
private ejendomsret til at
omfatte suverænitet over
egen tandbørste”. Det sidste
er grov sex-chikane, de to
andre udtryk afspejler
en form for politisk
racisme, der understøttes
af en perfiditet om, at

Enhedslisten har lånt sit
navn fra DDR.
Nu var DDR måske ikke
så slem, som vi evig og altid

får at vide. Alle havde arbejde
og bolig, børneinstitutioner
var gratis, og privatbilismen
blev begrænset. Borgerne blev
overvåget af STASI, men vi
har PET, der altid har forfulgt
venstrefløjen.
Vælgerne i København er
heldigvis klogere og bakker
op om de progressive kræfter,
der vil en grøn og bilfri by med
plads til alle og omsorg for de
svageste, betalt af de rigeste.
Jacob Ludvigsens reaktionære
holdning tilhører fortiden,
Enhedslisten er fremtiden.
Carlo Svensson
København K

Flere ”grønne

bølger” nu

Cykelbarrikaderne

ved Torvehallerne
Jørn Thulstrup peger på,
at Torvehallerne nærmest
er spærret inde af mange
hundrede cykler, hvoraf
mange er forladt af
deres ejere. Hvad mener
Københavns Brandvæsen?
Kan køretøjerne skaffe

Mange mennesker kører
hver dag i bil fra København
til deres arbejde udenfor
København, eller omvendt.
For mange er det en tur med
mange røde lys undervejs.
Det er oplagt, at det vil
gøre det lettere at komme
til og fra København i bil,
hvis kommunen begynder
at arbejde sammen med
nabokommunerne om at
etablere flere ”grønne bølger”

på de store indfaldsveje som
for eksempel Roskildevej
og Frederikssundsvej. Den
ansvarlige borgmester for
området, Morten Kabell,
har som bekendt mere
travlt med at anlægge
flere cykelstier og købe
bycykler på skatteydernes
regning. Med Enhedslistens
bilfjendske
politik
in
mente, kan vi nok ikke
regne med, at borgmesteren

presser på for at forbedre
forholdene for bilister. Men
det haster med at forbedre
fremkommeligheden
for
bilister, så jeg vil snarest
tage sagen op i Teknikog Miljøudvalget for at få
fremskyndet processen.
Lars Berg Dueholm

sig adgang i tilfælde af en
udrykning til det populære
marked?
Med venlig hilsen
Kaj Abildgaard
Tordenskjoldsgade

Postkassekassering
Efter lukningen af Chr.
havn posthus fjernedes de
tre postkasser i det område,
hvor de fleste bor afgrænset
af
torvet,
Ovengaden
Neden Vandet, Holmen og
Christiania. Jeg har spurgt
Post Danmark, som oplyser,
at de skal have tilladelse til

at opsætte en ny ved det
såkaldte posthus, en kiosk, i
Burmeistergade, men ingen
forklaring på hvorfor de
fjerner samtlige postkasser
inden.
Mvh. Anders Brandborg
Andreas Bjørns Gade
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JANNIK LUNN

SKÆRPER
KØBENHAVNERAVISENS
SANS FOR NYE BØGER

BØRN FORTJENER

HJEMMELAVET
Jannik Lunn er blandt
den danske bogbranches
mest erfarne anmeldere og
journalister. Han har beskæftiget sig med bøger og
forlagsarbejde gennem en
lang årrække og har senest
været knyttet til branchebladet Bogmarkedet. Til overflod driver hans hustru en
boghandel på Frederiksberg,
så han ved virkelig, hvad der
foregår på markedet. Han har
i en del år været med til at
tilrettelægge det årlige BogfoNYT

rum og overrækker den eftertragtede debutantpris.
På folkebibliotekerne er
han en velkendt gæst, når
han holder sine underholdende foredrag om de nyeste
tendenser i dansk litteratur,
og på hans hjemmeside bogpusheren.dk kan man følge
hans kompetente vurdering
af de seneste udgivelser.
Med Jannik Lunn på holdet vil Københavneravisen
placere sig stærkt på bogbanen.

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

Frederiksborggade 4 · 1360 København K
FOR BESTILLING:

ELLER SPØRGSMÅL:

tlf.nr.: 33 12 29 02

e-mail: slagter@kultorvet.dk

AFTENSMAD
TEKST CAMILLE BLOMST

København koger over af super fortravlede
børnefamilier, der to gange
om ugen er nødt til at klare
aftensmaden med noget take
away. Og når de laver mad,
så er det fiskefrikadeller og
den for børn utrættelige livret pasta med kødsovs. Derfor er det dejligt at fem modekokke, hvoraf flere bor i indre
by, har lagt fjæs til den sunde
måde at fodre sit barn på. Lav
mad med dem. Dejlig mad af
friske, sunde, rene råvarer.
ANMELDELSE

Fisk med øjne på fadet

Sovset ind i lækre livsstilsbilleder med delikate mænd og
lækre unger kan husmoren så
fristes til at skyde halvanden
time i madlavningen på en
hverdag og tage ungerne med
i arbejdet. Kogebogen gør sit
bedste for at vise, hvor dejligt
det er, at lave mad sammen,
at spise ved langbord og at
skovle andet end hakket selvdød malkeko i gabet. Der er
billeder af fisk serveret med

skind, ben og ikke mindst
hoved, der er nærbilleder af
brændte grøntsager og andre
små grænseflyttende bud på
mad, der holder kroppen glad
og sund.

ner. Vi, der fik banket ”Du bliver hvad du spiser” ind med
skolemælken, kan ikke lade
vores børn blive til Tacosskaller med Matadormix og pålægschokolade.

Børn skal have deres egen kniv

Kokken Louisa Lorang,
blandt andet kendt fra TV2
og Madpakkebogen, fortæller
at hun har givet sine to børn
deres egen gode kniv i køkkenet. Hun er tilmed god til
at forlade køkkenet når hendes datter Ester laver mad.
Mange mødre er blevet pylrede og lader ikke en gang
børnene rive lidt gulerødder.
Det er på tide at vende den
slappe stemning. Hvis børnene ikke hjælper til i familien med at lave mad, kommer vores samfund til at have
et fundament af pizza og det
koster i længden mange midler på den fælles sundhedskonto. Må denne bog bidrage
positivt til en holdningsændring til hverdagens madva-

Maj-Britt Soll & Michael Saly
Mad i børnehøjde
Byens Forlag
Pris: 199 kr.

