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TEKST JACOB LUDVIGSEN FOTO TORBEN DRAGSBY

Byggeri for milliarder – men hvem skal flytte ind? Advarselslamperne blinker. Store virksomheder flytter til billigere adresser, pensionskasser, finanskoncerner og kapitalfonde investerer i nye kontorbygninger. Uden lejere ingen lejeindtægt, og det rammer pensionsopsparerne.
Hvis der ikke skabes nye virksomheder og flere tusinde arbejdspladser,
vil samfundsøkonomien blive ramt af fejlslagne investeringer.
S:08
LOKALER

HENRIK LISTS PUSSYLAND-NOVELLER

BLIVER TIL UNIK TEGNESERIE
TEKST ANDERS HØJBERG KAMP

Først udkom Pussyland som novellesamling, så udkom Pussyland Connection som spoken word-cd - og nu udkommer Pussyland Express som graphic novel.
Københavneravisen mødte forfatteren Henrik List til en snak om tegneserier. S:18
BYENS BØGER

TEKST CAMILLE BLOMST

DR-Darlingen, den
rapmundede, morsomme
og skønne Ane Cortzen har
mange talenter, før hun søgte
ind på Arkitektskolen, var hun
den velskrivende vakse redaktør af Pisserendens lille lokalavis Rendestenen.
Hendes tv-program Made in
Denmark er netop afsluttet.
Men der kommer en ny omgang
af arkitekturrejserne Fantastiske Forvandlinger til efteråret.
S:14
MIT KVARTER

2

APRIL 2016 ÅRGANG 11

KBH K

LEDER

UBER OG UNDER
Disruption er det nye modeord. Forstyrrelse. En
ny form for business æder sig ind på en velkendt
forretningsmodel. Mennesker ændrer adfærd,

andre ser deres livsgrundlag skride. På den
ene side udnytter vi de nye fordele, på den
anden side er vi bekymrede for konsekvenserne.
Deleøkonomi er et andet begreb, der er oppe i tiden. Mange københavnere er begejstrede for

tanken om, at vi kan blive rigere
ved at eje mindre. Hvilket lyder
som en paradoks. Men sandt er
det, at vi får flere penge til rådighed, hvis vi giver afkald på
at eje en bil og i stedet indgår i
en deleordning.

vere og arbejdstagere er tilfredse med, at det
for eksempel er umuligt at knokle ti timer
om dagen halvdelen af året og holde fri de
resterende måneder. Fleksibilitet anerkendes ikke.

Dramatiske forandringer af arbejdslivet er på vej,
og en ny generation af storbymennesker foretrækker – nogle gør – mere løse ansættelser,
fordi de vil kunne disponere over deres tid på en
anden måde end lønmodtagere, der
skal møde 37 timer om ugen. Der ad-

vares mod en tilstand, hvor det
sociale sikkerhedsnet brister, så
der opstår en ny underklasse af
folk, der fægter sig frem fra job
til job. Sandt er det, at man udover de kvalifikationer, der efterspørges, skal besidde et vist livsmod. Ikke alle har kræfter til at
være med i det ræs.

Der er mange københavnere, som
udlejer deres bolig via Airbnb og
henter et solidt tilskud til huslejen. Selv indlogerer de sig privat,

TIVOLI TRODSER
TYNGDEKRAFTEN
Med et nyt 45 meter højt tårn udfordrer den gamle have
de modigste gæster.
TEGNING: CLAUS SEIDEL

BYENS DEBAT
København og dens indbyggere er i de senere år blevet beriget
med et festfyrværkeri af broer, nye områder og muligheder for at
boltre sig…. Men et område er ligesom blevet glemt i festen:
Indre By. I stadens gamle centrum er udviklingen stagneret, at
faktisk nærmest sakket bagud. Fra at være Københavns hjerte er
Indre By i stigende grad et område, som de lokale undgår. Stort
set ingen københavnere kunne finde på at gå tur på Strøget, og
tidligere omdrejningspunkter som Graabrødre Torv og Nyhavn er i
dag næsten kun for turister… Derfor er idéen om at samle de førende af områdets kulturinstitutioner og relancere området som
et kulturkvarter velkommen”.
Lederartikel i Politiken

når de er på storbyferie. Ført ud
i sin yderste konsekvens er det en
trussel mod hotellerne og personalet. Men det kan også tænkes,
at folk rejser mere, og at overnatnings-kagen bliver større.

