
København  Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14          Lyngby  Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04           Næstved  Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49           Holbæk  Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45

Vestergaard Møbler

CORONA STOL
50 ÅRS JUBILÆUM

Cognacfarvet 
naturlæder

Jubilæumspris kr. 39.500 ,-

Steelcut Trio uldstof
6 forskellige farver

Jubilæumspris kr. 22.500,-

Tremmesofa af Børge Mogensen
Den karakterfulde Tremmesofa tegnet i 1945 præsente-
res i fire udvalgte farver med stel i sæbebehandlet eg.

Før kr. 48,723 ,- Kampagnepris kr. 29.950,-
Oculus Chair Før kr. 28.555 ,-

Særtilbud nu kr. 20.995,-

KAMPAGNETILBUD
Stolene tilbydes lige nu i et helt nyt
og spændende uldstof fra Kvadrat

i 5 forskellige farver.

Wing Chair Før kr. 27.662 ,-
Særtilbud nu kr. 20.995,-
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02 19 21 3006

KØBENHAVN KRÆVER
KONTANTER

FJERN DOG DET
TOHJULEDE SKROT PARISER-SATIRESAMLINGSPUNKT FOR 

BYENS SENIORER DAVIDS REJSE

LEDER SENIOR LÆSERBREVE MAGASIN MYLIUS BYENS BØGER

Hovedbanegården, Christianshavn, Dronningens 
Tværgade, Købmagergade – farvel til service, 
goddag til portoforhøjelse fra 10 til 19 kr. 
for et almindeligt brev. Dog findes der stadig 
et hemmeligt postkontor, men det bliver nok 
svært at få adgang til det.                     S:08                                          

MIT KØBENHAVN  Kunstneren Per Ar-
noldi er af Københavns ægte bohe-
mer. Hans plakater med den sær-
lige sans for klare farver og rene 
figurer hænger over hele verden. 
Selv pynter han ofte i gadebilledet 
her i hovedstaden.                S:18

JEG ER EN 
RIGTIG 
KØBENHAVNER

KØBENHAVN
RYDDES FOR
POSTHUSE

DANMARK 

19.00

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

Henrik Cavling, 
Dagbladet Politikens chefredaktør 1905-1927

 

KOLOFON

KØBENHAVN KRÆVER

KONTANTER

LEDER

BYENS DEBAT

Rådhuspladsen skal være et rart sted at stoppe og opholde sig. 
Samtidig skal den være en samlende plads, hvor titusindvis kan 

fejre landsholdets europamesterskab. Ikke nogen let opgave… Det vil der-
for være oplagt at udskrive en international arkitektkonkurrence… Det er 
netop nu, Københavns Kommune har de økonomiske muskler til at finde 
den rigtige løsning, som et stort flertal kan bakke op om. Skal det nås i 
indeværende valgperiode, skal arbejdet gå i gang nu.

Måske kan planerne ikke realiseres inden for en kort tidshorisont, men 
hvis man ved, hvad man på længere sigt vil med Rådhuspladsen, kan plan-
lægningen af de områder, der grænser op til den, ske på fornuftig vis. 
Uden en overordnet plan vil løbet på mange måder være kørt, og der vil 
være spændt ben for den helt rigtige Rådhuspladsløsning…. Det er en ha-
steopgave, hvor verdens bedste arkitekter bør udfordres gennem en kon-
kurrence, så Københavns Rådhusplads kommer til at kunne måle sig med 
centrale pladser i andre storbyer.

Jakob Lange, Formand, Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse i Berlingske.

Mens Danmarks Nationalbank planmæssigt afvik-
ler seddeltrykkeriet, den sidste fremstillingsvirk-
somhed i København, arbejder en lobby for at gøre 
Danmark til ”kontantløst samfund”. Bag disse be-
stræbelser står blandt andre NETS, der engang 
var et dansk ejet selskab, men som i dag er i 
hænderne på en amerikansk kapitalfond.

Man kan forestille sig, at der i baglokalerne investe-
res en formue i at påvirke politikere, pengeinstitut-
ter, erhvervslivet og – i sidste ende borgerne. NETS 
har været så langt ude i argumentationen, at sed-
ler og mønter blev udpeget som en sygdomsbæ-
rende smittekilde. Her er vel nærmest tale om 
en fobi, der er behandlingskrævende.

Manisk virker den fanatiske lektor Jonas Hed-
man fra CBS, som ernærer sig ved at forske i det 
kontantløse samfund. Til Børsen udtaler han: 
”Transaktionsomkostningerne vil falde, og vi 
vil blive mere produktive. Det er allerede ved 
at ske, at folk holder op med at bruge kontanter. 
De eneste, der holder fast i kontanterne, er de 
kriminelle. Derfor er det kontantløse samfund 
også et etisk spørgsmål.”

Mageløst – man er altså nærmest småforbryder, 
hvis man betaler for en morgenavis, en kop kaffe 
eller en busbillet (24 kr.) med mønter, eller hvis man 
fodrer kommunens grådige parkeringsautomater 
med tyvekronestykker. Lommepenge til børnene 
i form af cool cash er heller ikke tilrådeligt, det 
kan gøre de kære små til tugthuskandidater. 

Minut for minut ruller millionerne gennem betalings-
kort, Swipp og Mobilepay; det er ikke længere muligt 
at betale sin skat med sedler, for kassefunktionen 
er afskaffet på rådhuset og i næsten alle bankfilia-
ler, og kun de svageste individer har ikke adgang til 
netbank med Nem-ID. Ganske praktisk, men det 
er ikke ensbetydende med, at alle transaktioner 
mand og mand imellem skal registreres elektro-
nisk. Det er et indgribende anslag mod den per-

sonlige frihed og endnu et skridt mod det totale 
kontrol- og overvågningssamfund.

Myndighederne vil glæde sig over at kunne regi-
strere hvert enkelt CPR-nummers gøren og laden, 
og borgerspionerne kan tegne omfattende profiler 
af menneskers handlingsmønstre. I forvejen kan 
vores færd gennem København trackes ved 
hjælp af den lille sladrehank, som alle har i 
lommen og med et lidt forældet udtryk kalder 
deres mobiltelefon.

Men hvad vil der egentlig ske, hvis et totalforbud 
mod danske kroner træder i kraft? Så vil forskel-
lige former for parallelvaluta træde i stedet. Euro, 
dollars, schweizerfranc, svenske, norske kroner 
– og vækst i den uformelle bytteøkonomi.

Mennesker vil altid være i stand til at finde en løs-
ning. Penge stammer fra det latinske ord pecunia, 
der betyder kvæg. Vi kan ikke rende rundt på 
Amagertorv med en flok køer og veksle dem 
til en sandwich og et glas fadøl, allerede i old-
tiden fandt man ud af slå mønt, senere kom 
pengesedlerne til.

Modtrækket må være, at vi hver især hæver kontanter 
og sætter dem i omsætning, hvilket også kan give en 
sundere privatøkonomi, hvor man ikke pjatter med sit 
Dankort og pludselig har overtrukket saldoen. Fortæl 
om kontanternes fordele på de sociale medier og 
sig nej til den infame mistænkeliggørelse.

Magthaverne skal ikke tro, at de kan nudge os til at 
acceptere den totale digitale økonomi. At NETS og 
andre kan tjene milliarder ved at tage et lille 
gebyr pr. transaktion er en ubehagelig tanke, 
og så meget desto tåbeligere var det, at Natio-
nalbanken, dvs. staten, solgte sin andel af NETS 
til amerikanske pengepugere. København uden 
kontanter er et ubehageligt perspektiv, tanken 
om Danmark som ”foregangsland” er latterlig.

Københavneravisen

SOCIALØKONOMISK  VIRKSOMHED

DET HASTER MED EN PLAN FOR RÅDHUSPLADSEN

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

sukí skin care  •  Jane Iredale  •  John Masters Organics  •  Logona  m. � .

Klinisk 
bevist e ekt og

100%
uden syntetiske

sto er

færre rynker hos 92%
Se yngre ud når huden 
strammes op og hudtonen 
udjævnes med sukí skin 
cares helt økologiske facial
lift ultimate � rming cream

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

0
8

.0
9

.2
0

11

ensarter hudtonen

•opstrammer

reparerer

ensarter
•
•

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

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

Aktieudbyttesnyd, opkrævningskollaps og ejendomsskattekaos tvinger myndighederne til at finde nye 
løsninger. - Vi har et job til dig i SKAT, du er jo god til at få folk til at betale frivilligt.               TEGNING: CLAUS SEIDEL

SKATMAT



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

FIORINO TOSCANA  
ROSSO IGT,  
SUPER TOSCANA 2013

En rund og fyldig vin med  
silkebløde tanniner fra  
fadlagringen. Når de italienske 
retter som pasta, pizza og  
oste kommer på bordet, er  
dette den rette ledsager.

VinAvisen “En fløjlsblød rødvin 
fuld af Toscanas sol og varme 
med masser af moden frugt, fine 
krydrede noter og tilpas rygrad. 
En vin i stor balance.”

Normalpris 129,75

BARROS PORTO  
COLHEITA 1984 
Colheita, som betyder 
høstår, er årgangs Tawny. 
En vin i komplet harmoni 
samt en perfekt ledsager 
til isdessert, oste,
chokolade eller blot 
som ledsager til 
hyggen.

BARROS PORTO  
VINTAGE 1996 
Vintage laves kun i  
exceptionelle år. 
Smagen er ædel, 

blød og harmonisk 
med den klassiske 
elegante sødme.
Pragtfuld til  
smagende oste  
og et godt stykke 
chokolade.

PORTVINOG CHOKOLADE 
TIL DEN KRÆSNE 

HALV PRIS

✸6475
PRIS PR. FL.✸39900

FRIT VALG

PR. FLASKE

 kunstdåsen 2016
lækker håndlavet dessertchokolade 

Svend Michelsen - håndlavet, glutenfri top chokolade.  
Grundlagt 1933 på Østerbro, København. 
 
Forkæl dig selv eller dine nærmeste med f.eks.  

Kunstdåsen 2016, eksklusiv udsmykket af  
kunstneren Jan Thomas i et flot design. 

Pr. dåse/275 g. 220,- 
eller 
Danmarksæsken, eksklusiv gaveæske, 
udsmykket af kunstneren  
Marie Jönsson-Harrison.

Pr. dåse/125 g. 125,-   
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KARSTEN HANSENS STRIBERFLERE 
PARKERINGSPLADSER 

I INDRE BY

PARKERING Et afgørende element i budget-
tet er en parkeringspakke, der samlet set 
kan sikre op mod 4000 p-pladser. Plad-
serne findes blandt andet ved, at der ind-
føres betalingsparkering i områder, hvor 
der i dag er overbelægning, og at prisen for 
pendlerparkering sættes op – også i aften- 
og nattetimerne.

Der vil blive sat gang i at bygge og an-
skaffe nye p-huse – i første omgang i Indre 
By og på Østerbro. Der indføres også fra 
2017 en ny, mere fleksibel og grøn bebo-
erlicens, så københavnere med miljøven-
lige biler skal betale mindre for en bebo-
erlicens.

Der er afsat 45 millioner kroner ekstra 
til børnepasning, mens skolerne får tilført 
35 millioner kroner – blandt andet til vi-
kardækning. Derudover afsættes der i alt 
113 millioner kroner i 2016-2019 til at etab-
lere 14 nye fritidstilbud, og endelig fort-
sættes planen om at få alle kommunens 
70 skoler totalrenoveret. Arbejdet er alle-
rede i gang eller afsluttet på 35 skoler, og 
næste år er der afsat 641 millioner kroner 
til at gå i gang med yderligere fem skoler.

Budgettet indeholder desuden en større 
investering i reparation af byens veje. I alt 
afsættes 180 millioner kroner til at reno-
vere nedslidte broer, veje og vejbrønde, 
blandt andet Valby Langgade og Frede-
rikssundsvej.

lp

4000 parkeringspladser til københavnerne, flere midler til 
folkeskolen og børnepasning og renovering af byens veje. Det er 
hovedelementerne i det budgetforlig, som alle partier undtagen 
Enhedslisten har indgået for Københavns Kommune i 2016.

ANDRE ELEMENTER I BUDGETTET ER:
• 8 mio. kr. til at sikre en tidlig indsats i familier med ud-

satte børn.
• Ordningen med socialrådgivere i daginstitutioner til en 

tidlig indsats målrettet udsatte børn forlænges og ud-
vides med 4,5 mio. kr.

• Der afsættes 6,2 mio. kr. til bedre normeringer på pleje-
centre i eftermiddags- og aftentimerne. Og der afsæt-
tes 2,5 mio. kr. til hverdagsaktiviteter om aftenen til at 
afhjælpe ensomhed.

• Udsatte hjemløse og borgere med sindslidelse får 7,5 mio. 
kr., blandt andet til væresteder og natcafé.

• Der afsættes 12,5 mio. kr. til at omlægge støtten til bor-
gere med sindslidelse, så de kan leve i egen bolig.

• Kommunens beskæftigelsesindsats omlægges, så de le-
dige i højere grad matches med virksomhederne og kom-
mer i ordinær beskæftigelse eller praktik.

• Der skabes bedre fremkommelighed, så buslinjerne 3A 
og 6A kan komme hurtigere frem.

• 25,4 mio. kr. til flere supercykelstier og 30,4 mio. kr. til Ta-
gensvejkorridoren, så det bliver mere attraktivt at vælge 
cyklen som transportmiddel.

• 4,1 mio. kr. til at projektere et nyt Kampsportens Hus på 
Skoda-grunden ved Nørrebro Station.

• 18 mio. kr. til kunstgræs på Vestias baner ved Baune-
højhallen og Valbys baner ved Valby Idrætspark.

• 1,8 mio. kr. til vinterbad på Islands Brygge og 1,4 mio. kr. 
til at anlægge flere badezoner i Københavns havn, og 0,6 
mio. kr. til at udvide sæsonen i de nuværende havnebade.

• 15 mio. kr. årligt til at nedsætte byggesagsgebyret.
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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

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

20 % på alt i butikken

TLF: 3315 3368   ·   EMAIL: INFO@DENKINESISKEBUTIK.DK
WEB: WWW.DENKINESISKEBUTIK.DK 

ROSENGÅRDEN 13  ·   1174 KØBENHAVN K

DEN KINESISKE BUTIK
ASIAN DESIGN WITH A DANSIH TOUCH SINCE 1975

En kendt forretning i Indre By fylder 40 år.

Selvom 40 år ikke er et rigtigt jubilæum
 - er vi alligevel - i fødselsdags humør.

Vi vil derfor gerne sige
 tak til vore trofaste kunder

og velkommen til nye
 ved at kvittere med at 

give 20% rabat på alle varer
 fra d. 9. - 17. oktober.

Velkommen til en af Københavns
mindste gågader.

 Hellere lille og vågen 
end stor og d….

Rosenborggade 2
(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)

www.kultorvet.dk  ·  info@ostenvedkultorvet.dk

Anno 2008

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

og dagens sauce - Hertil stort salatbord

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

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

TURISTER TRAMPER MEST 
I BYCYKLERNES PEDALER

CYKLER Det skandaleramte 
bycykelprojekt er så småt 
ved at komme op i gear ef-
ter en redningsaktion i sidste 
øjeblik. Cirka 1000 cykler for-
delt på 70 stationer rundt om-
kring i byen står til rådighed 
for byens borgere, pendlere 
og turister. Men det er ho-
vedsageligt udenlandske tu-
rister, som bruger cyklerne, 
og det vækker vrede hos by-
ens cykeludlejere.

En af de forurettede er 
Sørens Hansen, som står bag 
Hotelcykler.dk, der udlejer 
cykler til 25 af byens hotel-
ler. Han har i 2015 oplevet en 
omsætningsnedgang på 20 
procent og siger til Politiken:

- Det blev præsenteret som 

en pendlercykel, men det er 
reelt en turistcykel, og med 
offentlige kroner i ryggen er 
det konkurrenceforvridende. 
De har opsat cykelstationer i 
Havnegade og ved Den Lille 
Havfrue, og der er altså ikke 
nogen metro i nærheden, si-
ger han.

Et opdragelseselement
Nikolaj Bøgh (K), der sid-
der i kommunalbestyrelsen 
på Frederiksberg og er for-
mand for By- og Pendler-
cykel Fonden, pointerer, at 
ideen bag bycykelkonceptet 
hele tiden har været at lave 
både en turist- og en pend-
lercykel, men han anerken-
der dog, at der kan fore-

komme et kundetab for de 
erhvervsdrivende.