NOVEMBER 2015 ÅRGANG 10

KBH K

23

JESPER STEIN OVERGÅR SIG SELV
I DEN NYE KØBENHAVNER-KRIMI

Det hele begynder med, at Axel bliver kaldt ud til prestigebyggeriet 8tallet på ydre Amager,
TEKST JANNIK LUNN

Vicepolitikommissær
Axel Steen, der er hovedperson i Jesper Steins nu fire krimier, er i 2011
netop vendt tilbage til jobbet, efter at
han to år tidligere var tæt på at miste
livet. I Steins nyeste krimi, Aisha, er
Axel flyttet fra Nørrebro til Amager.
Han er kommet ud af sit misbrug
og så er han delefar for sin datter
Emma, og endelig har han fået en
ny kæreste, som arbejder i PET. Det
hele begynder med, at Axel bliver
kaldt ud til prestigebyggeriet 8tallet
på ydre Amager, hvor man i en penthouselejlighed har fundet liget af den
tidligere PET-terrorjæger Sten Høeck,
der nu er sikkerhedschef hos Mærsk.
Han er blevet myrdet på en meget
makaber måde, hvor hans øjenlåg er
skåret væk, måske fordi der var noget, morderen ville have ham til at se.
ANMELDELSE

PET mørkelægger mordsager

Først er en af teorierne til et motiv,
at der er tale om et jalousidrab, da
Høeck var en stor kvindebedårer, som
havde nedlagt ikke helt få kvinder,
deriblandt flere med bopæl i 8tallet.
Men da en anden tidligere PET-mand,

Per Larsen, også bliver fundet død,
begynder Axel at kæde de to dødsfald sammen, fordi de måske har med
en tre år gammel terrorsag at gøre.
En sag hvor en ung kvinde med indvandrerbaggrund, Aisha, spillede en
vis rolle. (Aisha betyder hende der lever). Imidlertid bliver Axels arbejde
besværliggjort af, at PET er meget lidt
samarbejdsvillig, fordi der er noget,
som PET gerne vil have mørklagt.
Den tredje mandag

Sideløbende følger læseren med i den
gamle terrorsag, hvor to unge muslimske søskende, Anwar og Shakir
i 2007 vender tilbage til Danmark
efter en periode i en mellemøstlig
træningslejr. PET overvåger med
kameraer den lejlighed på Kapelvej
på Nørrebro, hvor brødrene bor, og
når Anwar hver dag går gennem Assistens Kirkegård for at tømme en
såkaldt død postkasse, hvor der kan
være lagt besked om det kommende
terrorangreb, bliver han også overvåget af PET. Men hvem er den tredje
mand, som styrer begivenhederne?
Både de to myrdede, Sten Høeck og

Per Larsen, spillede en stor rolle i
PETs overvågninger, men der var også
andre, som stadig er i live, der var
involveret på PETs side, så måske er
de i farezonen, hvis der er tale om en
hævnaktion.
Fra Nørrebro til Amager

Trådene samles i 2011, da Axel Steen
endelig mener, at han har fundet
frem til, hvem der myrdede de to
PET-folk, men først kommer læseren
igennem nogle meget dramatiske begivenheder.
Der er meget lokalkolorit i Jesper
Steins romaner. Hvor han tidligere
ramte plet i sit billede af Nørrebro,
skildres stedet, hvor Axel Steen nu
bor, sådan her: ”Ejendommen, han boede i, var fra 40’erne og havde længe
trængt til en kærlig hånd. Han var
omgivet af pensionister, studerende,
indvandrere og kontanthjælpsmodtagere, lige om hjørnet lå et stort alment
byggeri, og længere nede ad gaden lå
Sundholm, byens største herberg for
hjemløse. 300 meter den modsatte vej
strålede Eberts Villaby men 90 palækopier fra århundredeskiftet, som et

lille stykke Hellerup, der var blevet
tabt lige i hjertet af Lorteøen – sådan var Amager: befriende planløst
beboet af mennesker af alle slags.”
Med Aisha har Jesper Stein skrevet
sin hidtil bedste bog, og faktisk er
det én af de bedste danske krimier,
jeg nogensinde har læst. Spændende,
vedkommende og velskrevet fra først
til sidst!

Jesper Stein
Aisha
434 sider
Politikens Forlag
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TØMRERCLAUS:

DR ENSRETTER OS
DANMARKS RADIO ENSRETTER OS OG BEKÆMPER FORSKELLIGHEDEN,

FORTÆLLER TØMRERCLAUS HJEMME FRA SIN VILLA. EN NY BIOGRAFI

- PRISEN FOR AT RYGE CIGAR - OM UNDERGRUNDSIKONET
OG MUSIKEREN TØMRERCLAUS’ LIVSEVENTYR GIVER DR EN OVER ANTENNEN.

TEKST ANDERS HØJBERG KAMP

TømrerClaus’ roste soloplader og hans
medvirken i bands som Skousen & Ingemann og Dan Turéll og Sølvstjernerne har udødeliggjort ham i den
danske musikhistorie. Hans pladeselskab Karma Music har gjort ham
sagnomspunden i undergrundskredse. Og hans gang i Thy, Christiania og Østeuropa har gjort ham til
den, han er. En self-made mand, der
har taget konsekvenserne af sin uafhængighed, hvilket bogtitlen Prisen
for at Ryge Cigar også henviser til.
En titel forfatteren Thomas Vilhelm insisterede på. TømrerClaus’
modstand mod Danmarks Radio er
på mange måder et udslag af mandens egne erfaringer, og ikke mindst
det han står for, så derfor begynder
vi historien bag DR’s mure.
Mærkelige Michael og Normale
Michael sidder til møde hos DR foran
panelet. De er frivillige ambassadører
for Karma Music. Om DR mon kunne
spille et stykke med TømrerClaus fra
dennes nye plade Jeg var Go Igår?
Alex Nyborg-Madsen tænder for
musikken. 25 sekunder går.
“Det er sådan set godt nok, men jeg
kan ikke forsvare at sætte det her i rotation. Vi leder efter midtsøgende musik, der ligesom kan høres, mens man
kører bil,” svarer Alex Nyborg-Madsen.
TømrerClaus’ ambasadører ser på
hinanden.
“Men du plejer da godt at kunne
lide noget, der rykker lidt,” indvender
Mærkelige Michael, men stemningen
er mat.
På vej ud ad døren, spørger Normale Michael, om pladen så ikke skal
registreres i DR’s database, så de altid
kunne finde musikken frem. “Tjoh,
det skulle den vel nok.”
“Hvad så med at gøre det, mens vi
er her?”
Nå ikke. De to ambassadører for-
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lod lokalet. Her var næppe plads til
noget, der lyder som sig selv, og ikke
som alt det andet.
Mere om DR’s ensretning og 10 år
senere. Der er langt til Herlev fra København. Ombord på buslinje 66 føles det, som er man on the road på en
uforudsigelig rejse. Måske fordi endestationen er TømrerClaus’ villa, som
vidner om et liv på vejene.
En gør-det-selv-hippie