Deltidsarbejde behøver ikke udarte
til en form for slaveri, men selvfølgelig er der risiko for underbetaling,
hvis kortvarige kontraktansættelser bliver den nye norm. Fast ar-

Debatten om delebilordningen Uber nåede Folketinget. Er det piratkørsel eller en logisk videreudvikling af den kollektive trafik? Man er

bange for sort arbejde, men det burde være
muligt at afkræve Ubers administration de
nødvendige oplysninger om chaufførernes
indtjening. På samme måde kan airbnb-udlejerne holdes under observation.
Derimod er det ude af trit med tiden, hvis man
ad lovgivningens vej forsøger at forbyde samkørsel og boligdeling. Menneskelig opfindsomhed

er uden ende, så der vil være basis for mere
skumle udveje. Vi bliver lidt mere velhavende,
når den private profit bruges til at købe varer
og tjenesteydelser og bidrager til vækst.
Dumping, social dumping, lyder advarselsråbet
fra fagbevægelsen, hvor man lægger vægt på
overenskomster og ordnede forhold. Vi taler om

bejde giver tryghed, men den tid
er forbi, hvor man blev ansat i
banken som 16-årig og først var fri 50 år senere - med et guldur til tak. Selv den offentlige sektor er ikke længere en sikker havn.
Drømmen om, at samfundet gennem lovgivning
kan forhindre forandringer, vil snart briste. Kun-

sten består derfor i at acceptere, at teknologien udvikler en anderledes mentalitet,
og at der skal være plads til iværksættere,
eventyrere, dagdrivere med et lavt forbrug
og slidere, som går ind i private og offentlige organisationer og slider for at skabe sig
en karriere.
Du er under pres, kære københavner, og selv om
du synes, at du sidder sikkert i sadlen, kan du

blive offer for den disruption, der sammenlignes med en tsunami.

den danske model, men ikke alle arbejdsgi-
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Ønsker du mere information
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Att. Allan Nielsen
Skt. Gertruds Stræde 5
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Tlf.: 53 53 77 77
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DE KONSERVATIVE

BLOKERER
FOR BILFRI SØNDAG

Sten og
krystaller
kæmpe
udvalg
fra 10,-

TEKST LARS PETER LORENZEN

Selvom et flertal i Københavns Borgerrepræsentation tidligere har givet grønt
lys for en bilfri søndag i september i landets hovedstad,
har De Konservative brugt
sin vetoret i forhandlingerne
om økonomien til projektet
og har dermed foreløbig sat
en stopper for planerne.
Prisen for en bilfri søndag er 4,7 millioner kroner,
der blandt andet skulle gå til
skiltning, afspærring og kommunikation.
Der var imidlertid ikke afsat penge til den bilfri søndag i budgettet, og pengene
skulle derfor findes ved den
såkaldte overførselssag, hvor
partierne bag budgetaftalen
forhandler om fordelingen
af overskudsskattekroner fra
sidste år.
Derfor valgte De Konservative, der er et af budgetpartierne, at blokere for planerne.
- Der er ikke sat en eneste
krone af til at afholde bilfri
søndag, siger Jakob Næsager,
der er leder af De Konservative i København.
BILER

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell glædede sig for tidligt i
sidste nummer af Københavneravisen, hvor han troede, at den bilfri
søndag var en realitet.

Københavns teknik- og
miljøborgmester,
Morten
Kabell (EL), ærgrer sig indædt over den beslutning.
- Det er mildest talt forrykt.
Det, som et bredt flertal gennemførte, kan man ikke finde
penge til, fordi De Konservative fik lov til at nedlægge
veto. Og det er jo absurd, siger han.
Enhedslisten var ikke med
i budgetforliget, og Morten
Kabell har derfor fulgt forhandlingerne på sidelinjen.

DU FINDER TUSINDVIS AF
SPÆNDENDE OG ALTERNATIVE
GAVEIDEER HOS TESSIES,

Han mener ikke, at forvaltningen kan finde pengene et
andet sted.
- Den billigste måde, man
kan gennemføre det på, koster
mellem to og tre millioner.
Det svarer til fem-seks renholdsmedarbejdere, der ikke
skal have et job i 2016. Selvfølgelig kan vi finde penge på
driften, men så skal vi fyre
medarbejdere. Er det den vej,
vi skal gå? Det synes jeg ikke,
siger han.