- Til gengæld vinder vi me-
get på at få et samlet system, 
der binder den kollektive tra-
fik sammen på en ny måde. 
Og der er et opdragelsesele-
ment i det, fordi vi gerne vil 
fremme cyklismen, og det vil 
også på sigt gavne den private 
cykeludlejning, siger Nikolaj 
Bøgh til Politiken.

I alt 88 millioner kroner er 
afsat til projektet fra Køben-
havns Kommune, Frederiks-
berg Kommune og DSB. Om 
et par måneder vil der være 
1860 bycykler og 105 statio-
ner fordelt i København og 
Frederiksberg.

lp
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SENIOR Samlingspunkt Indre By er en cafe/
forening for ældre borgere i Indre By i hygge-
lige rammer. Foreningen har eksisteret siden 
februar, og er startet op af Josephine Paddison 
og Helle Jønson.

Deres ambition med projektet er at be-
kæmpe isolation og ensomhed blandt ældre 
borgere. Samlingspunkt Indre By holder til i 
Huset i Rådhusstræde 13. Der er åbent tre dage 
om ugen og mange borgere benytter sig af de 
atraktive tilbud. Man spiser frokost sammen, 
ser film, hører foredrag, spiller spil, snakker 
sammen og går ture. 

Josephine fortæller, at flere yngre menne-
sker er begyndt at henvende sig, da de yngre 
også oplever at være ensomme og mangler til-
bud. 

Der er et åbent miljø og det har resulteret 
i, at de har medlemmer fra 45-92 år. De har 
medlemmer med forskellige fysiske og psyki-
ske skavanker, Demens, Alzheimer, Parkinson, 
Sklerose mm. 

Flere af brugerne er yderst travle og kultu-
relle pensionister, som bare nyder at komme 
forbi engang imellem til lidt mad, film og en 
god snak. 

For Josephine har det været vigtigt at få 
spredt rygtet, og fortælle, at der er plads til 
forskellighed hos dem.

Man kan følge ’Samlingspunkt Indre By’ 
på facebook eller på hjemmesiden samlings-
punktindreby.dk

Det koster 200 kr. pr. kvartal at være med-
lem. Det inkluderer kaffe og te ad libitum samt 
lidt sødt til ganen. Frugt minimum en gang 
om ugen, frokost hver tirsdag samt alle film 
og de fleste aktiviteter. Dog skal man selv be-
tale transport og i nogle tilfælde er der egen 
betaling på særlige ture (f.eks. éntre).

Med forbehold for dårligt vejr, bestræber 
man for det meste at komme ud at røre sig og 
få nogle kulturelle oplevelser. 

rh@kbhavis.dk

SAMLINGSPUNKTET INDRE BY
Huset KBH
Rådhusstræde 13, 2 sal, 1466 København K
www.samlingspunktindreby.dk 

Tlf.: 60 57 07 69
Åbningsdage: Man., tirs. og tors.
Åbningstider: 10.30-15

//PROGRAMSAMLINGSPUNKT 
FOR BYENS SENIORER

1. Byvandring i København.
2. Filmfremvisning.
3. Frokost i ’Samlingspukt Indre By’.
4. Rundvisning på Christiansborg.

1

2 3

4

TEKST ROBERT HAREN
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KØ B E N H AV N S  R Å D H U S
M A N - F R E   9 - 1 6     L Ø R   9 -1 3

G R AT I S  A D G A N G .   A L L E  V E L KO M N E

A S S O C I AT I O N  O F  M O U T H  A N D  F O OT  PA I N T I N G  A RT I S T S  W O R L D W I D E

M U N D -  OG  F O D M A L EN D E  K U NS T N ER E

Ann Lund Wahlberg, mundmaler Danmark, ”Grøn Ballerina”

M A L E R I E R  F R A  H E L E  V E R D E N

B A L L E R I N A
V e r d e n s u d s t i l l i n g 2 0 1 5

2 9.  O K T O B E R  –  7 .  N O V E M B E R   

Å H

Nyhavnsgruppen er en interesseforening for 
området i Nyhavn, og omfatter:

NYHAVNSGRUPPEN

· Nyhavn Erhvervsforening
· Nyhavns beboere
· Toldbodgade
· Frederiksstaden 
· Strandstræderne
· Kanalrundfarterne
· Kongens Nytorv

Nyhavnsgruppen arbejder bl.a for erhvervslivet, 
beboerne, trafik, byudvikling og kultur m.m.
Læs mere på www.nyhavnsgruppen.dk

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

ER DU FØRTIDSPENSIONIST 
OG ØNSKER LIDT BESKÆFTIGELSE?

BYGGERI Andelen af utilfredse byggesagskun-
der skal nedbringes fra 42 procent i dag til 
højst 20 procent i 2017. Sådan lyder målet for 
de konkrete tiltag, som Teknik- og Miljøfor-
valtningen nu sætter i gang for at forbedre ser-
vicen og løfte kundetilfredsheden. Kunderne 
vil mærke en forskel allerede fra 1. oktober 
2015, lover forvaltningen.

Tiltagene sker i forlængelse af en under-
søgelse om kundetilfredsheden, som forvalt-
ningen har fået gennemført blandt borgere 
og virksomheder, der har haft en byggesag til 
behandling i kommunen i 2015, og som viser, 
at 42 procent af kunderne i dag er utilfredse 
med servicen.

Dialogen mellem kunder og sagsbehandlere 
skal styrkes, og sagsbehandlingen skal være 
mere effektiv, forudsigelig og løsningsoriente-
ret. Sagsbehandlerne skal udvise større forstå-
else for den enkelte sag og hjælpe kunderne til 
at forstå og finde vej i byggesagsforløbet. 

- Sagsbehandleren skal være sparringspart-
ner og vejviser i ansøgningsprocessen frem for 
kun at være den myndighed, der træffer af-
gørelsen. Vi skal sørge for, at der er klarhed 
og gennemsigtighed i sagsbehandlingen, og 
at kunderne oplever, at der er en rød tråd fra 
begyndelse til afslutning, siger serviceområ-
dechef Anne-Sofie Degn fra Teknik- og Miljø-
forvaltningen.

lp

BOLIGER Københavns Kommune må måske 
opgive planer om at bygge billige boliger. 
Loven, der blev indført i 2014, skal sikre, at 
en fjerdedel af de nybyggede boliger er al-
mene boliger. 

Det sker fordi, Dansk Folkeparti sammen 
med Venstre og Liberal Alliance vil have rul-
let den del af planloven tilbage, der handler 
om almene boliger, fordi partierne mener, at 
det er en forkert måde at skabe billige boli-
ger på.

Når Dansk Folkeparti vil have rullet dele 
af planloven tilbage, skyldes det, at man fin-
der indgrebene for restriktive, når det hand-
ler om at tvinge private til at afsætte plads 
til almene boliger. 

Partiet stemte ikke for loven under den 
forrige regering. Dansk Folkeparti vil i ste-
det give kommunerne nye muligheder for at 
skabe de boliger, der er behov for, hvis plan-
loven bliver ændret på området for almen-
nyttige boliger.

Snik-snak
- Lovgivningen er en nødvendighed, og 

Dansk Folkepartis snik-snak om at finde an-
dre instrumenter forbliver snik-snak, fordi 
den tidligere regerings lovgivning er den, 

der virker, mener overborgmester Frank Jen-
sen (S). 

Ifølge overborgmesteren er der allerede 
planlagt 1354 almene boliger, hvor den nye 
lov har været i anvendelse. Og flere er på vej.

Københavns Kommune er i gang med en 
lang række byudviklingstiltag, og alt i alt 
regner kommunen med, at loven skal skabe 
plads til 3600 almene boliger i hovedstaden 
de næste ti år - blandt andet i attraktive nye 
kvarterer som Nordhavnen, hvor kommunen 
med loven i hånden vil planlægge over 1000 
almene boliger.

lp

BEDRE BEHANDLING 
AF BYGGESAGER

BILLIGE BOLIGER 
I FAREZONEN

Kundetilfredshedsundersøgelsen er gen-
nemført blandt borgere og virksomheder, 
der har haft en byggesag til behandling i Kø-
benhavns Kommune i 2015 og er gennemført 
i perioden fra 1. juni til 31. august 2015. 

Undersøgelsen viser, at 42 procent af kun-
derne er utilfredse eller meget utilfredse 
med byggesagsbehandlingen, mens 38 pro-
cent tilfredse eller meget tilfredse.  Det, som 
kunderne typisk efterspørger for at forbedre 
servicen, er: 

• Dialog, herunder forhåndsdialog.

• Bedre kommunikation med forvalt-
 ningen via mail og telefon.

• Løsningsorienteret sagsbehandling.

• Overholdelse af sagsbehandlingstiden.

• Bedre og nemmere adgang via den 
 digitale ansøgningsportal.

FAKTA

BYGGESAGSBEHANDLING 

I KØBENHAVN
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BESKEDEN FOKUS PÅ TRAFIK OG MILJØ
POLITIK Med ”Kommuneplan 2015” 
har Københavns Kommune beskrevet 
hvad man forventer bliver de overord-
nede rammer for byudviklingen frem 
mod 2027.  Med fokus på temaerne: 
Grøn boligby, sammenhængende by, 
kvalitet i bylivet, sammen om vækst 
og arbejdspladser samt Greater Copen-
hagen beskrives den forventede udvik-

ling ordrigt på 95 A4-sider. Forslaget 
kan findes på www.kp15kk.dk

Man forventer, at der i 2027 er ca. 
100.000 flere indbyggere end i dag. 
Det og især en stigning i andelen af 
singlehusstande skaber behov for 
ikke mindre end 45.000 nye boliger. 
Den væsentligste byudvikling forven-
tes at ske i Nordhavn, Sydhavn, Carls-

berg-området, Copenhagen Science 
City, Nordøst Amager, Valby Syd, 
Tingbjerg-Husum og Ørestad.

Planen er i høring til 17. oktober. 
Det betyder, at der kun er kort tid 
til at indsende høringssvar til www.
kk.dk/blivhoert eller som et brev til 
Københavns kommune.

Indre By lokaludvalg var i slutnin-

gen af september vært for et møde 
på Diamanten, hvor de fremmødte i 
dialog med borgerrepræsentanterne 
Klaus Mygind (SF) og Tommy Peter-
sen (R) påpegede, at især de miljø- og 
trafikmæssige konsekvenser af den 
påtænkte byudvikling kun er over-
fladisk berørt i Kommuneplan 2015. 

tm

POSTEN Mens jævne mennesker endnu 
har til gode at fatte fidusen ved, at 
den vigtige del af dansk infrastruk-
tur i 2009 skulle doneres til svenske 
interesser, ruller nedrivnings- og luk-
ningsbølgen gennem hovedstaden.

Først blev det, der engang var ho-
vedpostkontoret, ryddet og solgt, nu 
skal der være kontorer og shopping i 
det palæ, der gennem århundrede stod 
som garant for pålidelig og hurtig ud-
bringning af post. Værdigt trængende 
henvises til et postcenter i Pilestræde, 
hvor man gør klogt i at henvende sig 
først på dagen, idet presset og kødan-
nelsen om eftermiddagen kan minde 
om billederne fra de græske hæveauto-
mater.

Hvis man troede, at Christianshavn 
fik lov at beholde sit velfungerende 
postkontor med det hjælpsomme per-
sonale, er man bare naiv. Ved henven-
delse i postbutikken i Brugsen på tor-
vet får man at vide, at de desværre ikke 

har frimærker lige nu.
Dronningens Tværgade er også 

blevet fritaget for postforpligtelser, 
og derefter rykkede de stockholmske 
bødler til Hovedbanegården. Siden 
dens oprettelse i 1912 har man selv-
følgelig kunne klare sine postale ærin-
der på dette trafikknudepunkt, også 
på skæve åbningstider, men sådan 
skal det ikke længere være.

1240 København K
PostNord, der jo ejes af den danske og 
svenske stat i forening og derfor står 
i et vist afhængighedsforhold til poli-
tikerne, har endnu ikke dristet sig til 
at banke spånplader på det postkontor, 
der er beliggende på Christiansborg. 

For almindelige borgere bliver det 
nok ganske vanskeligt at benytte sig 
af denne service, da man ikke uden 
videre bliver lukket ind. Adgang til 
parlamentet kræver aftaler, der skal 
verificeres af det vagtpersonale, der 

forestår den lufthavnslignende per-
sonkontrol.

Filatelister går forgæves
I Købmagergade er det egentlige post-
museum og den dertil hørende butik 
lukket, så der ikke længere er mulig-
hed for at købe frimærker, der er lidt 
mere interessante end de gængse med 
dronningen.

Og frimærker bliver der brug for i 
endnu højere grad, når den almindelige 
brevporto fra 1. januar justeres fra 10 
til 19 kr., hvis man ellers vil gøre sig 
håb om at få brevet udbragt dagen efter 
(hvilket der naturligvis ikke kan udste-
des garanti for). 

Filatelister, altså frimærkesamlere, 
henvises til at handle på nettet, hvor 
de før kunne studere udvalget i muse-
umsbutikken. 

Næste reform
Mange postbrevkasser er pillet ned, 

og flere vil forsvinde. De resterende 
vil blive tømt efter behag, og det hele 
kulminerer, når foretagendet går over 
til at sende os en e-mail om, at der er 
ankommet et brev, som kan hentes i 
Pilestræde.

For fremtiden vil postkort og person-
lige breve blive en sjældenhed, og det vil 
bedre kunne betale sig at lade en taxi 
køre ud med de forsendelser, som ikke 
bare kan ekspederes elektronisk. 

jalu@kbhavis.dk

UNDSKYLD 
VI POSTER!

Et nyt postkontor i Pilestræde skal tilsyneladende klare hele presset i København K, for med fast 
hånd er det svensk Post Nord-dominerede Post Danmark i gang med at lukke og slukke i København. 
TEKST JACOB LUDVIGSEN

Posten agter at fyre mindst 150 med-
arbejdere i København, og 45 menne-
sker i Fredericia ryger ud, når regn-
skabscentret flyttes til Indien.

SIDSTE
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ET EKSTRA LAG
FLØDESKUM
PÅ 145-ÅRIGE 

LA GLACE

UDVIDELSE En udvidelse af den nedre etage 
rummer yderligere 40 siddepladser og i den 
nye øvre afdeling er der gjort plads til et helt 
kageunivers med gæstesalon, gavebutik og et 
kig til bageriet. 

I det udvidede konditori med fire store 
udstillingsvinduer er gammelt interiør kom-
met til ære og værdighed. Det stemnings-
fyldte glasloft fra 1929 er genetableret, den 
fine muslingevask fra 1965 er genopsat, og 
marmorbordene fra forretningen på Kon-
gens Nytorv 1989 har igen set dagens lys.

De nye elementer i udvidelsen harmone-
rer med eksisterende i farver, mønstre, be-
lysning, paneler, stuk og inventar. Man kan 
kort sagt dårligt skelne det velkendte fra det 
tilføjede

Kagekone Marianne Stagetorn Kolos, La 
Glaces indehaver, er stolt over, at den omfat-
tende modernisering er klar til tiden: 

- Ingen andre steder – måske i hele verden 
– er så tro mod kagekonceptet som os. Vi er 
aldrig faldet for fristelsen til at servere sa-
lat og sandwich. Her er det kaffe, chokolade 
og et overdådigt udvalg af kager, der tæller. 
Derfor tror vi, at vi vil forblive toppen af 
kransekagen i København i de næste 145 år.

kbh

Conditori La Glace i Skoubogade mellem Strøget og Skin-
dergade fejrer 145 års fødselsdagen den 8. oktober 
med yderligere 300 kvadratmeter søde oplevelser.  

15-17 okt Sands / Fonnesbæk / Riel 
– Alex Riel 75 #2  DKK 275

21 okt Leif Juul Jørgensen 
& Danish Jazz Quartet  DKK 250

22-24 okt Pat Martino Trio  DKK 375

29-30 okt Lisa Nilsson / 
Erik Söderlind Quartet  DKK 450

5-7 nov Enrico Rava + Moroni / 
Vadsholt / Andersen DKK 350

12-13 nov Dahl / Mikkelborg / 
Gomez / Kjellberg
– DONT WORRY... DKK 375

Jazzhus Montmartre 

Oktober 2015
Jazzhus Montmartre 

Oktober 2015

Jazzhus Montmartre

St. Regnegade 19a, 1110 Cph K

Wine & Dine from 17.30 – Concerts starts at 20.00

Tickets & Dinner reservations:
www.jazzhusmontmartre.dk

Sofie Kælderen

www.sofiekaelderen.dk

Sofie Kælderen

www.sofiekaelderen.dk
Overgaden oven Vandet 32, Christianshavn

Fire slags småkager:
Ingefær/valnødder 
Chokolade/appelsin
Kaffe/chokolade 
Den sukkerfri 

To nye rørkager:
Appelsinmåne med appelsin og mandel 
Sacher Drøm med chokolade, rom, abrikos og 
marcipan. 