TømrerClaus viser rundt i kælderetagen. Værkstedets oscilloskoper, båndoptagere og computere. Ved siden af
et lagerrum med indiske tæpper med
sole, måner og perler. Endnu et rum
med pladestudiet og bag studiet en
lille scene med de mange instrumenter, hvor han holder intimkoncerter
med psykedeliske toner fra guitar og
cello.
Faktisk står vi midt i Danmarks
ældste pladeselskab. Et udspring af
hippietiden. hvor man sagde: gør det
selv, spil det selv, lav det selv. Her
bliver der indspillet musik og solgt
plader, bøger indiske tæpper og musikinstrumenter uafhængigt af kommercielle interesser, siden 1976 hvor
båndet ”Snydt” blev udgivet.
“Så vidt jeg husker skylder Merciful Fate mig stadig 120 kroner, for
indspilningen af deres debut-demobånd,” griner han.
Pengene er tjent ikke bare som
timebetalt producer og lydtekniker,
men senere også som cd-pusher.
Ovenpå ligger musikbutikken med
meterhøje cd-stakke. Cd’er med alt det
uop- og opdrivelige hippieblues, progressivt rock, balkan og folkemusik
fra Danmark, man kan forestille sig.
Det sælges fra den særegne hjemmeside, karmamusic.dk. Og den ser bestemt ikke kedelig ud, skulle jeg hilse
fra vennerne og sige. Den har mere
eller mindre lignet sig selv i 15 år. Nej
du, hjemmesiden skulle ikke være så
kedelig og steril som alle de andre.
“Det skulle den bare slet ikke være.
Så spurgte jeg Peder Bundgaard, min
gode ven tegneren, om han havde
lyst til at bidrage med nogle tegninger, der godt måtte have en ironisk
kant. ‘Jajaja,’ det havde han da, så
han sendte mig en stor bunke flotte
og sjove tegninger.”
Det blev blandt andet til en guitarmaskot på hjemmesiden.
I køkkenet bager konen Marianne
Sonntag brød, kaffen er varm, og jeg
bliver budt på mikrobryg.
Thy, tjald, timing og Jacob Ludvigsen

TømrerClaus ungdom begyndte som
ung rod, en tømrerlærling med hang
til motorcykler, læderjakker og pigtrådsmusik. Til gengæld var han heller ikke bange for kollektiver nogle år
senere, og før den langhårede nåede
at få fuldtidsarbejde som rigtig tømrer, solgte han leverpostejmadder og
galarkakao i sin bod i Thy.
“Jeg lavede en biks, der solgte
kaffe og leverpostejsmadder, for der
var mange hippier, der var betaget

af mikromakro mad, hvor man kun
måtte spise brune ris. Det har jeg prøvet og det er svært at holde den diæt.
Biksen var god timing. Mikromakro
smager ikke særlig godt, lige når man
kommer fra almindelig mad. Hen under aftenen bliver de her mikromakro folk meget sultne, så de kommer
listende, når det bliver mørkt, og så
skal de have en solid rundtnom med
den dejligste grovhakkede leverpostej, jeg fik fra den lokale slagter i
Frøstrup. En krone for en højtbelagt
leverpostejmad med agurker var billigt, selv dengang, så det var kun på
grund af en meget stor omsætning,
at der kom en smule penge ud af det.
Hans forretningsgen syntes allerede at være begyndt dengang. Galarkakao til hippierne - men de lokale
fiskere fik også smag for den besynderlige drik, der kunne udvide deres
horisont med andet end de nøgne
kvinder der osse var udsigt til i thylejren. Hans bord var en Marshallhøjttaler, så hver dag gav han den med
wah wah pedaler som en anden Jimi
Hendrix. Mange musikere kom forbi
og lyttede, og det skulle gavne hans
musikalske karriere i København,
men først en lille anekdote, Københavnavisen sætter pris på. For bag
Marshall’en var en halmbunke og et
underlag, det vil sige hans seng.
“Nå, men så en af de dage dér,
der kommer Jacob Ludvigsen så vadende ind. “Nåmen her ser hyggeligt ud”, siger han. Vi snakker stort
og småt. “Nå, der er en saxofon der,
og du spiller også guitar. “ Jeg giver
ham en kop kaffe. Så føler han sig
godt tilpas. “Nåmen, jeg ligger mig
lige her,” siger han. Så lagde han sig
sørme i min seng. Så lå han der og
befandt sig virkelig godt. Så kunne
han ligge og følge med i, hvad jeg
lavede, og hvem jeg snakkede med.
Det gjorde han resten af dagen, og de
næste mange dage gentog det sig. Jeg
begyndte at føle ham som en del af
interiøret. Snakkede vi så meget sammen? Næh, han lå bare og fulgte med.
Pludselig en dag var han væk, og så så
jeg ham ikke mere. Måske han ville
skrive en bog eller en artikel om det,
jeg ved det ikke. Nu er der en lejlighed til, at du kan konfrontere ham
med det.”
Hermed gjort.
Uden støtte og krykker

Efter Thy flyttede TømrerClaus til København og var en del af inderkredsen i de rytmiske miljøer. Han tog
på landsturneer på de helt store scener med Skousen & Ingemann og Dan
Turell & Sølvstjernerne. Der var solopladen TømrerClaus, hvor han selv
spiller alle instrumenter, med psykedelisk blues og spøjse tekster. En
plade, som har opnået ikonisk status.
Og der var producerdage for navne
som Martin Hall, Sods (senere Sort
Sol) og Before.
Nogen kender ham også som motorcykel-entutiast, fotograf, filmmager, Bulgarienkender, Christianit, og
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for hans forhold til den surrealistiske kunstmaler Boline, og hvordan
de solgte rettighederne til Karma
Music’s tarotkort til det Amerikanske
forlag US Games System. For pengene
købte de i sin tid en villa på Frederiksberg.
For nogle år siden tog han på
landsturne med Peter Øvig Knudsen
og hans meget solgte hippiebøger,
tømreren lagde musik til, året efter
instruerede han dokumentarfilmen
filmen Under Raderen om saxofonisten Niels Pind med fine anmeldelser
til følge.
Om det er musik, film eller foto gør
han det selv og kompromisløst uafhængigt af tidens gode smag, hvor
efterspørgslen ligger, og hvor de offentlige kasser åbner sig op. Som oftest uden en krone i støtte fra musikeller filmbranchen og uden nogen for
eksponering har han skaffet fans og
er blevet et etableret undergrundsnavn, og det er præcis hér, vi nu slår
ned, den udfoldede livshistorie kan
du læse om i biografien ”Prisen For
At Ryge Cigar”, hvor Kulturkritik og
Danmarks Radio er et af emnerne,
der optager TømrerClaus.
DR - en mastodont af ensretning