FIOLSTRÆDE 14, KBH. K.

lp

NY POLEMIK OM HASHHANDEL
Modsat Socialdemokraterne på Christianborg,
der vil sætte hårdt ind over for
den omfattende hashhandel
på Christiania sammen med
Dansk Folkeparti og De Konservative, så mener Socialdemokraterne i København ikke,
det er den bedste løsning.
- I København står vi med
de her problemer i dagligdagen. Det er os, der har Pusher Street liggende, og det er
POLITIK

os, der skal forsøge at hånd- stoppe den store omsætning
tere det her problem. Vi me- med flere politiaktioner på
ner, at den bedste måde er fristaden. Lars Weiss mener
FINE DINING | CONFERENCE | CATERING
at legalisere hash, siger Lars derimod ikke, at det er den
Weiss, gruppeformand for bedste vej at gå.
- Vi vil i København gerne
Socialdemokraterne i KøbenREEF N’ BEEF • JERNBANEGADE 4 • 1608 KØBENHAVN V • TLF. 33
have et to-årigt forsøg, hvor
havn.
REEF
N’
BEEF
•
JERNBANEGADE
4
•
1608
KØBENHAVN
V
•
TLF. 33 33 00 30 • REEF@REEFNBEEF.DK • WWW.REEFNBEEF.DK
Tal fra politiet viser, at vi prøver med legal hashhanhashhandlen årligt omsætter del. Den politik, man har ført
for en halv milliard kroner.
indtil nu, har ikke virket, men
Retsordfører for Social- det vil vi forsøge nu, siger Lars
demokraterne på Christi- Weiss.
ansborg, Trine Bramsen, vil
lp

VI HAR OGSÅ SPÆNDENDE BØRNEMENUER

Shamanic
FINE ARTS & JEWELLERY

Hviids Vinstue

DANMARKS STØRSTE
UDVALG AF TURKISER

Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk | Kgs. Nytorv |

33 15 10 64

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

APRIL 2016 ÅRGANG 11

KBH K

ANNONCE

SNYD HØFEBEREN
FØR DEN SNYDER DIG
For de fleste mennesker varsler foråret lysere tider, solskin, varmere temperaturer og lyst til aktiviteter
under åben himmel. Men årstiden har desværre også en skyggeside; forårsmånederne medfører et
stærkt stigende antal pollen i luften, der kan afføde høfeber og andre overfølsomhedsreaktioner.
Symptomerne på høfeber viser sig ofte fra øjne og
næse. Dine øjne kan klø, hæve, løbe i vand og blive
røde. Din næse kan stoppe til, løbe med et tyndt og
vandigt sekret, medføre generende kløe og hyppige
nys. Andre symptomer kan være hovedpine, træthed, søvnbesvær og en generel utilpashed.
Stigende forekomst

I Danmark skønnes det, at 1,2 million danskere lider af høfeber . Man regner desuden med, at mellem 10 og 25 % af den vestlige befolkning har høfeber. Patienter med høfeber har øget risiko for
også at få astma og 80 % af patienter med allergisk
astma har også høfeber .
Mange mulige årsager

Der findes ikke en entydig forklaring på den øgede
forekomst. Det er foreslået, at stigningen skyldes
indeklimaet i boliger og på arbejdspladser, hvor
der med isolerede rum er grobund for allergener
som f.eks. husstøvmider og dyrehår. I udemiljøet
peges på forureningens følger i form af partikler
fra forbrændingen hos biler og fabrikker. Import
af bynkearter fra udlandet og beplantning af platantræer kan også spille ind .
Voksne og børn reagerer på forskellig vis. De
er ofte ikke klar over, at det er en allergisk reaktion. Symptomerne kan minde om f.eks. forkølelse.
Mange patienter vænner sig ganske enkelt til reaktionerne, og anser dem for at være normale. Det
gør det vanskeligt at give en præcis diagnose og
kortlægge det egentlig omfang af høfeberen.
Forringet livskvalitet

Høfeber kan opstå når som helst gennem hele livet.
Nogle er plaget hele livet, mens andre kan vokse
fra den. Den kan ændre sig gennem sæsonen, og
de værst ramte oplever forringet livskvalitet med
søvnbesvær, koncentrationsbesvær og vanskeligheder ved at passe arbejdet. Risikoen for at udvikle
astma er tilmed stor.
– Når børn og unge rammes af allergi, påvirker det skolegangen og indlæringen. Reaktionen på
pollen kommer for manges vedkommendes netop
i eksamenstiden, når skoleåret skal afsluttes og
evnerne vurderes. Det får mange til at præstere
dårligere end sædvanligt. Det samme gælder den
arbejdende del af befolkningen, der rammes af
allergi. Deres produktivitet formindskes, udtalte
seniorforsker Karin Dam Petersen, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland i forbindelse med
offentliggørelsen af et stort forskningsstudie .
Få det hellere tjekket