Fire nye tærter:
Skoubogade Tærten med solbær og kaffe
Sensommer Tærte med æble og kanel
Werners Valsetærte med rabarber og marcipan 
Kalles Tærte med valnødder og abrikos
Vinder af konkurrencen Danmarks Bedste Bagte Tærte 
Et sortiment af visitkager, som vil variere hver dag.

NYHEDER PÅ
KAGEKORTET
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MED MOR I BYEN I et blødsødent øje-
blik eller var det en korsslutning i 
hjernen, inviterede jeg mine børn 
på running sushi. Denne made-
vent, som børn beretter så levende 
om til hinanden. Personligt synes 
jeg, at der går for mange skåle med 
runkne druer og rejechips rundt i 
forhold til, hvad man får på taller-
kenen, hvis man bestiller en menu. 
Men en gang i mellem må flertallet i 
familien vægte højest. De lærer kon-
stant om demokratiets proces både i 
skole og børnehave.

Kloakfed rotte
Lige ude foran den halve kinesiske 
facadedrage, som er typisk udklæd-
ning for friturehuler, erklærer min 
praktisk orienterede datter, at der er 
en rotte. Hun peger lige ved nederste 
trin af trappen ind til aftenens ma-
dattraktion. En kloakfed klump af 
en afløbsrotte trækker uden hast sin 
pelsvom dovent hen over fortorvsfli-
serne og orker knap at  skjule sin 
grimme hale bag blomsterkassen 
med de visne gevækster. 

Her kommer det konflikthånd-
teringsforløb med anagramtypeop-
delinger af mennesker, som jeg har 

været igennem på arbejdet, mig for 
første gang til hjælp. Jeg er parat til at 
løbe skrigende væk og advare verden 
mod fritløbende rotter. Men børnene 
vil ind ad døren. De er lokket af den 
samme duft af dybstegt føde, som 
den overvægtige nasser bag blom-
sterkassen. 

Bemærk at jeg vælger at være di-
skret og ikke beskrive præcis, hvor 
tæt på Tivoli episoden fandt sted.

Overraskende drejning
Jeg opfører mig voksent og virker ro-
lig. Kurset lærte mig, at vi skal aner-
kende, at vi er forskellige. Åbenbart 
også i reaktionsmønsteret i forhold 
til restaurantrotter. Efter selv at 
have lukket den dobbelte dør til 
pseudokina forsvarligt, selvom det 
gav gæsterne duggede briller, indså 
jeg at her skulle vi spise.

Måltidet blev en fest. Børnene 
var betagede af sushibåndet og ki-
neserne. Vi var nærmest de eneste 
uden blankt sort hår. Og særligt de 
tre yndige piger i ens letbrændbare 
lyserøde lag på lagkjoler var beta-
gende. Min søn blev ved med at rose 
de indbagte kyllingestave: ”Det er en 
dejlig fisk.” 

Der, hvor det var sværest at holde 
masken er, da min datter står ved 
den store buffet og tænker højt: ”Jeg 
har set et skadedyr i dag. Jeg har set 
et skadedyr. Sådan et har jeg ikke 

set før. Vel mor, jeg har da aldrig før 
set et skadedyr.” Jeg tysser på hende 
af ren refleks, for dem omkring os 
genkender ikke nødvendigvis glosen 
skadedyr. Men det skurrer i mine 
ører og er appetitsænkende.

Klovn og skadedyr forever
Børnene har alle tre moret sig. Ma-
kiruller udformet som en sol og et 
hjerte har overskygget mødet med et 
hjemløst kloakdyr, der på grund af 
metrobyggeri er på besøg i virkelig-
heden over asfalten.
Næste gang skal vi spise på min 
hjemmebane Papirøen, beslutter 
jeg. Vi går til Rådhuspladsen, hvor 
fem duer samles om at hakke i en 
durumrulle i sølvpapir. 

En senseptemberaften finder vi 
vej til Papirøen. I bybilledet er det 
umuligt ikke at møde plakaten for 
Klovn Forever. Her ses de to stan-
dupstjerner med bare barberede oli-
erede photoshoppede kroppe kigge 
stjerner hos hinanden. Jeg skæver 
bekymret til min femårige søn, der 
observerer uden filter. Vil han spørge 
til stillingen? Men han vader forbi 
og snakker om, at han er blevet slået 
til ridder i børnehaven med et ægte 
metalsværd.

Glad gademad 
Stemningen på Papirøen koger på 
en københavnsk hipster afslappet 

måde. Masserne mingler med milde 
miner. Nikker og smiler. Musikken 
pumper og der dufter af varme kryd-
derier, bål og kaffe. 

Der er fyldt med fuldskæg og 
jeans og gummisko. Alle vælter rundt 
med forskelige former for funky en-
gangsservice og små anretninger fra 
de bedste spisesteder i byen, sam-
let til gademad og gadeglad festival-
stemning. Børnene får en poetisk 
fish`n`chips anretning med wasabi-
ærtedip, en  solid økologisk kartof-
felpizza og en omgang frisk ”rødt 
ø”-pasta med smør. Der er ikke sid-
depladser, så ungerne skovler mad 
og indtryk i sig fra tre Harboekas-
ser lige ved skraldespandende. Det er 
ikke på Papirøen at Helle Thorning 
spiser hver fredag. Men tag ikke fejl 
af de mange skovmandsskjorter, for 
det er både nutidens og fremtidens 
store beslutningstagere, der drikker 
agurkejuice til den veltilberedte bra-
silianske steg med efterårs brombær 
på. Vi slutter aftenen i ly for støvreg-
nen under et stort sejl ved et olietøn-
debål. På den modsatte bred af det 
sorte vand ligger København K som 
en lokkende lysprikmælkevej.

MED MOR I BYEN

TEKST CAMILLE BLOMST

STÅ AF ROTTERÆSET 
TAG TIL PAPIRØEN 
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Nyhavn 47 

Den gode gammeldaws Nyhavns 

stemning, findes stadigvæk! 

 

På McJoy’s, tilbyder vi mere end  

20 slags øl og over 40  

forskellige slags whiskeys. 

Samtidig serverer vi også  

frokost og middag - og med en  
åbningstid fra 10.00 - 02.00,  

kan du starte din weekend  

allerede mandag morgen…  

Vi dømmer ikke! 

 

Betal for dine synder. 

Vi tager både kort og kontant! 

 

Vi ses på McJoy’s! 

McJoy’s Choice. Nyhavn 47. 1051 København K.  

 Tlf: 33 12 40 22 info@mcjoys.dk 

NYHAVN Enhver sag har mindst to sider. I Ny-
havn skelner man mellem den ”pæne” og den 
”mindre pæne” side, som er kanalens solbe-
skinnede side. Statsminister Lars Løkke Ras-
mussen har en lejlighed på den mere skyg-
gefulde, pæne side med udsigt over Nyhavns 
beværtninger - der trods velholdte, farverige 
facader pga. fordums tid betegnes som den 
”mindre pæne side”. 

Restauranter og barer med udendørs-
servering for turister har i dag næsten helt 
overtaget den brostensbelagte havnekaj som 
blev gådage i 1980. Væk er provianterings-
forretninger, tatovører og sømandsknejper, 
som  prægede Nyhavn fra grundlæggelsen i 
1680erne indtil for 25-30 år siden. Nyhavn har 
skiftet karakter og restauratører med større 
vægt på det kulinariske og gastronomi er ryk-
ket ind. Fagforeningen 3F arbejder fortsat på 
at få overenskomst med restauratørerne i Ny-
havn og derved få fjernet den skygge fra Ny-
havns solside, som har medført en årelang 
faglig konflikt.

Hvert hus har sin historie. Københavnera-
visen håber i kommende numre at fortælle 
mere om, hvad der gemmer sig bag de enkelte 

husnumre.  I nr. 21 - Fredfondens tidligere 
ejendom - var der oprindeligt hotel, Hotel Lø-
ven og Hotel Kronprindsen, med logi til både 
sømænd og - især på timebasis - til letlevende 
damer og deres kunder. 

For omkring 60 år siden blev det daværende 
værtshus Café Palermo til Cap Horn, der i for-
sommeren 1956 med Papa Bues Viking Jazz-
band bragte den jazz, som ikke mindt under 
sommerens festival lyder i Nyhavn. Værtshu-
set markerede sig i 1970erne med topløs be-
tjening og go-go-stripdanserinder indtil nye 
ejere for 25 år siden begyndte en omfattende 
istandsættelse af Cap Horn med respekt for 
ejendommens oprindelige indretning. Mad-
skribenten og kokken Camilla Plum introdu-
cerede et køkken med fokus på det økologiske, 
som lokkede nye gæster til nr.21. 

Gennem gastronomiske arrangementer og 
et sæsonbestemt menukort, hvor Cap Horn 
i november på Mortensaften traditionen tro 
byder på and, tiltrækkes de mange stamgæ-
ster fortsat til de historiske lokaliteter.

  
tm@kbhavis.dk

NYHAVNS 
MANGFOLDIGHED

TEKST TUE MAGNUSSEN
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ØKONOMI Der stjæles mange cykler i Køben-
havn - omkring 15.000 på årsbasis. At cykler 
stjæler, er der næppe mange, der tænker på, 
men cyklerne stjæler byens rum. Tusinder af 
parkerede eller henslængte cykler gør det van-
skeligt for fodgængere og særligt folk i køre-
stole eller med barnevogne at færdes i byen.  

De mange cyklister, der hensynsløst kører 
på fortove og i gågader, er også en alvorlig be-
lastning. Der er ingen myndighedsforsøg på 
at løse problemerne. For årtier siden var der 
en moden politibetjent, der dagligt patrulje-
rede på Strøget og i Købmagergade; det skabte 
en vis orden. Måske tjente han sin løn i form 
af bøder. Der er stadig politi i gaderne, men 
ikke nok til at stoppe bøllerne.  

Økonomien i det almindelige cykeltyveri 
kan gøres op i det beløb, der årligt udbetales i 
erstatning til de, der anmelder tyveriet til de-
res forsikringsselskab. Det er i størrelsesorde-
nen 500 millioner kroner alene i København. 

De gener i form af ekstra tid, fordi man 
må gå en omvej, f.eks. for at komme ind til 

Torvehallerne, er svært at gøre op i penge, 
men 5 minutter nogle gange ugentligt løber 
op på årsbasis. 

En cykelhandler på Nørrebro er sigtet for 
groft hæleri, efter at Københavns Politi i man-
dens forretning har fundet flere hundrede 
stjålne cykler. En tilfældighed fik sat politiet 
på sporet af cyklerne. En fyr genkendte sin 
stjålne cykel inde i forretningen. Cyklen var 
ved at blive omlakeret og stelnummeret var 
slebet væk. Den bestjålne tilkaldte politiet og 
så faldt hammeren. 

Hæleri straffes efter straffelovens § 290, og 
strafferammen er bøde eller fængsel indtil 1 
år og 6 måneder. Straffen kan stige til fængsel 
i 6 år, når hæleriet er af særlig grov karakter. 
Hvis du køber noget eller får noget forærende, 
der er stjålet eller i øvrigt blevet tilvejebragt 
ved en strafbar lovovertrædelse, kan du straf-
fes for hæleri. Køber du en brugt cykel, bør du 
sikre dig, at stelnummeret er intakt. 
 

jt@kbhavis.dk

 TEKST  
 JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT. 

SVANEKE BORNHOLM

KAN KØBES I HELE KØBENHAVN

BORNHOLMERBUTIKKEN
TORVEHALLERNE HAL 1

HELSAM CITY
VENDERSGADE 6

HELSEMIN
NØRRE VOLDGADE 19

PILESTRÆDE 6
STORE KONGENSGADE 45

INFO OG WEBSHOP: WWW.LOEVEGAL.DK

ELIZABETH 
LØVEGAL

"

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

270,-

Stolen Moments 
Jazz Trio

Reception
Fernisering

Små arr. 

Se mere på Facebook
Telefon 27216016

CYKLER STJÆLER 
OG EN CYKELHANDLER 

ER HÆLER!Cap Horn - Nyhavn 21 - KBH K
+45 33 12 85 04 - caphorn.dk
reservation@caphorn.dk

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.

Mortensaften

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



100 ... 
... mill. kr. forlanger ejeren af Café Norden på Amagertorv, Flemming 
Holm Knudsen, i overtagelsessum for at overlade lokalerne til det itali-
enske modehus Prada. Bygningen indehaves af rigmanden Troels Holch 
Poulsen fra Bestseller, som ville hæve årslejen fra 6,2 til 10 mill. kr. Nu 
skal sagen for Østre Landsret. Caféen med de velkendte turistpriser har 
en bruttoomsætning på 27 mill. kr. og et overskud på 6,7 mill. Stedet be-
søges af 900.000 gæster om året.

22,5 ...
... mill. er ejendommen på hjørnet af Brolæggerstræde og Badstuestræde 
nedsat til. Her boede maleren Otto Frello, som har dekoreret lokalerne 
med enestående sans for visuelle detaljer.

1,5 ...
...milliarder har den tyskejede kapitalfond Patrizia lagt på bordet for Gal-
leri K i Pilestræde, tidligere kendt som Cityarkaden, med 13.100 kvadrat-
meter butiksareal og 10.000 kvm. kontor. Sælger er Bank of Ireland og 
Unipension.

19,4 ...
...procent af de voksne indbyggere i København bor i en ejerlejlighed. Dob-
belt så mange bor til leje, mens hver tredje er andelshavere. Det viser bereg-
ninger, som Nykredit har lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

 17,5 ...
... millioner kroner for et rækkehus i Toldbodgade 79 med privat parkerings-
plads. Hvis det bliver for småt i Kartoffelrækkerne. Strandgade 24A 1. sal kan 
erhverves for 10,8 mill. kontant..

1.110.000 ...
... kroner er den samlede boliggæld for en gennemsnitlig boligejer. Af 
dem låner vi i gennemsnit 298.000 kroner til boligen direkte i banken, 
mens vi låner de sidste 812.000 kroner i et realkreditinstitut. Det viser 
nye tal fra Nationalbanken.

32.671 ...
... ture blev der kørt på de københavnske bycykler i august. Hver cykeltur 
var i gennemsnit på 5,2 kilometer og havde en varighed på lidt over en time.

4,75 ...
... procent af københavnerne er registreret i RKI. Danskernes samlede 
privatgæld er fra 2014 til 2015 faldet fra 17,3 milliarder kroner til 16,5 
milliarder kroner.

9.000.000 ...
... kroner skal der spares i administrationsgebyrer for knap 12.000 små 
virksomheder. 26.916 københavnske virksomheder modtager i disse dage 
en opkrævning for administration af den kommunale affaldsordning. Tek-
nik- og miljøforvaltningen vurderer, at det vil være stort set udgiftsneutralt 
for kommunen at droppe administrationsgebyret for de små virksomhe-
der på grund af sparede omkostninger til udsendelse af opkrævninger og 
behandling af klager over gebyret.

6.778 ...
... kvm. er til leje på Rådhuspladsen. Dagmarhus i syv etager blev byg-
get i 1939 og faldt i den tyske værnemagts smag, fra 1943 havde Gestapo 
servicecenter her. Fraflytningen skete så brat den 5. maj 1945, at lejerne 
ikke nåede at betale husleje. For et par år siden var der planer om at ind-
rette hotel og tagrestaurant.

40 ...
... millioner i farvel-gave til Carlsbergs økonomidirektør Jørn P. Jensen. 
Han passede ikke ind i bryggeriets fremtidsplaner.

400.000 ...
... kroner har Trygfonden doneret, så de 85 frivillige ved Det Frivillige 
Supplerende Beredskab i Københavns Brandvæsen nu har en fuldt ud-
styret mobil behandlingsplads, som står klar, når de frivillige skal tage 
sig af de tilskadekomne.

9,7 ...
... millioner kroner har Nordeafonden valgt at støtte det ambitiøse pro-
jekt med en skibakke fra toppen af Amagerforbrændingen med. Hermed 
er det samlede budget for det nye forbrændingsanlæg Amager Ressource 
Center på 82,4 millioner kroner på plads.