At høre de samme numre igen og igen
og igen skulle være så trendy, men
DR’s historie går ifølge TømrerClaus
altid hen og bliver en sørgelig blues,
som et af numrene på debut-LP’en
hedder.
Helt ærligt, Claus. Hvad er problemet?
“Danmarks Radio er for mig blevet lidt af et hadeobjekt. Modstanden
vokser. Licensen er dyr og påtvunget
og indholdet er mere og mere ligegyldigt, selv om der i en så stor mastodont selvfølgelig også kommer gode
ting ud. Overordnet set symboliserer
DR det officielle overdanmarks overgreb på befolkningen.”
Det startede ellers som en nødvendig funktion for Danmark og danskere, og lukkede op for posen med
kulturelle godter.
“Det kostede stort set ingenting.
Men politikerne i det her land kan
nemt lade sig besnakke af store institutioner og deres veltalende og velbetalte chefer. DR har ganske langsomt
ændret sig til at være en underholdningskanal med et kolossalt budget,
der har den frækhed at sende tandløse madprogrammer i bedste sendtetid. Det er brød og skuespil om igen,
mens den formidlingsrolle, der egentlig er årsagen til, at vi skal have DR,
forsvinder længere og længere ud i
tågen.”
Han sammenligner Kulturministeriet og Danmarks Radio. Kulturministeriets opgave er at sikre forskellighed og små projekter, men hvad
nytter det, når DR er så meget større,
og aldrig rækker hånden ud mod Kulturministeriet. Ifølge TømrerClaus
ønsker et flertal af danskerne ikke
at lukke Danmarks Radio, men det
er vanetænkning. Det ville være som
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at slukke for dem selv, mener de, men
hvad hvis DR netop ikke er radio om
danskerne, men ren mainstream og
USA?
“Hvad hvis det er en mainstreamradio, der prøver på at få os til at synes om den samme slags musik og
ensrette os? Jeg bliver irriteret, når
jeg tænker på det. Nu har vi fået et
DR, der er en stor gang ensretning,
når vi lytter til radioen eller tænder
for tv’et.
En dag fandt man i DR ud af, at
hvis man spillede samme nummer
igen og igen mange gange hver dag,
op til 25 gange, så steg salgstallene
eksplosivt. Dem der fandt ud af det
blev fascineret af den effekt som de
så det havde. Pludselig kunne de få
tal og beviser på hvor meget magt DR
har, bare ved at gentage et nummer
tilstrækkeligt mange gange kan de
ændre på salgstallene og hitlisterne.
Hvorfor gør de det? Vi har aldrig fået
forklaringen. Det kaldes rotation,
men hvad skal vi med det? En ting
er at man kan gøre det og man kender
effekten af det, men hvorfor gør man
det? Forklaring udbedes…”
Og netop rotationen fik TømrerClaus at føle, den dag Mærkelige og
Normal Michael var sendt på tur.

Camilla Winther Nissen
Prisen for at ryge cigar
Sideantal: 179
Forlag: Dreamlitt

FAKTA
Biografen Prisen for at ryge Cigar
er skrevet efter ide af forfatter og
samfundsdebattør Thomas Vilhelm.
TømrerClaus er netop fyldt 70 år og
er klar med intimkoncerter og en ny
psykedelisk rocktrio.
På www.toemrerclaus.dk kan du
kvit og frit høre ca 80 numre af
TømrerClaus’ enorme produktion
ganske gratis. På youtube.com kan
du kvit og frit se filmen Under Radaren og et stort antal musikvideoer
af TømrerClaus, og på www.karmamusic.dk kan du købe hippietøj og
plader fra dansk rocks guldalder.
TømrerClaus diskografi omfatter bl.a. Skousen & Ingemanns
Herfra Hvor Vi Står, Dan Turéll &
Sølvstjernerne og hans soloplader
TømrerClaus, Savania, En Spade Er
En Spade og Jeg var go Igår.

26

BYENS BØGER

NYHEDER  |  OMTALE |  ANMELDELSER

NOVEMBER 2015 ÅRGANG 10

SVIKMØLLEN FEJRER

DE FØRSTE 100 ÅR

MED SUVERÆNE
TEGNINGER OG TEKSTER

TEKST JANNIK LUNN

Som redaktionen af Svikmøllen så rigtigt
påpeger i deres jubilæumsskrift, er samlingen af lækkerier siden 1915 et nydelsesmiddel, en stimulans og
vejen til usund latter med
politisk ukorrekte delikatesser og total mangel på respekt for magtens mænd og
kvinder.
Fx lavede Lars Andersen
i sidste års udgave en prægtig tegning, inspireret af Kejserens nye klæder, hvor den
lille dreng peger og siger: ”Jamen han har jo ikke betalt sit
tøj!” Og så ser man den nuværende statsminister, som i
2011 var årets yndlingsoffer.
ANMELDELSE

Hvem det bliver i år, bliver
først offentliggjort i forbindelse med præsentationen
på Årets Bogforum.
Let påklædte kvinder

I 2004 tegnede Morten Ingemann en skøn tegning af
Folketingets nuværende forkvinde, der også dengang
ønskede at sende irakiske
asylansøgere tilbage til,
hvor de kom fra. Går man
længere tilbage, finder man
Tom Wikborgs fine tegning
af Irma-pigen som blotter i
forbindelse med Brugsens
overtagelse. I det hele taget
har der altid været meget lidt
påklædte piger i Svikmøllen

som fx Des Asmussens tegning fra 1964 af forfatteren
Anders Bodelsen, der er udsat for topløs betjening. Den
fremragende tegner Ejler
Krag tegnede i 1970 repræsentanter fra åndslivet, der
i høj tilstand besøgte daværende kulturminister Kresten Helveg Petersen, mens
Bent Eskestad i 1996 gjorde
sig lystig over at flere restauranter afviste gæster med
rygmærker.
Besættelsestiden

Går man tilbage til besættelsestiden, tegnede plakatkunstneren Sven Brasch en
fin tegning af Frits Clausen,

inspireret af Fritz Jürgensens berømte tegning om et
lille kompagni af krigere, og
Blix havde i 1936 en tegning
af Charlie Chaplin, der får at
vide af en tysk soldat, at hans
maske ”er en fornærmelse
mod vores fører!” Helt tilbage i 1927 havde Valdemar
Møller en fin kommentar til
Kønnenes ligeberettigelse,
en kommentar, der virker
meget aktuel, når man tænker på den opstandelse, som
der har været over, at kvinder ammer deres børn offentligt.
En guldgrube

I det hele taget er der tale

om en guldgrube af prægtige tegninger og kommentarer, til hvad der er sket i
satirehæftets første 100 år.
Sidste år sagde Blæksprutten farvel med deres jubilæumsbog, forhåbentlig bliver
det ikke tilfældet med Svikmøllen.
Gid der i mange år fremover vil blive ved med at
komme årshæfter med
skarp satire og masser af let
påklædte kvinder. Jubilæumsbogen indeholder flere
hundrede tegninger og tekster, der stadig holder, det
fine grafiske arbejde er udført af Lykke Mitchell; det
er en kunst at få så mange
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Frk. Narvik
søger lykken
i København

TEKST CAMILLE BLOMST

Thorstein
Thomsens har været rockmusiker i 80’erne, dengang
var der påfaldende mange af
dem. Men den skrivende del
af karrieren tog fart i monopoltiden med børneserien Da
Lotte blev usynlig. Som DRdarling har han digtet dejlige
sange og fortællinger.
Siden har han skrevet
både til børn og voksne og
høstet adskillige litterære
priser.
ANMELDELSE

En bred roman

forskellige enheder til at balancere på siderne.
Stort tillykke med de 100
år.
jl@kbhavis.dk