Det er en god idé at konsultere egen læge, hvis du
har mistanke om høfeber eller andre allergiske re-

aktioner. Fortæl om dine symptomer og bliv undersøgt med en hudpriktest, der kan vise, om du
eventuelt har allergi med straksreaktioner. Lægen
kan også foreslå en RAST-test rettet mere specifikt
mod visse allergifremkaldende stoffer – og ud fra
det samlede billede afgøres din individuelle behandlingsform.
Søg råd og rette midler på apoteket

Når du har kortlagt årsagen til din høfeber, gælder
det om at vælge de mest effektive midler til indsatsen. Øjendråber eller næsespray kan eksempelvis
give en lindrende her-og-nu virkning. Hvis du lider af allergi i det meste af sæsonen, bør du vælge
en forebyggende behandling før sæsonstart med
f.eks. tabletbehandling, forebyggende næsespray
og øjendråber. Apoteket guider dig frem til den
rette løsning:
– Vi er alle forskellige, og pollen kan give forskellige symptomer hos den enkelte. Derfor er det
vigtigt med individuel vejledning, så du får den
rette løsning.
På apoteket tilbyder vi godkendte og veldokumenterede produkter, der giver hurtig og effektiv
lindring til både børn og voksne. Vi rådgiver fore-

byggende omkring pollenallergi og de mange muligheder, der findes for at holde øje med den aktuelle pollensituation, udtaler apotekspersonalet.
Vil du vide mere?
Kontakt Kongelig Hof-Apotek.

Gode råd mod høfeber
•
•
•
		
•
•
•
		
•
•
•
•

Husk din medicin
Slå græs, mens det er fugtigt af dug
Brug tørretumbler og tør dit vasketøj inden døre
i sæsonen
Vask eller skyl håret fri for pollen, inden du går i seng
Luk bilens vinduer og brug gerne pollenfilter
Brug solbriller eller cykelbriller, når du cykler
– så undgår du pollen i øjnene
Luft ud, når pollentallene er lave
Tjek pollentallene og planlæg dagen efter dem
Hold dig så vidt muligt indenfor
Undgå pelsdyr, som kan have pollen i pelsen

Kilder: www.astma-allergi.dk, www.netdoktor.dk
og www.sundhedsguiden.dk
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TOVES MAND, VICTOR
Dobbeltinterview med Københavneravisens Jacob Ludvigsen og skuespilleren Lars Brygmann,
der spiller Tove Ditlevsens mand, Victor Andreasen i ”Toves værelse” på Folketeatret.
TEKST MAJBRIT HJELMSBO

FOTO TORBEN DRAGSBY

Prøverne er i fuld gang
på Folketeatrets spritnye forestilling,
”Toves værelse”, der handler om forfatteren Tove Ditlevsen og hendes
ægteskab igennem 21 år med redaktør Victor Andreasen. Hun var sin
generations mest populære forfatter,
kendt for sine kærlighedsdigte og
selvbiografiske romaner som ”Barndommens Gade”, ”Gift” og ”Vilhelms
Værelse”. Han var manden, der reddede Ekstra Bladet fra bladdøden op
gennem 1960erne og 1970erne med
sin pågående kampagnejournalistik
og var en spiddende debattør igennem en menneskealder.
Det er dagen efter første gennemspilning på ”Toves værelse”, da
Københavneravisens senior editor, Jacob Ludvigsen mødes med skuespilleren Lars Brygmann, der spiller rollen
som Victor. Jacob Ludvigsen kendte
Victor Andreasen personligt fra sin
tid på Ekstra Bladet. Lars Brygmann,
der stadig er på jagt efter viden om,
hvilken slags menneske Victor Andreasen var, læner sin ivrigt ind over
bordet og spørger ind til forbindelsen
mellem Ludvigsen og Andreasen.
Jacob Ludvigsen: ”Det var Victor
Andreasen, der ansatte mig på Ekstra
Bladet som 18-årig i 1966. Jeg kom til
at kende ham igennem to omgange på
Ekstra Bladet. Victor Andreasen skrev
alt i hånden. Skrivemaskinen blev aldrig ham. Han var utrolig skarp i hovedet og kunne spidde sin modstander på to sekunder. Han var meget
temperamentsfuld. Men han kunne
også være flæbende sentimental, så
tårerne sprøjtede. Verdenslitteraturen var han velbevandret i. Strindbergs samlede værker stod på hylderne.
Han var myreflittig og en mand, der
holdt af at tale, og tale længe. Hvis
man ringede ham op, kunne man lige
så godt sætte en times tid af.
Der var ikke den ansatte i hele Politikens Hus, der ikke kunne parodiere hans silkeborgensiske dialekt, der
hvislede skarpt ud mellem tænderne.
Han kunne godt minde lidt som en
bidsk terrier. Han gik ikke af vejen
for lidt god sladder og var heller ikke
bleg for at bagtale folk, især ledelsen
i bladhuset. Noget, der kunne gøre
ham rasende, var folk, som ikke anerkendte hans talent, det som han
var dygtig til. Så var de selvfølgelig
åndsvage.
Men Tove Ditlevsens sidste roman ”Vilhelms Værelse” kom til at
koste ham redaktørjobbet. Han følte
ikke længere, at han kunne sidde til
møder, hvor alle stirrede hen på ham
og tænkte: Det er ham, det dumme
INTERVIEW