2.608.800 ...
... personer havde i juli i år et lønmodtagerjob. Det er 1300 flere end i 
juni, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsen var i juli på det 
højeste niveau i seks år.

50 ...
... butikker har Tiger-kæden nu på verdensplan. I de seneste måneder er 
der åbnet to-tre udsalg af billige gaveartikler om ugen, i 2014 steg om-
sætningen med 44 % fra 1,7 mia. kr. til 2,4 mia. kr. Hovedaktionær er 
kapitalfonden EQT.

825.000 ...
... kroner indbragte en lynauktion, kaldet ”tilpasning af advokatfirmaet 
Johan Schlüter”. Størstedelen af inventaret i den noble ejendom på hjør-
net af Højbro Plads og Gammel Strand blev realiseret i takt med, at det 
skandaleramte foretagende, der sidste år havde 60 medarbejdere, herun-
der 23 advokater og fuldmægtige, er ved at miste klienterne. Om det en-
gang så velestimerede kontor med speciale i ophavsret fortsætter i min-
dre skala er uvist.
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TRAFIK Regeringens beslutning om at 
sætte en stopper for en undersøgelse 
af mulige letbaner og såkaldte BRT-
busser i hovedstadsområdet er ufor-
ståelig, mener Købehavns teknik- og 
miljøborgmester Morten Kabell (EL), 
som hellere så analyser af en ny hav-
netunnel kasseret.

Den tidligere SR-regering øremær-
kede sidste år 17,5 millioner kroner i 
finansloven til at udarbejde et beslut-
ningsgrundlag for et sammenhæn-
gende net af letbaner og højklassede 
BRT-busser (Bus Rapid Transit) i Stor-
københavn. Transportminister Hans 
Christian Schmidt (V) har afblæst 
analysen med den begrundelse, at 
råderummet for infrastrukturinve-
steringer ifølge regeringsgrundlaget 
er begrænset.

- Det her var en mulighed for at 
belyse, hvordan vi gavner mobilite-
ten i hele hovedstadsområdet. En-
hver, der kigger ud af vinduet i Kø-

benhavn, kan se, at trafikken er ved 
at sande til. Det bliver vi jo nødt til 
at gøre noget ved, siger Morten Kabell 
til Ingeniøren.

Trængslen i hovedstadsområdet 
skaber dårligere rammer for vækst 
og beskæftigelse, mener Morten Ka-
bell, som finder det uforståeligt, at 
man nu dropper en analyse af, hvor-
dan man kunne gøre tingene bedre 
om fem eller ti år.

Københavnsk analyse gennemføres
Københavns Kommune gennemfører 
selv en analyse af mulighederne for at 
forbinde en letbane i Ring 3 med Nør-
rebro Station via endnu en letbane.

Analysen skulle bidrage til den 
overordnede analyse af letbaner og 
BRT-busser i hovedstaden, som Re-
gion Hovedstaden havde ansvaret for, 
men som altså ikke bliver gennem-
ført. Københavns Kommune fortsæt-
ter dog arbejdet med sin egen analyse.

- Vi skrinlægger ikke vores ana-
lyse, for der er stadig brug for bedre 
mobilitet i hovedstadsområdet. Men 
ministerens beslutning betyder, at de 
synergieffekter, som vi kunne have 
opnået ved at løse tingene sammen, 
nu forsvinder, siger teknik- og mil-

jøborgmesteren, som mener, man i 
stedet burde droppe undersøgelserne 
af den omdiskuterede havnetunnel, 
som han er en erklæret modstander 
af.

lp@kbhavis.dk

AFLYSNING AF LETBANE-ANALYSE 

SKABER VREDE

BRT-bussen hos vores svenske naboer i Malmö.

Nyhavn Rens

Herluf Trolles Gade 18    1552  København K   Tlf.  70 27 23 14
* *

Vi renser alt, se efter renseanvisningen i tøjet  

P wFA
Vi klarer selvfølgelig også alt i vask

www.NyhavnRens.dk    info@NyhavnRens.dk
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Venlig hilsen
Tine Wiboltt
Apoteker på København Vaisenhus 
Apotek

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

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

Velkommen 
indenfor.

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 fl ere af hjælpestof-
ferne 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 forsigtigheds-
regler: 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 sekre-
tion. 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. P akninger: 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 indlægs-
sedlen 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 overdo-
sering 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 fl ere 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: Syste-
miske, 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 infl ammation i næsen med meget tør næseslimhinde (rhinitis sicca eller atrofi sk rhinitis). Bør kun anvendes af gravide og i ammeperioden efter aftale med lægen. Anvendes med for-
sigtighed 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 fl ere 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: Refl uxesofagit. 
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 fl ere doser. Børn under ½ år. 1-2 ml pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på fl ere 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 fl ere af hjælpestofferne. Bivirkninger: Meget sjælden: Udslæt, kløe og ødem. Forsigtighedsregler: Behandlingstiden 
ved refl uksesofagit bør begrænses til 8 uger. Bør anvendes med forsigtighed ved stærkt nedsat nyrefunktion. Gives med forsigtighed og i så lav dosering som muligt til nyfødte og småbørn. Pakninger: 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 blod-
sukker 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 inde-
holder 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. Bivirk-
ninger: 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 fl este 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 apo-
teksforbeholdt. 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. Medicin-
ske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com

Vi er klar med faglig rådgivning

Spørg 
bare os!

Vi er klar med faglig rådgivning

*Priserne gælder fra 21. september - 18. oktober 2015, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

SPAR 20%
Fra den 21. september til 18. oktober har 

apoteket 20% rabat på Hansaplast 

Universal, 40 stk. og Sprayplaster, 32,5 ml.

Se disse og andre gode tilbud på apoteket.

Hansaplast 
Plaster til små 

skrammer. Beskytter 

sår mod snavs og 

bakterier.

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

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

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.

Gaviscon®

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

RAPPORT Torsdag 19. januar 2012 blev den 
21-årige Cem Aydin dræbt af en stor gruppe unge 
mænd uden for sine forældres hjem på Frede-
riksberg. Drabet er uopklaret, og nu udlover Cem 
Aydins familie efter aftale med Københavns Po-
liti en dusør på en halv million kroner til den, 
der kan bidrage til opklaring af sagen.

- Vi er sikre på, at der sidder nogle derude, 
som ved noget. De må også være interesserede i 
sjælefred. Det er vores håb, at denne dusør kan 
give politiet nye spor, så de kan komme videre 
med efterforskningen af det meningsløse drab. 
Vi opfordrer alle der har oplysninger om at rette 
henvendelse til Københavns Politi, siger Cem 
Aydins storebroder Dogu Aydin, der er talsper-
son for familien.

Hos Københavns Politi håber efterforsk-
ningsleder Hans Erik Raben også på, at dusø-
ren kan være medvirkende til at nye vidner vil 
stå frem, så sagen kan blive opklaret.

- Cem Aydin blev overfaldet og tæsket ihjel 
af 8-10 personer – et overfald, der var præget 
en udsædvanlig brutalitet og afstumpethed og 
ulykkeligvis medførte, at Cem Aydin dagen ef-
ter døde af de alvorlige hovedtraumer, han var 
blevet påført, siger Hans Erik Raben.

Københavns Politi modtog fra starten af efter-
forskningen flere hundrede henvendelser fra of-
fentligheden, og alle er blevet efterforsket til bunds 
uden at det har ført til et gennembrud i sagen. 

RAPPORT På baggrund af skudattentaterne i Kø-
benhavn i februar anbefaler Rigspolitiet, at Kø-
benhavns Politi og Østjyllands Politi skal stå for 
at styre indsatsen, hvis der uventet bliver udført 
et terrorangreb i henholdsvis den vestlige og den 
østlige del af landet.

Rigspolitiet vurderer, at det vil være betyde-
ligt vanskeligere for politikredse, som ikke har 
den beredskabsrutine og samme kapacitet som 
Københavns Politi er i besiddelse af, at håndtere 
en situation som den, der opstod i København 
tidligere på året. Her blev to personer dræbt og 
flere politifolk såret.

- En sådan fordeling af ansvaret vil sikre, at 
det - så snart en terror eller terrorlignende hæn-
delse er indtruffet - vil stå fuldstændig klart, 
hvilken politikreds der har ansvaret for indsat-
sen, lyder det fra Rigspolitiet

Anbefalingerne er en opfølgning på en evalu-
ering fra maj, som Rigspolitiet udarbejdede efter 
angrebene 14. og 15. februar mod først Krudttøn-
den på Østerbro og så synagogen på Krystalgade.

Det er en række arbejdsgrupper, som har haft 
til opgave at udarbejde forslag til, hvordan poli-
tiet kan styrkes inden for ti læringspunkter, som 
kom frem i evalueringen.

lp@kbhavis.dk

En halv million 
i dusør

Ansvar for terror



Gothersgade 157
1123 København K
Tlf. 33 14 07 17

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

KØBENHAVNS CYKLEBØRS

www.cykelborsen.dkwww.cykelborsen.dk

BRUGTE
CYKLER
½ PRIS

BRUGTE
CYKLER
½ PRIS

KØBENHAVNS CYKLEBØRS

RENT A BIKE
RENT A BIKE
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TERROR En ekspertgruppe 
med den svenske terrorfor-
sker Magnus Ranstorp i spid-
sen har lanceret en plan til 
forebyggelse af radikalise-
ring. Ekspertgruppen kom-
mer med 15 hovedanbefalin-
ger - blandt andet anbefales 
det at styrke samarbejde og 
koordinering mellem myn-
dighederne, en rød tråd i fore-
byggelsen og mere dialog og 
samarbejde med private or-
ganisationer og foreninger.

- Vi anbefaler, at man i Kø-
benhavn får skabt et større 
samarbejde mellem myndig-
hederne og får samlet repræ-
sentanter fra dem i én enhed, 
så man sikrer, at ingen for-
svinder ud af systemet. Der 
er ingen enkelt løsning på 
radikalisering. Det kræver 
en bredspektret indsats, hvor 
man samarbejder med både 
offentlige og private organi-
sationer og foreninger, siger 
formand for ekspertgrup-
pen, Magnus Ranstorp, som 
til daglig er forskningsleder 
på Försvarshögskolan i Stock-
holm. 

Han roser samtidig Køben-
havn for at gå foran og som 

den første storby at præsen-
tere en samlet indsats mod 
radikalisering. Det giver Kø-
benhavn et afsæt for at blive 
førende på området.

Samarbejde med religiøse 
miljøer

- Vi skal sikre en radika-
liseringsindsats, hvor vi får 
skabt et fintmasket net mel-
lem myndighederne. Vi må 
ikke lade en ung, der er truet 
af radikalisering, i stikken, 
fordi de offentlige instanser 
ikke kommunikerer - eller 
ikke har styr på, hvem der 
følger op på sagen. Derfor 
skal vi styrke samarbejdet 
mellem kommunale myn-
digheder, kriminalforsorgen 

og politiet, siger beskæftigel-
ses- og integrationsborgme-
ster Anna Mee Allerslev (R).

Ifølge ekspertgruppen vil 
en del af forebyggelsen end-
videre kræve et samarbejde 
med organisationer og reli-
giøse miljøer.

- Jeg mener, at vi skal have 
tættere samarbejde med pri-
vate organisationer, og det 
gælder også religiøse organi-
sationer. For eksempel me-
ner jeg, at vi skal samarbejde 
mere med demokratiske mus-
limske organisationer og 
moskeer, siger den radikale 
Anna Mee Allerslev. 

   
lp@kbhavis.dk

PLAN FOR BEKÆMPELSE 
AF RADIKALISERING
TEKST LARS PETER LORENZEN

     Frederiksborggade 4 · 1360 København K
 
  FOR BESTILLING:        ELLER SPØRGSMÅL:
tlf.nr.: 33 12 29 02 e-mail: slagter@kultorvet.dk

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

BUS 999
til Malmö

Køb retur billet

100 kr.
og medtag GRATIS 1 ekstra

person mod at aflevere
denne kupon til chaufføren.
Gælder til 22. oktober 2015

Gælder ikke lørdage
www.graahundbus.dk

  Når
Bladene
     Falder

 
 

5. til 18. november
 NYHAVN 16Z, 1051 KBH K.                 Teaterbilletter.dk / 70 20 20 96

En familieforestilling om døden og 
glæden over livet.
En personlig og bevægende fortælling 
om en bedstefars død fortalt af mor 
og datter.
Forestillingen er egnet for børn fra 
seks år og deres voksne.



NOMA NEWS 
Så gælder det om at hæve kassekreditten og bestille 
bord på Restaurant Noma på Christianshavn. René 
Redzepi lukker ved udgangen af 2016 og vil genop-
stå med en ny restaurant, nabo til Christiania, med 
lokal grøntsagsproduktion og en flydende have.

SKALDYR
.Østers- og Muslingeøen Mors har forpremiere 
den 9. oktober om morgenen i Torvehallerne i 
København. Her deltageler erhvervs- og Vækst-
minister Troels Lund Poulsen, der i dagens an-
ledning ikke vil klappe i som en østers.

MATADOR
Korsbæk på Bakken er blevet en kæmpe succes. 
2,7 millioner mennesker, heraf mange københav-
nere, har været på Bakken i denne sæson, omsæt-
ningstallene er generelt steget med 20 %.

PER MIKAEL JENSEN
...bor i London, men tilbringer sine arbejdsdage 
i København med sin bærbare ved et askebæger 
på et udendørs bord (der ikke vipper) på Café 
Kreuzberg i Strædet. Til Børsen fortæller han 
om den udsøgte behandling, han får fra morgen 
til aften. Det går godt i hans ledelses- og rådgiv-
ningsvirksomhed, da regningen på stamstedet 
er 10.000 kr. om måneden. PMJ er tidligere chef 
på TV2, Jyllands-Posten og Metro Express.

 
BØFFENS FØDSELSDAG
Seks millioner gæster og omtrent lige så mange 
bøffer er det blevet til siden A Hereford Beefstouw 
åbnede i Tivoli i 1975. A Hereford Beefstouw var 
de første, der herhjemme så muligheden i bøffer 
til folket. A Hereford Beefstouw blev startet af 
Aage Damgaard i 1971 i Herning. Siden åbnede 
han i Aabenraa i indre København, og i 1975 slog 
han dørene op i Tivoli. Siden er restauranten ble-
vet udvidet og indeholder i dag også mikrobryg-
geriet Apollo. A Hereford Beefstouw har i dag 14 
filialer verden over – heriblandt en i Nuuk, i Göte-
borg, i Adelaide og snart også en i Melbourne.  

MEDIEMASKINEN
Christian M. Olsen er ny chefredaktør for de 
seks lokalaviser, der udgives af Mediecentret 
Frederiksberg, der udgiver City Avisen, Frede-
riksberg Bladet, Valby Bladet, Vanløse Bladet, 
Nørrebro/Nordvest Bladet og Vesterbro Bladet. 

Kristoffer Zøllner skifter fra Berlingske til 
chefredaktørposten på magasinet Euroman.

Morten V. Poulsen rykker efter 24 år på 
Ekstra Bladet til Se & Hør som nyhedschef og 
forsideredaktør. 

Bestyrelsen i DR har udpeget politisk redak-
tør på Radio24syv, Jesper Termansen, som ny 
lytter- og seerredaktør i DR. Han afløser Jacob 
Mollerup, som selv har ønsket at stoppe på po-
sten efter 11 år.

SABINES
Torsdag den 1. oktober fejrede Carl Johan og 
Mikkel, at det var 10 år siden de overtog Sabi-
nas Cafeteria i Teglgårdsstræde, Der var mange 
glade gæster, bl.a. Tim den tidligere ejer.

 

WONDERFUL ...
... Copenhagen fik fingrene i klemme i forbin-
delse med European Song Contest. Flere topfolk 
røg i svinget.  Ledelsen i Wonderful Copenha-
gen består nu af fire afdelinger med hver sit for-
retningsområde, anført af adm. direktør Mikkel 
Aarø-Hansen, der administrerer kongresdirektør 
Jonas Wilstrup, kommunikationsdirektør Emil 
Spangenberg, udviklingsdirektør Signe Junger-
sted, Director of Cruise Claus Bødker og admi-
nistrationsdirektør Morten Palle Christensen. 