Dette efterår giver han danskerne en roman, der spænder vidt både geografisk, følelsesmæssigt og hen over
generationer. Vi elsker historie fortalt i skønlitterær form.
Derfor er der god grund til
at forestille sig, at Frøken
Narvik bliver de drama, der
skal nydes på sofaen i juleferien mens marcipan og gris
fordøjes. Den appellerer til
alle kvinder og af den oplyste mand over midtvejs i livet
og med Politiken som bibel.
Realistisk rå

Jacob Ludvigsen og Paul Schiøtt
Svikmøllens Danmarkshistorie De første 100 år
Sideantal: 120
Forlag: Lindhardt og Ringhof

Familiekrøniken
skildrer
to familier efter Første Verdenskrig. Den ene bor tæt på
den tyske grænse. Her vokser
Christian op i et godt apotekerhjem. Højt oppe i Norge
i den nøjsomme kystflække
Narvik fødes Anne, som resultat af et uheld, af en lettere stillestående ung kvinde.
Mor og datter må bo hos bedsteforældrene. Begge verdner

og tidslommer beskrives levende, så man mærker forholdende og forskellene. De
klare indtryk forklarer figurernes fremtidige valg og forvandlinger.
Kær kærlighed

Christian uddanner sig til revisor og Anne arbejder på familiens gæstehus da Anden
Verdenskrig bryder ud. Den
unge mand kostes til Norge
på tyskernes side og her mødes de to og forelsker sig trods
byens modstand.
Efter fire år forstyrrer
krigens afslutning det søde
par. Christian transporteres
i russisk fangelejr, mens den
nygravide Anne må tåle tyskertøsbespottelse. Herefter
mister de kontakten takket
være den ubegavede mor.
Den flittige pige føder en søn
og beslutter at flytte til Oslo.
Siden trækker drømmen om
at finde Christian hende til
København.
Russisk redelighed

Soldaten lever det stride liv
i en russisk fangelejr. For
den læser, der ikke elsker at
sluge russiske romaner, er
denne del oplysende. Mens
den for de rutinerede ligner
afskrift af store værker som
En dag i Ivan Denisovitjs Liv.
Man kan selvfølgelig sige, at
hvilken anden seriøs propagandafiltreret kilde end
romanerne kan forfatteren
egentlig ellers støtte sig til?
Christian bliver mishandlet,

han klarer sig og ender med
at komme beskadiget ud,
men dog levende.
København i 50´erne

I København lander Anne i et
pænt hus i Lyngby, hvor hun
og sønnen bor hos en ældre
dame og hendes voksne søn.
De danner sammen en lille
flok og finder sammen som
familie. Lyngby i 50’rne er
Thorstein Thomsens hjemmebane, og det er en fornøjelse at blive ført af ham i det
miljø og med den tidsbrille.
En dag dukker Christian
op med sin forrevne sjæl
og Annes bløde hjerte skal
vælge mellem to mænd. Det
må hun gøre mange gange
gennem resten af romanen.
Christian flytter til midt i
København og bygger sikkert
sin verden og virkelighed op
med beskidte kneb og spontane udfald.
Det indre København beskrives fra flere miljøer, både
gaderne og hjemmene. De
små mørke usle lejligheder
med lokum ude på den kolde
opgang. Og den hemmelige
homosexuelle verden, som
København dengang ikke
ville være ved. Men som er
næsten er en turisthovedattraktion i dag.

gå på arbejde. Billederne vælter forbi den indre biograf og
tanker, smil og overraskelser
springer med ord ind i hjernen og sætter andre tanker i
gang. Det handler om at blive
revet op ved roden, tvunget
af sted af hæren eller draget af eventyr. Om at være
dansk i Norge med tysk tøj
og at være norsk i Danmark.
At komme hjem efter at blive
psykisk voldtaget som fange.
Og at være fange i et forstadshjem, fordi man skal kunne
tilbyde sit barn en hverdag
med mad og tøj på kroppen.
Hvordan lander man på benene efter flere hovedspring.
Frøken Narvik og Christian
mødes igen og igen og til sidst
gælder hverken høflighed eller almindelige regler for god
opførsel.
cb@kbhavis.dk

En uendelig kærlighedshistorie

Frøken Narvik er måden man
kommer sig, hvis man ligger
med en mild vinterdepression og en lille influenza,
der gør at man ikke gider at

Thorstein Thomsen
Frøken Narvik
Sideantal: 366
Forlag: Rosinante
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KØBENHAVN SOM SPORVOGNSBY
NOSTALGISK REJSE PÅ SKINNER
TEKST JANNIK LUNN

Flemming Søeborg har
kaldt sin flotte bog om sporvogne
for Der kommer altid en sporvogn
– med kærlig tak til den gamle vise,
som Dirch Passer og Ove Sprogøe sang
i filmen ”Ved Kongelunden” i 1953 –
”Der kommer altid en sporvogn og
en pige til”.
Bogen, der er meget mere end en
coffeetablebook, fortæller sporvognenes historie fra den første hestesporvogn i 1863 kørte mellem Frederiksberg Runddel og Trommesalen
på Vesterbro i København. Næsten
hele værket på over 300 sider handler om De Kjøbenhavnske Sporveje,
der i 1898 blev sluttet sammen af otte
små sporvejsselskaber og siden blev
til Københavns Sporveje med egen københavnske sporvejsborgmester, indtil den sidste sporvogn i 1972 kørte i
remise, og en æra var slut. Dog handler de sidste 20 sider om sporvognene
i hhv Odense og Aarhus, der kørte indtil hhv. 1952 og 1971.
ANMELDELSE

Fra heste til elektricitet

Sporvognslinjerne i København, der
i slutningen af 1800-tallet blev suppleret med over en snes linjer med
hesteomnibusser, blev efter århundredeskiftet langsomt elektrificeret,

og i sommeren 1917 blev der endeligt sagt farvel til hestedrift ved sporvejene. Dog bevarede man en enkelt
hesteomnibus til museumsformål, og
den fik man brug for i 1945, da stort
set alle motorkøretøjer var klodset op
som følge af Besættelsen.
Fra 1897 forsøgte man sig med akkumulatorsporvogne, populært kaldt
syrevogne på grund af lugten, der fik
folk til at dåne på stribe, så det blev
ikke en succes, men allerede i 1903
var man stort set færdig med elektrificeringen af otte linjer, og der blev
sågar anlagt elektriske strækninger
til Klampenborg og Ordrup. Resten
af bogen fortæller historien om de
mange sporvognlinjer, der efterhånden kørte over hele Storkøbenhavn,
og der er utallige billeder, der illustrerer forskellige tidsperioder, som
fx billedet fra Stormgadekrydset, der
er fra 1920-erne, hvor ikke mindre
end syv linjer krydsede hinanden, så
en færdselsbetjent var sat til at regulere færdslen, hvor reglen var, at den
linje med det laveste nummer havde
forkørselsret.
Til skov og strand

Det var populært at køre i skoven og
til stranden, hvilket et billede af en

badescene ved Amagerbro illustrerer.
Det var det nok alt andet end rene
vand ved Ravelinen i Christianshavns Voldsystem, som de mange
børn og voksne bader i. (side 69). Et
billede fra omkring 1930 viser, hvor
meget trafik, der også dengang var på
Rådhuspladsen, hvor man foruden
busser og sporvogne ser datidens ventesal, kaldet Stavkirken samt flere hyrevogne. (side 75). Senere er der et billede fra slutningen af 1950-erne (side
168) af Rådhuspladsen. Nogle år før
var billetprisen for en ”ligeud” steget
til 30 øre, mens en ”omstigning” nu
kostede 35 øre.
Til specielle lejligheder havde
man særlinjer som fx Linje Buh, der
kørte passagerer ud til dyrskuet på
Bellahøj. (side 89). Den 9. april 1940
mødte linje 10 en hel særlig forhindring, da tyske soldater havde besat
Danmark. (side 91). På et andet billede
fra Besættelsen har Wehrmacht-officerer ”besat” en linje 18, og som man
kan se, gik selv ”herrefolket” ikke
med hovedbeklædning inden døre.
(side 98). Et legendarisk billede fra
befrielsesdagen 4. maj 1945 af linje
9 besat af glade københavnere er også
med. (side 101) Noget, der var til stor
irritation, var de såkaldte stangaf-

spring, når stangen hoppede af køreledningen, og konduktøren måtte
ud for at få stangen på plads igen, så
kørslen kunne genoptages. (side 72).
Alt var naturligvis ikke kun fryd og
gammen, og i et kapitel viser et par
billeder nogle af de mest spektakulære uheld, som sporvognene var involveret i, bl.a. da linje 10 i 1958 blev
afsporet ved Carlsberg-viadukten og
styrtede ned på skinnerne kort før
at eksprestog fra Korsør nærmede
sig. Kun fordi snarrådige DSB-folk fik
standset toget ved at løbe det i møde,
undgik man en katastrofe, og der var
kun ganske få lettere tilskadekomne.
(side 204). Et andet billede viser en
sporvogn, der er kollideret med en ølvogn, hvilket resulterede i et større
oprydningsarbejde. (side 205).
Forfatteren har fået forskellige
sporvognsentusiaster til at skrive
om deres oplevelser med sporvogne,
som fx Olaf Hermansen, der illustrerer, hvordan børn elskede det rat, som
sad i bivognen, så man kunne lege, at
man selv styrede vognen. Her er et
billede, hvor en far har fotograferet
sine to døtre ved rattet i en linje 5.
Som et underligt paradoks købte
Københavns Sporveje de nye ledsporvogne, kaldet Frk. Düsseldorf så sent
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som i 1960 – altså få år før man helt
afskaffede sporvognene. Desværre
skete der en ulykke, da en dreng,
som ville kigge ind mellem vogndelene blev kvalt og omkom, men derefter blev der opsat afskærmning mellem leddene.
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Få gode vaner på apoteket

Menneskeæderen,
undulaten og Marianne

Der var mange øgenavne til de forskellige linjer, fx linje 5, der blev
kaldt Menneskeæderen, fordi den altid var fyldt med folk fra Nørrebro,
der skulle til eller fra Indre by. (side
144), eller linje 14, der på grund af de
franske farver i skiltet blev kaldt Marianne, og så var der naturligvis linje
11, der i folkemunde hed undulaten
– også på grund af farverne på skiltet
grøn og blå med hvide tal Derimod
skulle man helt frem til 1915 før linje
13 kom til, da skiftende sporvognsdirektører havde udeladt linjenummeret af gammel overtro.
De sidste kapitler i bogen er helliget sporvejenes infrastruktur med arbejdskøretøjer, sneplove, remiser og
værksteder, og et billede, der viser
hvor vanskeligt det var at anlægge og
vedligeholde spornettet, er fra 1931
og viser Axeltorv med Tivoli i baggrunden. (side 235). Der er billeder
af personale, køreplaner og billetter,
et kapitel om reklame og marketing,
og til slut om hvordan sporvognene
endte deres dage ved enten at blive
sejlet til Alexandria i Egypten, hvor
99 relativt nye ledvogne var blevet
solgt for 220.000 kroner stykket, mens
andre ældre sporvogne endte på legepladser, som sommerhuse eller iskiosker, mens en hel del heldigvis er
på Skjoldenæsholm på Midtsjælland,
hvor Sporvejshistorisk Selskab i dag
råder over 100 sporvogne og busser,
ikke kun fra København, Odense og
Aarhus, men også fra en mængde
europæiske sporvejsbyer. Og så er
der et kapitel om københavnerviddet, som også omfatter en del sjove
anekdoter og viser med forbindelse
til de københavnske sporvogne.

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.

Venlig hilsen
Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på
Kongelig Hof Apotek

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

DAN TURÈLL FORAN
GENNEMBRUD I USA
TEKST JACOB LUDVIGSEN

Samtidig med, at Dan Turèlls
udødelige bestseller Vangede Billeder
i denne måned genudgives i det originale format af Gyldendal, er denne
hjemstavnskrønike på vej til udgivelse i USA.
Den dansk-amerikanske forfatter
og oversætter Thomas Kennedy, der
bor i København, har truffet aftale
med et førende litterært tidsskrift,
som gerne vil bringe et uddrag på
22 sider.
- Redaktøren for New Letters kontaktede mig og sagde, at han ”elsker”
historierne, fortæller en glad Thomas
Kennedy. Tidsskriftet New Letters er
siden 1934 udgivet af University of
Missouri Kansas City.
- Personlig har jeg vundet flere priBØGER

Flemming Søeborg
Der kommer altid en sporvogn
Gennemillustreret i farve og sort/hvid
Stort format. 312 sider. Gyldendal

29

ser for prosastykker, jeg har udgivet
i New Letters, blandt andet National Magazine Award, The Pushcart
Prize og O. Henry Award. Jeg håber, at
smagsprøven vil opmuntre et amerikansk forlag til at publicere min oversættelse af hele bogen, siger Kennedy.
Han har tidligere fået optaget
engelsksprogede versioner af Turèlldigte i amerikanske tidsskrifter.
Blandt Kennedys egne værker kan
fremhæves romanen Kerrigan in Copenhagen, der på en nærmest James
Joyce-agtig måde ser byen med friske
øjne.
jalu@kbhavis.dk

Thomas Kennedy (privatfoto).
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BODIL UDSEN

FOR FULD
UDBLÆSNING

TEKST JANNIK LUNN

Flere journalister har tidligere skrevet
biografier om skuespilleren Bodil Udsen, men med
Man kan jo ikke gå rundt og
være en sukkerkage hele livet har journalisten Birgitte
Ellemann Höegh leveret den
ultimative, hvor hun også har
en del citater med fra de tidligere portrætter.
Höegh begynder med
barndommen, hvor hendes
søskende betragtede hende
som en lille skabekrukke.
Hun voksede op i det rækkehus på Hulgårdsvej, hvor hun
blev født i 1925, og som senere blev hendes eget hjem,
og hvor hun også døde som
83-årig i 2008 med sine nok
nærmeste venner Line Kromann og hendes mand Henrik Hartmann ved sin side.
ANMELDELSE