Direktøren har haft fingre i en amerikansk 
ledelsesordbog: ”Ud over et Shared Service Cen-
ter – i samarbejde med Copenhagen Capacity og 
The Greater Copenhagen & Skåne Committee – 
samt et ledelsessekretariat består Wonderful Co-
penhagen nu af forretningsområderne: Conven-
tion, Cruise, Communication og Development. 
Convention fokuserer på at tiltrække internatio-
nale møder, kongresser og events til regionen og 
på positionering af København som værtsby for 
kongresser og sportsbegivenheder. Afdelingen 
er samtidig sekretariat for det nationale udvik-
lingsselskab for erhvervsturisme – og for net-
værket Meetingplace Wonderful Copenhagen 
og står for drift af projektet City of Congress.”

FRA KARRIEREBAREN
A: Nu er Lisbeth Knudsen fjernet fra Pilestræde 
af Berlingske Medias belgiske ejere. Hvad skal 
hun så?
B: - Tja, hun bor vist i Vangede, og de har sik-
kert en lokalavis.
A: - Vrøvl. Hun skal selvfølgelig være generaldi-
rektør i DR.
B: - Jamen, de har jo allerede Maria Rørbye Rønn.
A: - Læg mærke til Knudsens afskedsord: En 
toppost er noget, man kun har til låns.
B: - Vil DR’s bestyrelsesformand Michael Chri-
stiansen virkelig være bekendt at stritte hende 
den tårnhøje ud?
A: - Han er magtens mester og tænker hur-
tigere end de politikere, der har valgt ham. 

GYLDENDAL...   
... har ansat Mette Thorsager Pedersen, der 
netop har forladt kæden Indeks Retail, som 
boghandelchef i forlagets salgsafdeling. 
Det sker for at styrke relationen til boghand-
lerne og som et af flere led i omstrukturerin-
gen af salgsafdelingen, oplyser Mette Holbæk, 
markedsdirektør i Gyldendal. 

KULTURMAGASINET  
DOXA
... som har fået bevilget 150.000 kr. i innovati-
onsstøtte af Medienævnet, lukker. Ingen vidste, 
at det fandtes på nettet, hvor det havde befun-
det sig i et år. Formålet var at drive kritisk og 
gratis kulturjournalistik. Stifterne erklærer, at 
tilskuddet returneres.

ATHENEUMS VENNER
... vil samle 300.000 kr. ind for at genåbne bog-
handelen på frue plads. Målet er at kickstarte og 
genåbne atheneum som en stærk og uafhængig 
fagboghandel med speciale i moderne nordisk og 
international litteratur og drive forretningen som 
en socialøkonomisk virksomhed, hvor overskud-
det går ubeskåret til almene og kulturfremmende 
formål, herunder at skabe videns-arbejdspladser. 

Hjemmeside:
www.atheneumsvenner.wix.com/bevaratheneum

indsamlingen kan støttes på: 
www.booomerang.dk/projects/bevar-atheneum

CORSAREN 
8. oktober var det 175 år siden, at forfatteren 
M. A. Goldschmidt udgav første nummer af det 
satiriske ugeblad Corsaren. Det blev ofte beslag-
lagt af censuren.

POLITIKENS FORLAG 
... har indgået aftale med den populære krimi-
forfatter Julie Hastrup. Når hendes næste bog 
kommer på gaden i 2017, står Politikens Forlag 
bag. Hidtil har Rosinante udgivet den populære 
serie om efterforskeren Rebekka Holm.

BIBLIOTEKSVISDOM 
450.000 bøger skal fjernes fra Københavns 
biblioteker inden 2017. Et særligt udvalg 
vil søge at skåne klassikerne. Påstanden 
er, at publikum flytter sig til digitale plat-
forme. Man vil kontrollere, om bøgerne ud-
lånes nok, og hvis det ikke er tilfældet, ry-
ger de ud. Bortsalg eller bål? Det vil vise sig. 

FRA STATSTEATRETS 
STORE SCENE
”På scenen manglede vi egentlig kun den fjerde, 
den største og formentlig vigtigste kunstart på 
Det Kgl. Teater, nemlig administrationen, for at 
tomgangen kunne være blevet optimal”.

Kritikeren Henrik Lyding giver i Jyllands-
Posten to stjerner til forestillingen Horisonter, 
der søger at forene ballet, opera og skuespil.

TØR - HVOR ANDRE TIER Onsdag 22. maj 2004 nr. 93 uge 20 110. årg. ekstrabladet.dk 19,00 kr.

KONGERNE AF
PISSERENDEN
10 fantastiske år med CJ og Mikkel

De ydmyge stamkunder og af og til gæster: Maegaard, Mylle, Meyer, Bresemann, Ole, Stig, Kirsten,

Røde Mor og den ’Gamle’ Dame ønsker hjertelig tillykke med jubilæet

Torsdag 1. oktober 2015 SÆRUDGAVE

Kunder er
noget man har

– gæster er
nogen man har

inviteret ....
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For nylig flyttede han og hustruen, skuespil-
leren Christiane Rohde, fra deres berømte 20 
værelses lejlighed i Amaliegade. Men de bli-
ver i byen, bare i en noget mindre bolig. 

”Nu bor vi i Nybrogade på kvisten. Vi har 
skilt os af med alt. Tøjet har vi givet til Det 
Kongelige Teater. Vi har solgt vores samlin-
ger, Afrikasamling, snustobaksdåse-samlin-
gen og de 8.000 bøger. Det tog 28 dage for 
flyttefolkene.”

Hvad er det ved København, der gør at 
du holder af at bo her?

”Jeg er født på Østerbro ved Århusgades 
remise. Både min far og farfar var ved Køben-
havns Sporveje (KS). Jeg gik i skole ved søerne. 
Den gang var der en ridesti og sporvogne på 
Østerbrogade. Nu og da kom Christian den 
10 ridende. Så skulle man tage skolekasket-
ten af og bukke. 

Siden er jeg flyttet nærmere og nærmere 
byen. Jeg er rigtig københavner. Hver dag får 
jeg snakket med 15 mennesker på gaden. Nu 
bor vi lige midt i byen lige ved Grand Tea-
tret. Jeg er 75, så vi måtte 
ud af den store lejlighed. 
Og fordi jeg går og snak-
ker med folk dukkede 
denne lejlighed op til 
os. Alternativet var, at 
vi skulle flytte til vores 
hus på Fanø, og at når 
jeg var her skulle bo på 
hotel. Så ville jeg indlo-
gere mig på Allégade 10, 
de har et lille hotel med 
fem værelser lige over 
keglebanen. 

Vi holdt vores bryl-
lup på Allégade 10. Det 
er 47 år siden. Christiane 
og jeg mødtes den dag, 
Dronningen blev gift”. 

Hvad tid på dagen er København dej-
ligst?

”Det er en rigtig by, når folk kører på ar-
bejde, eller når de kører hjem. Denne her 
halve million mennesker der flytter sig. Dem 
på motorvejen ser det ikke, men vi, der cyk-
ler, ser byen i bevægelse. At dem, der cykler 
i grimme sportsuniformer, så hærger byen 
og gør trafikken vanvittig for os, der går her, 
er noget andet. 

Strøget er ikke en gade, københavnerne 
går på, man krydser den. 

I weekenden er indre by et billede af en 
by en temapark. Beviset er min yndlingsa-
version: Det lille tog, der siger ding-ding. Alle 
byer, der har sådan et ding ding-tog, har op-
givet. Det kører i Paris og selv på Fanø. Så er 
det bedre med det lille tog i Tivoli, for det er 
nemlig en sporvogn. 

Det andet bevis på, at byen forandrer til 
temapark, er alle de arrangementer som iron-
man og maraton, der absolut skal afholdes i 
indre by. Det viser, at det ikke handler om 
løbet, men om at blive set. Det er ren narcis-
sisme. De burde løbe et mere velegnet sted 
som Kongelunden eller Ring 2. Men det ville 
turistforeningen ikke synes om. Det er dår-
lig underholdning. Da jeg var dreng, var det 
sådan, at hvis en voksen mand løb, råbte vi 
STOP tyven.”

Hvor finder man fest, og hvor finder 
man ro?

”Hvis man ikke er bange for rotter, så kan 
man finde ro i bibliotekshaven ved Det kon-
gelige Bibliotek. Det vrimler med rotter. Det 

er bogrotter. De sidder 
og kigger på dig. Folk 
lægger sig på tæpper i 
græsset og rotterne ven-
ter på at de smider et 
stykke brød til en due. 
I virkeligheden er rot-
ter bare et lille pelsdyr 
med et dårligt rygte. 
Det er bare grimmere 
end et egern.

Jeg er mere til fest. 
Skt. Annæ 8 er en fa-
belagtig restaurant. 
Der kan sidde 22 men-
nesker. Der er råben og 
skrigen, smukt og utro-
lig mad. 

Når de små børne-
børn er med, så går vi på La Perla. Det er 
et spaghetti- og pizzahus i Landemærket bag 
ved Rundetårn. Det er smelte godt og søde og 
festlige folk. Der er ternede duge og de syn-
ger. Og hvis maden skal være fin, så går vi 
på Alsace. Før kom vi i Lumskebugten. Det 
var originalt og mærkværdigt. Den er ikke 
helt det samme. Men Ubbes vinhandel ved 
Frederiksholms kanal er et skønt sted. Der 
er sol fra halv fem til halv seks og tre borde, 
hvoraf det ene er mit. Her komme de lokale, 
så sladrer vi lidt.”

TEKST CAMILLE BLOMST

PER ARNOLDI MIT KØBENHAVN

JEG ER EN RIGTIG 
KØBENHAVNER

HVIS MAN IKKE ER BANGE 
FOR ROTTER, SÅ KAN MAN 
FINDE RO I BIBLIOTEKSHAVEN 
VED DET KONGELIGE BIBLIO-
TEK. DET VRIMLER MED ROT-
TER. DET ER BOGROTTER. DE 
SIDDER OG KIGGER PÅ DIG. 
FOLK LÆGGER SIG PÅ TÆP-
PER I GRÆSSET OG ROTTERNE 
VENTER PÅ AT DE SMIDER ET 
STYKKE BRØD TIL EN DUE.

Kunstneren Per Arnoldi er af Københavns ægte bohemer. Hans plakater med den særlige sans for klare 
farver og rene figurer hænger over hele verden. Selv pynter han ofte i gadebilledet her i hovedstaden. 
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Cand. polit. Jørn Thulstrup 
har altid et skarpt blik for 
realiteterne, og det er lidt af 
et kup, at avisen har knyttet 
denne erfarne københavner-
økonom til sig. 

I sin analyse af Torvehal-
lerne påpeger han, at bygnin-

gerne nærmest er belejret af 
mindst 600 cykler, hvoraf de 
fleste ser ud til at være forladt 
for altid af deres ejerkvinder.

Jeudan A/S, der ejer og 
driver Torvehallerne, har et 
udmærket motto: Ordentlig-
hed forpligter. Dette løfte må 

rumme mulighed for, at der 
indføres tretimers cykelpar-
kering, og at henstillede cyk-
ler kan fjernes uden ansvar.

Med venlig hilsen
Annemette Willumsen
København K

LÆSERBREVE // KBH@KBHAVIS.DK

Deportation?
Nej, nye 
muligheder
Københavneravisens forside-
gyser om de stakkels statslige 
ansatte, der risikerer at skulle 
arbejde i Kolding, Kerteminde 
eller Korsør, når deres trygge 
kontor skal flyttes væk fra ho-
vedstaden, er både småkomisk 
og fornærmende. Det ser da 
heller ikke ud til, at sagen 
skaber den helt store ravage 
på rådhuset.

Statsinstitutionerne er ikke 
en forsørgelsesanstalt for vel-
bjergede københavnere – må-
ske kan nogle af dem med for-
del redefineres og slankes, når 
de klynkende medarbejdere 
ikke magter at begynde en ny 
tilværelse i Herning, Holbæk 
eller Hirtshals. Nogle af de for-
kælede har ligefrem betegnet 
det som ”tortur”. En hån mod 

klodens forfulgte, 
der ville være glade 
for at blive rokeret 
til en rolig jysk by 
i stedet for at få 
fingerneglene re-
vet af.

Sælg dog ejer-
lejligheden, når 
tiden kommer. 
Provinsen har 
fine villaer til 
en fjerdedel af 
københavner-
prisen. Køb en 
komfortabel bil og besøg fa-
milie og venner i København 
på de mange ferie- og fridage, 
som medarbejderne på de be-
skyttede statsværksteder ny-
der godt af.

Storbyegoisme er en ke-

delig karakterbrist. Kom ud i 
den friske luft og find nogle 
nye værdier i tilværelsen.

Thomas Jensen
København K

Kære Københavneravis,
tak for de mange fine artik-
ler af en kvalitet, som man 
ikke finder andre steder. Jeg 
tog et billede på Nørreport 
Station forleden og vil gerne 
dele det med jer. Midt i by-
ens vrimmel har en hjemløs, 
en flygtning eller hvad han 
nu er indrettet en etværelses 
friluftslejlighed, hvor han 
sidder og nyder livet. Der ta-

les så meget om tolerance, 
jeg synes at det er udtryk for 
Københavns rummelighed, 
at en enspænder som ham 
på billedet ikke bliver jaget 
væk af politiet – men de har 
selvfølgelig også altid travlt 
ude på Christiania.

Rikke F. Larsen
Knabrostræde, K

Fjern dog det
tohjulede skrot

Vores 
rummelige
og farverige by

København  Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14          Lyngby  Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04           Næstved  Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49           Holbæk  Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45

Vestergaard Møbler
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BO BEDRE I BYEN TIP TIL BOLIG-
SØGENDE I KBH HYLTOFT HYLDES 

– OG HADES

TIKKENDE BOMBE UNDER 
ARRIVAS DELEBILER BØRNEHAVEN GAV 

ET GADENAVNLEDER TRAFIK BYENS BLINK MAGASIN MYLIUS BYENS BØGER

POLITIK   Planerne om at rykke ti statslige arbejdspladser til provinsen 
skaber uro i familierne og på rådhuset.                                            S:04

MIT KØBENHAVN  Gyldendals forlag har netop forfremmet Mette Holbæk til markedsdirektør. Forlaget ta-ger et vigtigt skridt ind i for-midlingsfremtiden med Mette på gaspedalen.                        S:12

HOLBÆKS 
HYLDEST TIL KØBENHAVN 

MANGE TUSINDEKØBENHAVNERE
FRYGTER TVANGSFLYTNING

DEPORTATION

Dansk kvalitets sofa 
fra Søren Lund i Tørring
Monteret med stof (mange farver)3 pers. Sofa 214 cm: 14.995,- kr.Leveres også som 2 og 2½ pers. sofa

Jetson lænestol 
Design: Bruno Mathsson
Sort læder:    15.900,- kr.

VESTER-MOEBLER.DK
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UNDERHOLDNING Cirkusbygningen i Jernbanegade 
blev opført i 1886, nedbrændte i 1914, blev genop-
bygget og tilhører i dag Wallmanns, der købte den 
i 2011 af Københavns Kommune. Hermed fik Kø-
benhavn en international cirkusvarieté, og der har 
netop været premiere på årets show MUSIC BOX, 
en magisk blanding af oplevelser og sanseindtryk. 

I løbet af fire timer bliver gæsterne overvæl-
det med storslåede musikalske oplevelser, impo-
nerende cirkusakrobatik og underholdende arti-
steri, et farverigt og glitrende sceneshow i ægte 
Las Vegas-stil.

Mens gæsterne forkæles med en delikat fireret-
ters menu, imponerer Wallmans artister fra alle 
ender og kanter af den fantastiske cirkussal. Det 
internationale show spænder fra U2 til Take That, 

til Twisted Sister og til Elton John, som man aldrig 
har set eller hørt ham før, han sejler gennem luf-
ten med sit piano.  

Årets show, der kører helt frem til juni 2016, er 
spækket med nye stjerner og gensyn med tidligere 
medvirkende. To af de store sangstemmer leveres 
i år af Jeff Schjerlund og Teit Samsø. De er begge 
uddannet på Det Danske Musicalakademi i Frede-
ricia. Jeff har haft store roller i bl.a. Mamma Mia, 
Grease og Dirty Dancing, og har aldrig tidligere 
optrådt i Wallmans. Teit har i to år optrådt i Wall-
mans, men har tidligere medvirket i bl.a. Disneys 
Aladdin og Hair på Østre Gasværk.

Ukrainske Oleksiy Khilya er også en ny stjerne i 
Wallmans, og han leverer med ren muskelkraft et 
håndstands-nummer i særklasse. Luftakrobaterne 

Jimmy & Anna har tidligere vakt kæmpe begej-
string hos publikum med akrobatik og masser af 
vand. Deres nye nummer er toptunet med ny mu-
sik og kostumer.  