Kom ikke sovende til succes

Drømmen om at blive skuespiller havde hun allerede fra
skoletiden, og til trods for at
hun dumpede på Det Kongelige Teaters Elevskole, blev

hun alligevel én af landets
bedste skuespillere, hvilket
i 1998 indbragte hende Årets
Reumerts Hæderspris på
250.000 kr. ”for gennem en årrække at have inspireret kolleger og publikum med sine
nyskabende fortolkninger og
dermed bidraget til at bevare
og udvikle den levende scenekunst i Danmark.” Men at Bodil Udsen kom ikke sovende
til succesen, får man et glimrende indtryk af i biografien.
Gennem samtaler med dem,
der stod Bodil Udsen nær, fortæller bogen også om hendes
privatliv og om glæder og sorger. Om et varmt menneske,
der elskede at være omgivet
af glade ansigter, først i lejligheden i Puggaardsgade og
senere i hendes og den sidste
ægtemand Jens Therkildsens
hjem på Hulgårdsvej, hvor
hun begge steder havde venner og kolleger installeret,
når de havde behov for det.
Et generøst væsen

I det hele taget giver biogra-

fien et billede af et generøst
menneske, som ikke var til
selvfornægtelse og mådehold. Der var meget af både
rødvin og tatar med østers
ovenpå, og efter tabet af sin
første ægtemand Ole Krøyer,
der døde kun 38 år gammel,
kom en periode, hvor hun
gennem værtshusbesøg fik
udforsket den rolle, hun selv
senere kom til at spille i Huset på Christianshavn som
Emma.
Det lykkes fint for Birgitte
Ellemann Höegh at vise den
enorme spændvidde Bodil
Udsen havde som kunstner
med så forskellige roller som
Fløjtetønden Victoria, Gertrude Stein, Selma Lagerlöf,
Mutter Courage, Maria Callas og ikke mindst Winnie i
Becketts” Glade dage”. Spændende er det også at læse om
de meget forskellige mennesker, som hun var tæt knyttet
til, fx den unge Lucas Alexander, der fra barnsben havde
været fan af Udsen, og for
hvem han præsenterede sin

22 år ældre kæreste, Nina
Hagen, den russiske balletstjerne Rudolf Nurejev, veninden Anne Marie Helger,
modeskaberen Jean Voigt
og Christian Have, som hun
hjalp i gang med hans firma
Have Kommunikation.

meningers mod, og når man
lægger biografien fra sig, har
man fået et billede af en stor
kunstner, som det må have
været en lykke at have kendt.
En af de bedste biografier jeg
har læst. Den kan varmt anbefales!

Hvad bilder de sig ind!

Bodil Udsens mor var glødende kommunist lige efter
Anden Verdenskrig, og Bodil
Udsen meldte sig også på et
tidspunkt ind i DKP, men da
hun begyndte at få breve med
”Kære kammerat osv. meldte
hun sig ud igen. ”De er ikke
kammerater med mig. Hvad
bilder de sig ind!” Men som
sin veninde Jytte Abildstrøm
lå hun klart til venstre for
midten, og desuden var hun
ateist. Mange mente, at Bodil
Udsen var folkekær, men det
var hun absolut ikke, selv om
hun en dag blev tiltalt på gaden af et ægtepar, som sagde:
”Dav Cleo.”
Bodil Udsen var tværtimod et menneske med sine

Birgitte Ellemann Höegh
Bodil Udsen. Man kan jo ikke gå rundt
og være en sukkerkage hele livet
Rigt illustreret med fotografier
342 sider, Gyldendal
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150 ÅR MED ARBEJDERNES

BYGGEFORENING
TEKST TUE MAGNUSSEN

ANMELDELSE For 150 siden
stiftede københavnske arbejdere byggeforeninger for at
skabe gode og sunde boliger.
Her i efteråret har Gads Forlag i den anledning udsendt
værket Et lille hus i byen.
Fortællinger om Arbejdernes Byggeforening. En flot og
indbydende udgivelse redigeret af Claus Bech-Danielsen og
Marie Stender.
I Krusemyntegade ved Nyboder og i Humleby har beboerne tillige haft åben-hus
arrangementer og i Dome of
Visions fejrede Dansk Arkitektur Center jubilæet med
en udstilling om Arbejdernes Byggeforening - nostalgi
eller fremtid?
20. november 1865 stiftede cirka 200 fremmødte Arbejdernes Byggeforening. Da
arbejderne på Burmeister &
Wain - tilskyndet af bl.a. lægen Frederik Ferdinand Ulrik
- tog initiativ til at stifte Arbejdernes Byggeforening var
målet at skabe gode og sunde
boliger til de dårligst stillede.
Betydningen af gode boligforhold til de dårligst stillede
blev sat på dagsorden af flere
af de læger, der i 1853 oplevede den store koleraepidemi,
som dræbte ca. 5000 københavnere. Epidemien førte til
at Lægeforeningens Boliger
(Brumleby) blev opført.
Andre initiativer bl.a. Arbejdernes Byggeforening så
også dagens lys. Byggeforeningens medlemmer indbetalte 35 øre om ugen. Når man
havde opsparet 20 kroner deltog man i den årlige lodtrækning om et hus. Efter 10 års
afdrag fik de skøde på huset,
og efter 24 år var de husejere.
Allerede 25 år efter var medlemstallet oppe på 16.000 og
for 60 år siden opnåedes med
26.342 medlemmer det største medlemstal i foreningens
historie, der sluttede i 1974.
I løbet af godt 100 år blev i
alt 1740 byggeforeningshuse
opført. De er blevet nogle af
de mest eftertragtede boliger
i København og en god investering. I dag sælges de til priser op mod 10 millioner kr.
De første huse blev opført i
Sverrigsgade på Amager 186771. I 1870-72 opførtes Byggeforeningshusene ved Nyboder.
45 huse var tegnet af H.S. Sibbern i en enkel byggestil med
gule mursten og skifertage.

JAN SONNERGAARDS

Humleby på Vesterbro, 235 huse opf. 1886-91.