Showet kulminerer i et tordenbrag af en rockfi-
nale, hvor de store rocklegender forenes og samti-
dig bliver en forrygende start på festen i natklub-
ben. I WANNA ROCK.

Alle shownumre er på engelsk, så udenlandske 
gæster kan også følge med og få den fulde ople-
velse. Fascinerende underholdning, der er perfekt 
timet sekund for sekund og aldrig giver gæsterne 
mulighed for at kede sig. 

kbh@kbhavis.dk

Dinner show 
i Las Vegas stil

WALLMANN I CIRKUSBYGNINGEN:
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David opstillet i det lille anlæg foran Vartov, før han påbegyndte 
sin rejse. Maribos Samling, Københavns Museum.

MAGASIN Brygger Carl Jacobsen var meget glad for 
især antik kunst. Han følte også et ansvar for, at der 
i København skulle være kunst for øjet. Bl.a. derfor 
oprettede han i 1879 legatet ”Albertina”, en latinsk 
bøjning af Bertel (Albert) Thorvaldsens fornavn. Le-
gatet skulle erhverve skulpturer til gader, pladser og 
parker i København. Det blev til mange, men én gang 
kom Carl Jacobsen galt afsted.

Det var da han forærede København en broche-
afstøbning af Michelangelos ”David” i 1896. Kommu-
nen blev glad for gaven, og ville opstille den ved siden 
af det nye Rådhus, der blev officielt indviet i 1905.

Statuen var i sin tid skabt som en provokation 
med homo-erotiske undertoner. Den skulle vise det 
frie og fordomsfrie Firenze i modsætning til Rom, 
hvor storhed og fordomme herskede.

Foran Vartov var der skabt et lille grønt anlæg, 
som i dag hedder Regnbuepladsen. Her opstilledes 
David. Men det gav problemer. 

Vartov var dengang et såkaldt ”frøkenkloster”. Her 
boede ugifte frøkner af højere stand. Dem var der 
mange i København. Hvis en ung pige, fra et pænt 
borgerhjem, ikke var blevet gift når hun var fyldt 30, 
var hun gået i frø. Så blev hun placeret i et af de mange 
”frøkenklostre” i byen. Kun ca. 30 % af borgerskabets 
døtre fandt en socialt passende ægtemand. Moralen 
var en anden dengang. En kvinde over 30 blev anset 

som færdig på ægteskabsmarkedet. Det var utænke-
ligt at hun tog arbejde. Hun blev ”skyggetante”. Lidt 
som Helle Virkner i Matador. Så levede hun af fami-
liens nåde. I provinsen bestod denne tradition helt 
om i 1920- og 30’erne.

Davids mandlige skønhed, helt op i anden sals 
højde, var for meget for de pæne damer. Kommunen 
prøvede endda at formilde dem ved at svejse et figen-
blad på over de unævnelige dele. De viser i øvrigt, at 
Michelangelo ikke vidste meget om den mosaiskes 
tro. David er ikke omskåret.

Men statuen måtte væk. Man prøvede bl.a. at op-
stille statuen foran Helligåndskirken på Amagertorv, 
men der lå ”Det Petersenske Frøkenkloster” lige over-
for. Så blev han placeret i Aborreparken. Men den 
skulle nedlægges, da man besluttede Boulevardba-
nen.

Til sidst i endte David i 1907 i Østre Anlæg bag 
Statens Museum for Kunst. Det medførte, at pæne pi-
ger i Stockholmgade-kvarteret kun ville køre på kælk 
på den bakke.

Men da Statens Museum for Kunst skulle udvi-
des, stod David igen i vejen. I 1993 blev han flyttet 
til kajen ud for Den Kongelige Afstøbningssamling 
i Toldbodgade, hvor han står i dag, som byens nok 
mest berejste skulptur. Der kan man i øvrigt bese det 
aflagte figenblad. Det er af betragtelig størrelse, der 
måtte have givet anledning til overdrevne fornem-
melser, om hvad det skjulte.

Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen fortæller 
om det gamle København i hver udgave af 
Københavneravisen.

 TEKST  
 ALLAN MYLIUS THOMSEN, BYHISTORIKER

MAGASIN MYLIUS

Davids rejse
Den offentlige moral sendte Michelangelos skulptur på en længere rejse gennem byen.

RAPPORT Antallet af hjemløse 
borgere  er nyligt opgjort til 
6.138 personer. Det viser rap-
porten ”Hjemløshed i Dan-
mark 2015”, som Statens Na-
tionale Forskningscenter for 
velfærd – SFI  for nylig offent-
liggjorde.

Optællingen er lavet på 
baggrund af indberetninger 
fra omkring 1.470 sociale til-
bud og lokale myndigheder, 
som har berøring med hjem-
løse. Tallene er udtryk for et 
øjebliksbillede  og ikke hvor 
mange, som har oplevet at 

være hjemløse i løbet af året. 
Det tal vurderes ifølge SFI til 
at være væsentligt højere.

Sammenlagt er det halv-
delen af de hjemløse borgere, 
der er hjemmehørende i ho-
vedstadsområdet. Den ene 
halvdel af de hjemløse bor-
gere i hovedstadsområdet fin-
des i København, mens den 
anden halvdel er hjemmehø-
rende i omegnskommunerne.

De 6.138 hjemløse på 
landsplan er 318 personer 
flere end ved den forrige kort-
lægning i 2013, svarende til 

en stigning på 5 pct. Siden 
2009, hvor tallet var på 4.998 
personer, er der sket en stig-
ning på 23 pct. 

Det er ca. hver tiende af 
de hjemløse borgere, der har 
overnattet på gaden i løbet af 
tælleugen, svarende til 609 
personer. De to største grup-
per er dog dem, der har over-
nattet på herberger, og dem, 
der har overnattet midlerti-
digt hos familie og venner. 
Det er særligt i gruppen, der 
overnatter midlertidigt hos 
familie og venner på grund 

af hjemløshed, at vi har set 
en stigning over de senere år. 

Cirka halvdelen af de 
hjemløse borgere har været 
hjemløse i under ét år, hvilket 
viser, at der sker en fortsat til-
gang af borgere, der kommer 
ud i en hjemløshedssituation. 
Den anden halvdel har deri-
mod været hjemløse i mere 
end et år, og der er ca. en fjer-
dedel, der har været hjemløse 
i mere end to år. 

Antallet af hjemløse unge 
mellem 18 og 24 år er i op-
tællingsugen opgjort til 1.172 

personer. Det er en begræn-
set stigning siden tællingen i 
2013, hvor der blev registreret 
1.138 hjemløse unge. Det er 
alligevel samlet set en kraftig 
stigning siden 2009, hvor an-
tallet var 633 hjemløse unge. 

SFI-rapporten indehol-
der den femte kortlægning 
af hjemløshed i Danmark. 
Hjemløsetællingen blev gen-
nemført i uge 6, 2015. Kort-
lægningerne har været gen-
nemført hvert andet år siden 
2007.

tm@kbhavis.dk

ANTALLET AF HJEMLØSE BORGERE 

STIGER FORTSAT
TEKST TUE MAGNUSSEN
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DRIKKEPENGE –
STRAF OG 
BELØNNING

Ordet er i grunden fornøjeligt. Drikkepenge. 
Allerede Holberg skriver i ”Barselsstuen” om 
en tjenestepige, der skal have 12 skilling for 
at bringe en portion byggrød. Hvis man tager 
det for pålydende, så bliver der drukket igen-
nem blandt københavnske tjenere og serve-
ringsjomfruer, men mange steder må de an-
satte slet ikke nyde spiritus i arbejdstiden, og 
hvis de alligevel gør det, er det måske sjat-
terne, der efter fyraften havner i den menne-
skelige frem for den kommunale kloak.

Hvis vi vandrer 30 
år tilbage i tiden, blev 
der automatisk lagt 15 
% drikkepenge på reg-
ningen. Så gennemførte 
man en reform, så pri-
serne var inklusive betje-
ning, og denne nettoløs-
ning var der almindelig 
tilfredshed med. Perso-
nalet kunne regne med 
fast løn, hvor drikke-
penge tidligere var en 
form for provision, og 
gæsterne vidste, hvad 
de skulle slippe.

Dengang tog man na-
tionalbanksedler frem af 
tegnebogen, nogle skrev 
en check (visse stamgæ-
ster havde kredit), men nu kommer den unge 
dame – der er langt mellem de faguddannede 
tjenere – med en Dankortautomat, der stiller 
os overfor et dilemma. Vil vi trykke på den 
knap, der siger JA til drikkepenge?

En forhåbentlig hæderlig restaurations-
oplevelse forandres til nogle sekunders dyb 
overvejelse. Helt billigt var det jo ikke med 
tre retter mad, vin, kaffe og måske en avec, 

og nu skal man frivilligt sætte prisen i vejret 
for at indkassere et sødt smil.

Får hun overhovedet disse drikkepenge, 
eller havner de i restauratørens lomme? El-
ler går de i en fælles pulje, hvor chefen får 
halvdelen, mens de flittige såvel som de mere 
sløve servitricer skal dele resten? Er det be-
lønning for opmærksom indsats eller slet og 
ret en merpris?

Hvis man vælger NEJ-knappen, kan man 
være ret sikker på, at den elskværdighed, der 
muligvis var til stede under måltidet afløses 
af en sur mine og et meget kort ”tak for i af-
ten”, og så kan man på vej efter overfrakken 
og døren føle sig som en gnier, et ondt men-

neske, som har berøvet 
en fattig studerende et 
tiltrængt tilskud til p- el-
ler vitaminpiller. Dilem-
maet kan afværges ved 
at afregne med kontan-
ter, hvorved man und-
går JA eller NEJ; even-
tuelt kan man lægge et 
par tyvekronestykker, 
hvis hun altså har for-
tjent det, og håbe at de 
havner i hendes egen 
portemonnæ.

Et er takt og tone på 
københavnske etablis-
sementer, noget andet 
er reglerne i udlandet, 
hvor det fortsat forven-
tes, at man runder reg-

ningen op med 15 %. Fra rejsende, der har 
været i Amerikas Forenede Stater, har man 
hørt ubehagelige beretninger om tjenere, der 
direkte har overfuset kunder, hvis de ikke var 
tilfredse med størrelsen af deres tip. 

Staten hæver sine drikkepenge i form af 
restaurationsafgift, spiritusafgift plus moms, 
og her bliver der ikke spurgt, om man har lyst.  

 Lurifax

Tårnfalken 

HVIS VI VANDRER 30 ÅR 
TILBAGE I TIDEN, BLEV DER 
AUTOMATISK LAGT 15 % 
DRIKKEPENGE PÅ REGNIN-
GEN. SÅ GENNEMFØRTE MAN 
EN REFORM, SÅ PRISERNE 
VAR INKLUSIVE BETJENING, 
OG DENNE NETTOLØSNING 
VAR DER ALMINDELIG TIL-
FREDSHED MED. 
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Østerbro Frimærkehandel
Kontant opkøb af frimærker og mønter.
Medvirker gerne ved realisering af store 
dødsbosamlinger. – Reel behandling.

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

www.oesterfrim.dk

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

PROFESSIONAL AND CLASSIC CAMERAS

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

Olympus 75/1,8
Nyhed 

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

6.795,-
Pris er kun for optik

sankt annæ kiosken
St. Kongensgsde 40 · 1254 kbh K

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

Københavns største
blad- og avisudvalg

Udenlandske aviser 

ugeblade · magasiner

Tips · Lotto · Oddset

Dan Toto

og

spilleautomater

URMAGEREN
Dronningens Tværgade

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

Smørrebrødscafé 
Svend Larsen’s efterfølger

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

frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.

Ny adresse:
St. Kongensgade 92 kld, København K

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

Nu også 
siddepladser 

 

fax: 33 12 06 37

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

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

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

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

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

kbh

Tag CYklen
FRA kongens nYTorv 

TIL sTranden

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

Succesen kan imidlertid betyde et farvel 

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

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

Kbh

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

lukket denne lille del af Nyhavn for kørende 
trafik.

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

12 KBH K AUGUST 2012 ÅRGANG 7

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

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

www.oesterfrim.dk

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

PROFESSIONAL AND CLASSIC CAMERAS

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

Olympus 75/1,8
Nyhed 

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

6.795,-
Pris er kun for optik

sankt annæ kiosken
St. Kongensgsde 40 · 1254 kbh K

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

Københavns største
blad- og avisudvalg

Udenlandske aviser 

ugeblade · magasiner

Tips · Lotto · Oddset

Dan Toto

og

spilleautomater

URMAGEREN
Dronningens Tværgade

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

Smørrebrødscafé 
Svend Larsen’s efterfølger

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

frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.

Ny adresse:
St. Kongensgade 92 kld, København K

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

Nu også 
siddepladser 

 

fax: 33 12 06 37

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

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

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

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

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

kbh

Tag CYklen
FRA kongens nYTorv 

TIL sTranden

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

Succesen kan imidlertid betyde et farvel 

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

Stella Polaris kom til byen i 2002, og 
de to første år blev arrangementet afviklet 
i netop Frederiksberg Have, inden man i 
2004 rykkede til de smukke omgivelser i 
Østre Anlæg.
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KOMMENTAR Stemningen er sommerlig med 
skomagerbas foran Tiger forretningen på Kul-
torvet. Menigmand bliver slået til millionær 
mellem de ubehandlede træbeholdere med 
brugbart skrammel. 

Min datter Nat har tabt en mælketand 
med rod, der kostede tårer og 
nattesøvn og dengang syntes 
så stor i et lille ansigt. I den 
anledning udløses en gave-
æske med en ønskeøsters i 
denatureret spritlage fra Sø-
strene Grenes storebror Tiger.

”Tandfeen er bare opfun-
det for, at forældrene kan 
få den lille tand og gemme 
den, for børn smider små ting 
væk.” har min praktisk orien-
terede pige afsløret for mig.

Da jeg var lille, fik vi en 
femmer og løb i datidens Tiger, der hed Janus 
og lå et gadehjørne væk. Alt lugtede af møl-
middel, for varerne var indskibet fra Kina, der 
dengang blev betragtet som en tilbagestående 
ubetydelig plet på kloden, hvor folk gik på 
hovedet og deres sprog lød som tale afspillet 
baglæns og for hurtigt på en spolebåndopta-
ger. Kun en tåbe tør omtale de 1,3 milliarder 
plasticslaver sådan i dag. 

Da børnene har brugt tre kvarter i lom-
mepengenes dagdrømmeland skrår vi gen-
nem blandede danskere til legepladsen på 
Hauserplads. Den har gennemgået en mo-
dernisering. En ”arkitektonisk genistreg”, er 
det ikke det, man siger, når området er stem-
ningsforladt? Byplanlæggere er tilfredse, når 
det ligner en hvilken som helst storby. 

Legepladsen er indsvøbt i et proportionalt 
set latterligt højt hylende hvidt metalgitter, 
ikke en gang tigrene i Zoologisk Have har så 
høje tremmer. 

Det første, der falder en garvet mor til 
tre ind, da flokken slippes fri i buret med de 
gummimåttebelagte bakker er: Her kommer 
vi ikke til at være længe. Synet er så sterilt at 
fantasien ikke en gang finder på en fangeleg. 

Forundret over en legeløs legeplads bevæ-
ger vi os i skyggerne fra fem-
etagershuse til træperlen i 
Ørstedsparken. Her ved jeg, at 
der er tusindvis af efterladte 
lege, man kan lege videre på.

Aftensmaden spiser vi ved 
sharwarmabarens slammede 
borde. Min datter Sne glor 
med væmmelse på en over-
tatoveret, men indtil videre 
smuk pige, der med plastic-
neglene trækker kødstrimler 
ud af sit pitabrød, mens hun 
med den anden klo fodrer 

sig med fedtkogte kartofler dyppet i tomat-
syltetøj. 

Dette udtryk for ketchup lærte jeg først i 
1980’erne hos en vegetarveninde. Hjemme hos 
hende spiste de spaghetti med solbærsyltetøj 
med det argument, at ketchup indholdsmæs-
sigt kunne kategoriseres som tomatsyltetøj.

Nat, der elsker mad, vender ryggen til det 
unge afklædte galleri. Det kan ikke undre, 
med den formue, tegningerne har kostet, at 
gåsehud og dellefedt ignoreres. ”Det bliver 
grimt, når hun bliver gammel og tyk” fnyser 
hun. Børn opfatter per definition voksne som 
tykke, fantasiforladte og rynkede.

Shawarmabaren var byens første og åb-
nede, da jeg var otte år. Det fortæller jeg 
ungerne, der stirrer vantro på mig og næsten 
ikke kan forestille sig, at deres mor engang 
var på deres egen alder. Hvis jeg også røber, 
at sushi var totalt ukendt, vil de tvivle på, at 
vi er fra samme planet.