Fra 1874 til 1903 var Frederik
Bøttger foreningens arkitekt
bl.a. for den største og mest
kendte bebyggelse, Kartoffelrækkerne (1873-89) på Østerbro samt husene på Olufsvej
(1874), og Humleby på Vesterbro (1886-91) samt Komponistkvarteret, 1892-1903) på Ydre
Østerbro.
Historien om Arbejdernes
Boligforening, som stod bag
de københavnske byggeforeningskvarterer, hvor Kartoffelrækkerne og Humleby
i dag er de mest kendte, er i
sig selv en spændende historie om krydsfeltet mellem
den tidlige arbejderbevægelse
og et kapitel i dansk boligpolitik. Gennem 8 kapitler fortælles velskrevent både om
byggeforeningens baggrund,
oprettelse og boligsociale opgave samt de arkitektoniske
forbilleder. Nutidens syn på
husene, herunder bebyggelsernes kvaliteter og landsbyagtige karakter, behandles
grundigt og de skyhøje priser
som byggeforeningshusene
opnår på det fri boligmarked
forklares bl.a. med deres aktuelle status som livsstilsboliger.
Det gennem- og velillustrerede værk indeholder tillige
en oversigt over 10 kvarterer
opført af Arbejdernes Byggeforening, et persongalleri
og en litteraturoversigt, hvor
man dog savner f.eks. Keld de
Fine Licht, En arbejderkoloni
på Frederiksberg, udsendt af
Foreningen til Gamle Byg-

ningers Bevaring, København
1977. Den omhandler det frederiksbergske modstykke Den
hvide by, som er den populære
betegnelse for Frederiksberg
Gasværks
Arbejderboliger,
opført 1899-1900, på sideveje
til Peter Bangs Vej med de
markante vejnavne Folkets
Allé, Frihedsvej, Lighedsvej
og Broderskabsvej.
Et lille hus i byen er ikke
alene et historisk værk om de
i dag måske mest efterspurgte
københavnske byboliger, men
også et vigtigt boligpolitisk
indspark f.eks. når man som
værkets slutreplik skriver:
”Uden billige boliger falder
byen fra hinanden.” Forfatterne understreger, at i en tid
med et stort behov for billige
boliger er Arbejdernes Boligforening en vigtig inspiration
til fremtidens boligbyggeri og
at det er værd at genopdage
den organisatoriske og arkitektoniske kreativitet som Arbejdernes Boligforening lagde
for dagen.

Claus Bech-Danielsen
Et lille hus i byen
Forlag: HISTORIKA
Sideantal: 175

FRYSENDE
VÅDE KØBENHAVNSKE
VEJBANER
TEKST JANNIK LUNN

Det første, der
sker i Jan Sonnergaards nye
roman Frysende våde vejbaner er, at jeg-personen, Jesper
mødes med sit gamle slæng,
Sebastian, Beate og Pernille
til Henriks begravelse. Det
bliver først meget sendt i romanen klart for Jesper, hvad
Henrik døde af. Jesper har arbejdet hos Postvæsenet, hvor
han har fået en meget rimelig
afsked, der økonomisk sikrer
ham mange måneder frem i
tiden. Derfor haster det ikke
med at finde et nyt job, og
tiden går mest med at føjte
rundt på de københavnske
værtshuse, når han ikke sidder hjemme og hører gamle
plader, mens han drikker ret
kraftigt. Jesper har tidligere
haft en fast kæreste, men nu
nøjes han med bolleveninden
Susanne, som dog ikke er synderligt imponeret over hans
præstationer på lagnerne.
ANMELDELSE

Strasbourg må underholde
sig selv, mens hun har arbejdsmæssige aftaler.
Mere af handlingen skal
ikke røbes her, men Sonnergaard har skrevet en medrivende og spændende skæbneroman om venskab og svigt
fra dengang, da det nye sort
var sort. Indimellem er der
prægtige optrin, fx da Jespers lejlighed ved en fejltagelse bliver invaderet af et
par nidkære kommunalt ansatte, der tror, at Jesper er social bedrager. Det udvikler
sig næsten til en farce, men
romanen indeholder også
mange aktuelle kommentarer livet i dagens Danmark.
Og så er det endelig en fin
historie om det København,
hvor man nemt forulykker på
de frysende våde vejbaner. En
af årets hidtil bedste danske
romaner. Læs den!

Storbyromantik

En invitation til en fest hos
et excentrisk par resulterer i,
at Jesper møder en dejlig og
smuk kvinde, Julie, som han
bliver dybt forelsket i. Han
kan ikke umiddelbart finde
ud af, hvad hun ernærer sig
ved, men da Julie har sagt ja
til en opgave, som betyder
en del rejseaktivitet, foreslår
hun, at Jesper rejser med, og
den næste tid bliver ganske
begivenhedsrig, selvom han
både i Basel, Stuttgart og

Jan Sonnergaard
Frysende våde vejbaner
384 sider. Gyldendal

Bagsiden
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Vi er klar med faglig rådgivning
Zymelin®

Politi fastholder
uskyld i Tibetsagen

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

Otrivin®
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

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.

RAPPORT På trods af afsløringerne i Tibetsagen

har Københavns Politi ikke rokket sig i spørgsmålet om de kontroversielle indgreb mod borgere, der ville vifte med flag for at vise deres
sympati med Tibet.
To demonstranter kræver i Københavns Byret en godtgørelse på 20.000 kroner. Deres ret
til at ytre sig blev krænket i forbindelse med
den kinesiske præsidents besøg i juni 2012,
mener de. Sagen blev anlagt i sommer, og Københavns Politi har påstået frifindelse.
Regeringen har besluttet at nedsætte en
undersøgelseskommission, der skal til bunds
i affæren. Konsekvensen kan blive, at retssagen udsættes, indtil kommissionen er færdig.
Det spørgsmål har Københavns Byret bedt
parterne om at overveje.

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.

20% vember har apoteket
SPAR
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ylotion, 500 m
Apotekets Bod
på
t
ba
ra
%
20
ml.
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Indespærring på
ubestemt tid
En 25-årig mand fra Congo er i Københavns Byret kendt skyldig i at have kidnappet og voldtaget tre unge kvinder i det københavnske natteliv plus forsøg på det samme
mod to andre kvinder. Retten vurderede, at
manden er så farlig, at han blev idømt forvaring - det vil sige indespærring på ubestemt
tid. Congoleseren, der arbejdede som hjemmehjælper på Østerbro og har kone og tre børn i
Holte, har valgt at anke dommen til frifindelse
i alle fem forhold.
RAPPORT

Endnu en aktion
i Pusherstreet
Otte personer er anholdt i forbindelse med en aktion mod den organiserede
hashhandel i Pusherstreet. Alle anholdte befandt sig i de boder, hvorfra der sælges hash.
I boderne blev der fundet i alt 1,6 kg hash, 1,7
kg skunk, 565 joints og knap 18.000 kroner. I
forbindelse med ransagningen af boderne i
Pusherstreet blev der desuden fundet en militær røggranat og to store peberspray.
Alle otte anholdte er kendt af politiet og
kan knyttes til handel eller omgang med euforiserende stoffer.
Under anholdelserne i Pusherstreet blev
der kastet med flasker mod politiet. Det
samme gentog sig få minutter senere, da politibetjente skulle føre de anholdte ud fra Pusherstreet. Her var flaskerne erstattet af sten.
RAPPORT

lp@kbhavis.dk

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

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

Venlig hilsen
Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på
Kongelig Hof 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 26. oktober - 22. november 2015, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