MED MOR I BYEN

PÅ DEN LEGELØSE 
LEGEPLADS

TEKST CAMILLE BLOMST

LEGEPLADSEN ER IND-
SVØBT I ET PROPOR-
TIONALT SET LATTERLIGT 
HØJT HYLENDE HVIDT ME-
TALGITTER, IKKE EN GANG 
TIGRENE I ZOOLOGISK HAVE 
HAR SÅ HØJE TREMMER. 

Håndlavede chokolader

Håndlavede chokolader

Bredgade 14 - 1260 København K - Tlf. 33 15 13 63

Åbningstider: 
tirsdag-fredag kl. 11-17  ·  lørdag kl. 10-13  ·  Mandag lukket

BOLIG Indre by eller Valby? 
Prisforskellen har aldrig væ-
ret større. Nordea har foretaget 
en beregning. Hvis man tager 
de bedst beliggende lejlighe-
der og sammenligner dem 
med de knap så velbeliggende, 
skal man give dobbelt pris pr. 
kvadratmeter. København K, 
Vesterport, det centrale Fre-
deriksberg og Østerbro er for 
liebhavere, mens man får mere 
for pengene i Valby, Nordvest 
og dele af Amager.

En lejlighed på 80 kvadrat-
meter i København K koster 
typisk1,2 mill. kr. mere end 
i NV.

Prisforskellen forklares 
med, at det er attraktivt at 
bo i city med gadeliv, caféer, 
butikker og kultur. Mange vil 
gerne betale for disse glæder, 
og det udnytter sælgerne til 
at forlange høje priser for de-
res boliger.

kbh

HOTELLER Flere københavn-
ske hoteller har i det sidste 
halve år investeret tilsam-
men en milliard kroner i re-
novering og bidrager dermed 
til opgraderingen af byen 
som turistmål.

På hjørnet af Jarmers 
Plads og Sankt Peders stræde 
er det gamle Park Hotel, der 
senest hed Fox, omdøbt til 
SP34 med nyt interiør og nu i 
alt 118 værelser. Manøvren er 
løbet op i 60 millioner,

Hotel d’Angleterre kunne 
for en måned siden ånde let-
tet op og meddele, at hele 
ombygningen er fuldendt. 90 

eksklusive værelser og suiter 
til den kræsne og købedyg-
tige målgruppe, modernise-
ringen har strakt sig over tre 
år og kostet over 500 mil-
lioner.

I Borgergade har Arp-
Hansen Gruppen, der sidder 
på en femtedel af byens ho-
telkapacitet, åbnet WakeUp i 
Borgergade. WakeUp findes 
i forvejen ved Hovedbane-
gården og er et tostjernet 
koncept med økonomipriser. 
Regningen lyder på lige så 
mange millioner, som der er 
værelser: 500.

kbh

LEJLIGHEDER I KBH K
KOSTER DOBBELT

HOTELLER DER TÆLLER

OG HUSK: HVIS DU HAR 
EN GOD IDÉ TIL AVISEN, 
SÅ SEND OS EN MAIL.
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OG DANMARK 
– MED ELLER UDEN VÅBEN?
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KØBENHAVNERDRENGS FINE BILLEDE 
AF EN SVUNDEN TID OG EN BYDEL
TEKST JANNIK LUNN

Tonni Munnecke

Dreng af tid og sted

282 sider

Skriveforlaget 

ANMELDELSE Normalt er erindringsbø-
ger skrevet af kendte personer, som 
har en historie af almen interesse at 
fortælle. Det er ikke tilfældet med 
Dreng af tid og sted, som er skrevet 
af Tonny Munnecke, der kommer fra 
en arbejderfamilie i Sydhavnen, men 
hans beskrivelse af efterkrigstiden og 
af kvarteret nær Valby er godt for-
talt og vedkommende, for det giver 
et eminent billede af en periode for 
ikke så længe siden.

Forfatteren begynder med at for-
tælle om sin familie, sine forældre 
og bedsteforældre, og om hvordan 
hans far og mor får en lille lejlighed 
i Smedegade på Nørrebro, inden der 
bliver råd til at flytte ud på Glucksvej 
i Københavns Sydhavn i en toværel-
seslejlighed, hvor der ikke er toilet i 
gården som i Smedegade. Forældrene 
er på det tidspunkt midt i tyverne, 
og faren cykler hver dag på arbejde 
ude i Hellerup, hvor han arbejder på 
Strandvejens Gasværk. Munnecke 
skildrer dagligdagen hjemme i går-
den i Musikbyen, hvor han leger med 
de andre drenge. Det var i en tid, hvor 

familien samledes om radioen for at 
høre fx Siva-skriget, som fik hele Dan-
mark til at gyse. Han fortæller også 
levende om, når hans mor og de andre 
kvinder i kvarteret tog med Viking-
bådene for at købe ind i Malmø, og 
hvor mændene blev sure, fordi deres 
kvinder først kom hjem først på af-
tenen, for hvem skulle så sørge for 
middagsmaden? Skildringerne af 
hvordan der blev gjort hovedrent to 
gange om året rammer også lige i plet, 
for slet ikke at tale om, når forældrene 
selv tapetserede lejligheden og først 
skændtes, så det var en gru, for der-
efter igen at blive forliget. Storvasken 
var også noget helt særligt dengang, 
og så handledes der i HB Hovedsta-
dens Brugsforening, hvor det var vig-
tigt at gemme kassebonerne, fordi det 
var dem, der bestemte, hvor meget fa-
milien fik i dividende, hvilket igen 
var bestemmende for, hvor mange 
penge der var til at holde jul for. Og 
gaverne blev købt i Daells Varehus, 
Havemann eller Messen, men helst 
ikke i Illum, hvor ekspeditricerne ofte 
var ”overskudskvinder” fra det bedre 

borgerskab, ugifte, men bevidste om 
deres eget værd, og som var nedla-
dende overfor kvinder som forfat-
terens mor. Man får også repeteret, 
hvordan madpakkerne var dengang 
for en skoledreng, og i det hele taget 
er skoletiden fint skildret. I 1952 får 
Tonny børnelammelse, hvilket var en 
meget alvorlig ting under 1950’ernes 
store polioepidemi. Når der blev ud-
betalt lommepenge, cyklede Tonny 
ind på Vesterbro, hvor der lå adskil-
lige antikvariater, hvor han erhver-
vede gode drengebøger, men hvor 
han også som ung mand fik samlet 
et bibliotek af god litteratur. Som læ-
ser genkalder man sig også 1950’ernes 
spillefilm, som familien Munnecke 
så i Enghave Bio. Der er også et fint 
billede af, hvordan Tonny sammen 
med sin far cyklede ind på Vesterbro 
langs DSBs rangerterræn for at købe 
sortbørs-cigaretpapir til de hjemme-
rullede cigaretter. De sidste kapitler 
handler om forfatterens læretid som 
først kobbersmed, senere som gørt-
ler, og om hvordan han ender med 
at blive kasseret som soldat.

Dreng af tid og sted er vedkom-
mende læsning både for dem, der 
har oplevet perioden, men i høj grad 
også for dem, der måske slet ikke 
kender til, hvordan en arbejderfami-
lie levede dengang. Den er blevet til 
i samarbejde med journalisten Kate 
Bluhme, der har medvirket under re-
digeringen.

Illustration af Kirkesøen i Sydhavnen i 1983 (Kunstner ukendt).
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PETER POULSEN
PROFESSION: POET

TEKST JACOB LUDVIGSEN

Poeten Peter Poulsen (th) i samtale med radiojournalisten Poul Friis på Svanekegården.

CYPRESSER
Jeg kørte med Linje 15 en forårsmorgen,
dengang den var sporvogn endnu.

Jeg sad i bivognen, hvor jeg fik mig en smøg.
Hvad jeg skulle, husker jeg ikke.

Men måske jeg skulle på arbejde.

Kennedy var ikke myrdet.
Heller ikke Palme, naturligvis.
Mordene foregår kronologisk,
og alligevel gik jeg på arbejde nu og da.

Jeg var allerede dengang en trænet ryger
og godt på vej til at springe ud
som alkoholist.

Jeg skulle desuden tage meget fejl,
om ikke det var cypresser, han malede,
gamle van Gogh.

Peter Poulsen 2015

ANMELDELSE En sand digter ser no-
get, vi andre først lægger mærke 
til, når han viser os det I sin se-
neste samling – nr. 25 – aflytter 
Peter Poulsen stilheden, reflekte-
rer over et snefnug, snakker om 
naboens kat og iagttager en flue, 
der studerer restaurantens menu-
kort. Små hverdagsdetaljer veksler 
med afsløringer af verdens og hans 
egen forgængelighed. 

Han er netop fyldt 75: ”Jeg 
er hurtig i vendingen, synes jeg 
selv/ På 74 år er det lykkedes for 
mig/ at blive en mand på næsten 
90/ Det er der ikke mange/ der 
gør mig efter”.

Hvert ord er valgt med omhu, 
hver sætning er komponeret 
med musikalitet, poeten gør 
status, men lukker ikke butik-
ken, selv om han lader melan-
koli og munterhed mødes: ”Må 
det snart blive vinter, tænker jeg/ 
og længes efter de lange nætter/ 
efter total stilhed/ uigenkalde-
ligt mørke”. 

Men inden da har han set ”Ly-
set, som lå over bordet/ virkede 
gyldent/ som om solen skulle til 
at gå ned.”

Til næste år er det blot 50 år si-
den, at det læsende Danmark åb-
nede øjnene for den Peter Poul-
sen, der siden foldede sig ud som 
den alsidige kunstner med styr 
på mange strenge. Nu har han 
lagt København bag sig og ny-
der tæthed og tysthed i Svaneke, 
hvor tankerne tæmmes, trimmes 
og tolkes til afklaring for ham 
selv og opklaring for læserne.

Han er fra den tid, hvor det 
klassiske rim ikke længere var i 
kurs, nu gjaldt det om at skabe en 
anden form for rytme, en slags 
sprogets jazz, og som en af de 
sidste aktive digtere af den ge-
neration holder PP sprogets fly-
vende faner højt og lader blæsten 
rense ordene, så de kan mejsles 
på papir.

For nogle år siden mente en 
forlagsdirektør, at det ikke læn-

gere kunne svare sig at udgive 
PP på papir, man blev henvist 
til en elektronisk udgave. Lind-
hardt og Ringhof har siden be-
sindet sig og erkendt værdien af, 
at netop hans lyrik udkommer i 
form af en ægte bog, som man 
kan holde i hånden og holde af.

Peter Poulsen

Aflytning af stilheden

103 sider, 250 kr.

Lindhardt og Ringhof
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TEKST JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE Vort hjemlige parti En-
hedslisten, der er en rosé-puré af 
grupperinger, som i sin tid bekæm-
pede hinanden, vedtog sidste år et 
nyt og mere renskuret partiprogram, 
der nedtonende den leninistiske tese 
om væbnet revolution. Den romanti-
ske forestilling om arbejdermilitser, 
der med AK47.maskinpistoler fordri-
ver bankdirektører og børsherrer og 
plaffer dem ned, hvis de ikke ud-
leverer nøglerne til pengetanken, 
kunne skræmme gode vælgere væk 
og havde allerede forårsaget ravage 
i ”den borgerlige presse” på grund 
af åbenmundede pigebørn, der ville 
indskrænke den private ejendomsret 
til at omfatte suverænitet over egen 
tandbørste.

Total statskontrol
Netop de partier, der har forbrødret 
sig under fælles varebetegnelse med 
et uskønt lån fra DDR (ordet Einheit-
spartei), var i voldsom indbyrdes 
konflikt i 1970’erne efter de blodige 
begivenheder i Chile, der førte til 
kuppet i 1973 mod den kluntede præ-
sident Salvador Allende, som blev 
opreklameret som den socialistiske 
(og demokratisk valgte frelser, han 
havde opnået 36 % af stemmerne), 
men for hvem det lykkedes at for-
arme befolkningen i en sådan grad, 
at nogle så den despotiske general 
Augusto Pinochet som frelseren, der 
ville genoprette den økonomi, som 

Allende havde overladt til sin yder-
ligtgående marxistiske finansmini-
ster Pedro Vuskovic. Han hadede det 
frie marked og ønskede total statslig 
kontrol over produktionen.

Venstrefløjens strid
Herhjemme var man på bekvem 
afstand af de sydamerikanske om-
væltninger, bortset fra nogle en-
kelte danske aktivister, der efter 
diplomatisk indgriben kom hjem, 
samt nogle flygtninge, der opnåede 
en slags martyr- og heltestatus i kø-
benhavnske aktivistkredse. Men ef-
ter især Vietnam-krigen var det ikke 
svært for de røde at kende forskel på 
de gode og de onde, og hele appara-
tet blev sat i sving med demonstra-
tioner, pamfletter  blade, møder og 
boykot af Irma-vin fra Chile. 

Historikeren Morten Lassen har 
samlet to store opgaver i en bog. Først 
og fremmest redegør han med stor 
grundighed for de historiske begi-
venheder i Chile; Allende iværksatte 
et eksperiment, der ikke lykkedes, og 
han skød sig selv (eller blev myrdet), 
da general Pinochet med vold, under-
trykkelse, tortur og modbydeligheder 
tog magten. 

Dernæst beskriver han det dan-
ske solidaritetsarbejde, der hurtigt 
blev splittet i to grene. Den tværpo-
litiske Chile-komité var hjemsted for 
de sande revolutionære af den opfat-
telse, at den fredelige vej til socia-

REVOLUTION 
I CHILE
OG DANMARK 
– MED ELLER 
UDEN VOLD?
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Morten Lassen

Kuppet i Chile – og den danske venstrefløj

430 sider, 299,95 kr.

Informations Forlag

lisme nu endegyldigt havde vist sig 
ufarbar, fordi USA og CIA altid ville 
knuse folkets opstand. På et møde 
slog Steen Folke og Kjeld Koplev til lyd 
for, at ordet demokrati skulle fjernes 
fra arbejdsgrundlaget, for nu gjaldt 
det ægte socialisme og ikke det bor-
gerlige demokrati. Intellektuelle sam-
ledes i fælles harme, men kunne dog 
ikke udstrække deres aktivisme til 
uddeling af løbesedler foran Daells 
Varehus. Det måtte fodfolket klare.

Komitéen Salvador Allende stod 
derimod for den mere moderate 
opfattelse og var en af Danmarks 
Kommunistiske Partis frontorgani-
sationer, snedigt kontrolleret af parti-
sekretær Ib Nørlund, med det formål 
at mobilisere mennesker, der ikke op-
fattede sig som DKP’ere. Han var også 
en af bagmændene i Folkebevægelsen 
mod EF.

Demokrati – for og imod
Denne del af Lassens forskning teg-
ner et billede af den politiske vide-
reførelse af ungdomsoprøret og har 
derfor den største rent lokale inte-
resse, men den detaljerede gennem-
gang af præsident Richard Nixons 
og hans rådgiver Henry Kissingers 
undergravende virksomhed, båret 
af frygt for, at Chile ville blive et 
nyt Cuba, og at kommunismen ville 
brede sig i Sydamerika, virker kom-
petent. 

Omkring 1980 var der ikke mere 
krudt i Chile-sagen. Nogle debattører 
så som Morten Hesseldahl og Christo-
pher Azrouni har i nyere tid taget Pi-
nochet i forsvar med den forklaring, 
at hvis et land skal udvikles økono-
misk, er demokrati måske ikke det 
vigtigste, pointerer Joakim Jakobsen 
i sin anmeldelse i Weekendavisen. 
Dermed er de på det overordnede 
plan enige med Kjeld Koplev og Steen 
Folke, som næppe er særlig stolte af 
deres gamle replikker.

Lassens værk viser, at der stadig 
er mange skeletter i den danske ven-
strefløjs støvede klædeskabe. 

jalu@kbhavis.dk
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GUIDE TIL 
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TIDENS 
KØBENHAVN
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ANMELDELSE Der udgives bøger om 
2. Verdenskrig som aldrig før. Fra 
krigsafslutningen i 1945 og frem til 
2002 registrerede Det Kongelige Bib-
liotek i alt 8600 værker - historiske 
fremstillinger, romaner, digte, film 
og personlige erindringer - som om-
handler Danmark i besættelsesårene 
1940-45. Det svarer cirka til 150 vær-
ker om året.

Men siden 2002 er yderligere 4500 
værker kommet til. Det svarer til 350 
om året - eller næsten en udgivelse 
om 2. Verdenskrig i Danmark hver 
eneste dag i 13 år. På den baggrund 
kan man undre sig over, at først i år 
er en ”Turen går til besættelsestidens 
København” blevet udsendt af Politi-
kens Forlag. 

Det yderst kompetente forfatter-
kollektiv af yngre historikere– ad-
junkt  ved Københavns Universitet 
Sofie Lene Bak, lektor på RUC Claus 
Bundgaard Christensen, lektor ved 
CBS Joachim Lund og lektor ved på 
Københavns VUC Jakob Sørensen 

– kalder selv i forordet bogen ram-
mende for ”et stykke samtidsarkæo-
logi”. 

70 år efter krigen er der fortsat 
mange fysiske spor at opsøge i den 
danske hovedstad, der – sammenlig-
net med mange andre byer – slap for 
intensive bombardementer.  

Derfor er det en oplagt ide at ud-
give at udgive en guide opdelt i af-
snit, som behandler de enkelte bydele 
med kort og tekstopslag, der spænder 
fra navnkundige bygninger som Dag-
marhus og Shell-huset til mange,  i 
dag ret ukendte lokaliteter.  

De fysiske spor, som er beskrevet 
i guiden,  spænder fra markante byg-
ninger til graffiti, som tyske vagtpo-
ster i kedsomhed har skrevet på mur-
værk, men som man i dag skal have 
minutiøst kendskab - eller netop en 
praktisk guide som denne bog - for at 
finde frem til. 

Hotel d’Angleterre  genopført
Blandt de markante bygninger er 

Hotel d’Angleterre, som 9. april 1940 
var blevet genopført efter branden 
i 1915. Det fem-stjernede hotel blev 
straks beslaglagt af tyskerne, som op-
slog sit hovedkvarter her og i løbet 
af krigen tillige  indkvarterede højt-
stående tyske embedsfolk på besøg i 
København, bl. a. arkitekten bag og 
organisatoren af nazisternes udryd-
delse af jøder, Adolf Eichmann, som 
besøgte København i 1943. 

Samme år - efter samarbejdspo-
litikkens sammenbrud i august – 
nærmere bestemt natten mellem 1. 
og 2. oktober slog det tyske politi til 
mod de ca 8.000 danske jøder og ar-
resterede umiddelbart 281 personer. 
I dagene derefter fortsatte arrestati-
onerne; i alt blev 472 deporteret til 
koncentrationslejren Theresienstadt 
i Tjekkoslovakiet, hvor 52 døde. De 
øvrige blev hentet hjem i april 1945  
med de hvide busser. ”Samlet set over-
levede 98 pct af jøderne i Danmark

Det lykkedes for langt de fleste 
danske jøder at flygte til Sverige tak-

ket være andre danskeres hjælp og en 
flåde af fiskerbåde, der på grund af 
skyhøj betaling siden er blevet som 
datidens menneskesmuglere.  

 ”Samlet set overlevede 98 pct af 
jøderne i Danmark”. På den baggrund 
er det måske lidt misvisende, at bo-
gen med en overskrift kalder det el-
lers informative tematiske afsnit om 
jødeforfølgelsen i Danmark for ”Ho-
locaust i Danmark”. Man savner – i 
den ellers udemærkde litteraturover-
sigt - en reference til nyligt afdøde 
journalist Thomas Hjortsøs bog Den 
dyre Flugt fra 2010.

Med 264 sider er der ikke plads til 
hverken begrebsdiskussioner eller ud-
tømmende litteratur og de få kritik-
punkter må ikke overskygge helheds-
indtrykket af en yderst nyttig guide, 
som med fordel kan medbringes for 
den, der vil opleve Københavns by-
dele i skyggen af 2. verdenskrig. 

 Velstruktureret med koncise 
tekstopslag, klare bydelskort og in-
formative fremstillinger af besættel-
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København Vaisenhus Apotek
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FLERE DANSKE BOGLÆSERE
BØGER Der er fremgang i antallet af 
danske boglæsere, viser den første års-
rapport fra Bog- og Litteraturpanelet, 
som blev nedsat af daværende kultur-
minister Marianne Jelved (R) tilbage 
i april 2014.
Rapporten viser endvidere, at der kan 
spores en fremgang i læsehyppighe-
den af skønlitteratur de seneste fem 
år, hvor andelen af folk, der aldrig læ-
ser, er faldet med omkring tre procent.
Bog- og Litteraturpanelets formand, 
professor Stig Hjarvard, glæder sig 
over, at der nu skabes statistisk grund-
lag for at kvalificere debatter om lit-
teraturen og bogmarkedets tilstand.
- Digitalisering, liberalisering og glo-
balisering er tre hovedtendenser, 
der har betydning for bogmarkedet 
og dermed litteraturens aktuelle til-
stand. Det er kulturpolitisk vigtigt at 
få et overblik over udviklingen på bog-
markedet i lyset af de igangværende 
ændringer. Med denne rapport er et 
første spadestik taget til at skabe en 
dækkende statistik og årlig rapporte-
ring om bogens og litteraturens situa-
tion i Danmark, siger professoren.

I rapporten kan Bog- og Litteraturpa-
nelet blandt andet dokumentere, at:

• Udgivelsen af ny dansk skønlittera-
tur har været præget af fremgang i 
de seneste par år målt på antallet 
af udgivne titler.

• Lyrik udgives i dag ofte digitalt og 
via små forlag og som selvudgivel-
ser.

• E-bøger og netlydbøger fylder mere 
i forlagenes udgivelser, i bibliote-
kernes udlån og i danskernes læs-
ning.

• Boghandelen oplever stærk kon-
kurrence fra supermarkederne og 
internethandlen. I 2000 udgjorde 
salget i boghandler cirka 64 procent 
af det samlede salg. I begyndelsen 
af 2015 stod boghandler for cirka 
43 procent af salget.

• Selvudgivelserne har vundet ind-
pas på bogmarkedet og fylder 15 
procent af den danske bogproduk-

tion. Men det er ikke længere mu-
ligt at opretholde et skarpt skel 
mellem etablerede forlag og selv-
udgivelser.

• Knap 50 procent af kvinder læser 
skønlitteratur ugentligt eller hyp-
pigere, mens det kun gælder for 
knap 30 procent af mændene. Ud-
dannelse har betydning for læs-
ning, men i højere grad for de yngre 
end de ældre generationer.

lp

TEKST TUE MAGNUSSEN, CAND.MAG. I HISTORIE

Joachim Lund, Claus Bundgård Christensen 

& Jakob Sørensen

Turen går til besættelsestidens København

264 sider, Politikens Forlag

sens vigtigste temaer gør bogen til 
en næsten uundværlig guide for alle 
med interesse for besættelsestidens 
historie i København.
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ANMELDELSE Michel Houel-
lebecq har siden sin debut i 
1994 tirret og provokeret ikke 
bare den franske, men hele 
Europas litterære scene med 
sin frygtløse sarkasme. Med 
”Underkastelse”, der netop er 
udkommet på Rosinante og 
er solgt i 500.000 eksempla-
rer i Frankrig, leverer han 
en sortsynet fremtidsvision, 
som foregår i 2022, og det er 
der såmænd ikke så længe til. 
Den 7. januar i år, hvor roma-
nen skulle lanceres i Paris, 
blev satiremagasinet Charlie 
Hebdo ramt af et terroran-
greb, og Houllebecq aflyste 
al optræden, ironisk nok var 
der netop denne dag på for-
siden af Charlie en saftig ka-
rikatur af ham.

Afdanket akademiker
Totalt respektløst tager han 
fat på François, en afdan-
ket universitetsunderviser i 
midten af fyrrerne på Sor-
bonne-universitetet med spe-
ciale i en fransk forfatter fra 
1900-tallet, Joris-Karl Huys-
mans, som næsten ingen ken-
der, og som på et tidspunkt 
blev katolik og gik i kloster. 
François er ungkarl og flak-
ker rundt mellem villige stu-
diner, hvis kropslige fortrin 
optager ham mere end den 

politiske situation. Og den 
er ret speget. Den nuværende 
præsident Hollande har taget 
to perioder mere, nu er der 
valg, og det er ikke muligt at 
opnå et flertal, fordi sociali-
sterne ikke vil samarbejde 
med Marie Le Pens Front Na-
tional. I stedet går centrum-
venstrepartierne i koalition 
med Det Muslimske Broder-
skab, som med den karisma-
tiske Mohammed Ben Abbes 
har opnået et godt valgresul-
tat. Han er en fiktiv skikkelse, 
som Houllebecq har opfun-
det, men det er ikke usand-
synligt at et sådant parti vil 
kunne opstå og få en vis po-
pularitet. 

Ben Abbes bliver præsi-
dent og deler magten, såle-
des at han får lov at styre un-
dervisning og værdipolitik, 
og han indfører en slags let 
sharia, hvor skolerne kønsop-
deles, og kvinderne tilsløres 
og sendes hjem fra arbejds-
markedet, hvilket hjælper på 
arbejdsløsheden. 

Flere koner, flere penge
Universitetet tilføres milliar-
der fra Saudi Arabien, som 
stiller visse krav til de an-
satte; de skal konvertere til 
islam, men så kan de også 
vælge flere koner blandt 

studinerne, og det passer 
François udmærket, også ef-
ter at hans jødiske veninde 
Myriam er flyttet til Israel. 

De omvendte akademi-
kere må endda gerne drikke 
alkohol, og det er en lettelse 
for den fordrukne mand, der 
ellers har været lige ved at gå 
i katolsk kloster. Et par hjem-
megående hustruer indebæ-
rer også den fordel, at vor 
antihelt ikke længere skal 
rende rundt og finde take 
away, nu vil han få serveret 
lune retter og sex ad libitum, 
og så kan han endda hæve 
tredobbelt løn. Det rene pa-
radis for en intellektuel, der 
er blevet så træt af livet, at 
han har overvejet at begå 
selvmord.

Europæisk forfald
Houllebecq langer ud efter 
alt og alle og rammer præcist 
der, hvor det gør mest ondt. 
Det europæiske forfald, hvor 
frihedstraditionerne fra den 
franske revolution visner, 
trævles op og hænges til tørre. 
Når vesten ikke længere tror 
på noget, opstår der et tom-
rum, som islam kunne tæn-
kes at ville udfylde. Han teg-
ner et geopolitisk alternativ, 
hvor præsident Abbes agter 
at samle et nyt romerrige, 

vel nærmest et kalifat, der 
omfatter Nordafrika og dele 
af Mellemøsten.

I en epoke, hvor kommu-
nismen for længst har mi-
stet sin tiltrækningskraft 
for vestens unge, der ønsker 
et fast ståsted med konse-
kvente leveregler, kan det 
være fristende at vende sig 
mod islam og underkaste 
sig for derved at blive en 
del af noget større, der er et 
modstykke til dekadence og 
rodløshed. Fanatisme kan 
fænge. Houllebecq gør ikke 
sine nyslåede akademiker-
islamister til fanatikere, de 
tilpasser sig kun alt for be-
kvemt og indstiller sig på 
grundlæggende samfunds-
forandringer. Men man ta-
ger fejl, hvis romanen op-
fattes som anti-islamistisk, 
dertil er den alt for gennem-
komponeret og udspekule-
ret, derimod kan den tolkes 
som en advarsel til vores ver-
densdels politikere og intel-
lektuelle, nogle vil også læse 
den som en spådom om hvor-
dan det vil gå, hvis Front 
National vinder yderligere 
tilslutning og samtidig for-
nægtes af de øvrige partier 
og medierne. Man skal ikke 
tage fejl af, at de seneste me-
ningsmålinger peger på risi-

koen for Marie Le Pen som 
kommende præsident.

”Underkastelse” er under-
holdende, men er bestemt 
ikke overfladisk. Ingen kan 
lægge denne historie upåvir-
ket fra sig, og derfor vil det 
nok vise sig, at den er årets 
mest indflydelsesrige stykke 
skønlitteratur. En roman, 
som man er nødt til at læse, 
hvis ikke foretrækker at vige 
udenom det vaklende Euro-
pas dilemma.

Michel Houellebecq

Underkastelse

På dansk ved Niels Lyngsø

288 sider, 299,95 kr.

Rosinante

PARISER-SATIRE 
MÅSKE ÅRETS VIGTIGSTE ROMAN
TEKST JACOB LUDVIGSEN 
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ANMELDELSE Søren Markers debuterer 
med ”Thorvaldsens Testamente”, og 
der er noget filmisk over kapitlerne. 
Søren er tidligere kustode og kan le-
genden om den berømte billedhugger 
til fingerspidserne, så man får meget 
at vide om den store dansker, der i 
1838 blev modtaget som en helt ved 
sin hjemkomst til København og fik 
sit eget museum. Men Markers ved 
også en hel del om bogbranchen i sin 
egenskab af mangeårig forlagsredak-
tør, og han serverer et kosteligt ind-
blik i hverdagen og kriserne på for-
laget Vindpust, hvor forlagsredaktør 
Albert Børgesen, en noget alkoholise-
ret ungkarl, har sit hyr med at produ-
cere bøger, der ikke sælger nær så godt 
som de titler, som handler om livsstil. 

Giftige portrætter
Man får på fornemmelsen, at nogle af 
de giftige portrætter er hentet i for-
fatterens fortid. Forlagschef Ellen Fe-
derspiel, der helst vil fyre Børgesen, 
kommanderer ham til at opsøge den 
ældre forfatter Holger Brockdorf, som 
engang var et stort nummer med ro-
manen ”Verdens Løn”, men nu skal 
have besked om, at hans nye værk, 

”Gensyn med Thorvaldsen”, ikke vil 
blive udgivet, og at forlaget Vindpust 
siger farvel og tak for samarbejdet.

Så nemt går det nu ikke. Børgesen 
begynder at interessere sig for Thor-
valdsen og besøger museet, hvor han 
stifter bekendtskab med konserva-
toren Sara, der finder et indemuret 
hoved til en bronzefigur, som Thor-
valdsen hjembragte.

De to bliver et detektivpar, der 
en dramatisk nat på Assistens Kirke-
gård får fingre i den forsvundne og 
hovedløse statue, og det udvikler sig 
til en bortførelse, da de ikke er alene 
om at lede efter den. Hu-hej, hvor det 
går over stok og sten og til Nysø Slot 
med Thorvaldsens gamle atelier og 
en tvivlsom auktion med statuen som 
et af salgsobjekterne.

Efter de uhyrligste forviklinger og 
biljagter ender alt godt, forlaget skal 
ganske vist lukkes, men Børgesen kan 
se frem til et nyt job – og et liv med 
søde Sara.

En københavnerroman
”Thorvaldsens Testamente” – og så-
danne er der åbenbart flere af – er en 
rigtig københavnerroman med atmo-

sfære; dog må den være afsluttet for 
nogen tid siden, idet Børgesen henter 
en pakke på Købmagergade Postkon-
tor, og det er så decideret fortid.

Beskrivelsen af Bogforum (mens 
det stadig foregik i Forum) er gan-
ske rammende, her kommer Markers’ 
branchekendskab ham til nytte, og 
da han også angiver at være kok, be-
skriver han utallige måltider, nogle er 
mere udelikate end andre. Hans CV er 
alsidigt, for han har også været cow-
boy, men erindringerne fra prærien 
gemmer han nok til en ny omgang.

Spændingskurven er rimelig høj, 
den delvis selvironiske humor vir-
ker, og så er siderne kemisk renset 
for sprog- og stavefejl.

Søren Markers bor i Lissabon og 
lever af at renovere gamle huse. Han 
var mangemillionær i sine unge dage, 
men mistede formuen, da banken 
placerede den i amerikanske it-aktier. 
Et par år måtte han slikke sårene i 
en toværelses på Nørrebro, og sådan 
lever hovedperson Børgesen netop. 
Også forløbet fra rig til fattig kan 
sikkert inspirere den velskrivende 
43-årige mand til nye skriveeventyr, 
så forlaget skal bare se at få solgt 

nogle bøger og opmuntre ham til at 
øse af sine erfaringer. Og en filmpro-
ducent, der leder efter noget, der er 
både dansk og morsomt, kan godt få 
noget festligt, folkeligt og fornøjeligt 
ud af Børgesen, Sara og Thorvaldsen.

Søren Markers

Thorvaldsens Testamente

390 sider, 249,95 kr.

People’s Press

STOR STÅHEJ OG HØJ KOMIK
PÅ THORVALDSENS MUSEUM

TEKST JACOB LUDVIGSEN 
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