svin fra ”Vilhelms Værelse”. Det kom drama. Og i virkeligheden ved vi ikke
bag på ham, at folk ikke kunne forstå, ret meget om, hvad der foregik i lejat bogen var en fiktiv roman og ikke ligheden på Boulevarden, når gardivirkelighed. Selvfølgelig med træk fra nerne var trukket for. Tove Ditlevsen
det virkelige liv, men også med ting har antydet noget om det i ”Vilhelms
som var ”digterisk frihed”. Samtidig Værelse”, men det er jo også stadigvar der også en vis stolthed fra hans væk netop en roman.
side over at være blevet portrætteret.
Men konkret arbejder vi med,
Han udtalte uden bitterhed, at ”Vil- hvor meget vi skal gøre ud af at
helms Værelse” var Toves bedste bog”. ligne i udseendet og måden at tale
Lars Brygmann fortæller, at hol- på. Eller i hvilket omfang vi eventudet på ”Toves værelse” også har væ- elt indledningsvis skal omtale forret nødt til at
fattere ved deres
overveje profulde navn, når
der i manuskripblematikken
omkring hitets talesprogsstil
bare står f.eks.
storisk virkeVI HAR TALT OM, HVORDAN
Elsa (Gress) eller
lighed og den
VI SKULLE FORHOLDE OS TIL
Tykke Thorkild
kunstneriske
HISTORISKE FAKTA, ISÆR
(Bjørnvig) - for at
frihed.
hjælpe publikum
Lars BrygHER EFTER HELE DEBATTEN
lidt på vej.
mann: ”Vi har
OMKRING OLE BORNEDALS
Vores foretalt om, hvor”1864”.
dan vi skulle
stilling
starter
forholde os til
omkring det tidshistoriske fakta, især her efter hele punkt, hvor Tove Ditlevsen udgiver
debatten omkring Ole Bornedals novellesamlingen, ”Den onde lykke”.
”1864”. Men vores udgangspunkt i Tove inviterer den unge Klaus Rif”Toves værelse” er Jakob Weis’ ma- bjerg hjem for at læse digte, hvorved
nuskript og Vibeke Wredes instruk- han bliver vidne til Toves og Victors
tion. Vi tror ikke, folk sidder nede groteske ægteskab. Victor hadede Rifi salen med en tjekliste og krydser bjergs visitter. Han syntes, Rifbjerg
fakta af. Det, der interesserer folk, er, nassede på kunsten og deres liv og
om der sker noget på scenen, om der opsamlede sladder. Han hadede, at
sker noget mellem de her mennesker. Rifbjerg kom anstigende med Rilkes
Der er nødt til at være en kunstnerisk digte i sin lille mappe. Victor havde
frihed, fordi det jo skal fungere som jo allerede selv lært Tove alt, hvad der

var værd at vide om Rilke og al anden litteratur i øvrigt. Og han vidste
udmærket godt, at de unge modernistiske digtere anså Tove Ditlevsens
bøger for triviallitteratur.
Victor er ikke en ren skurk i ”Toves værelse”. Victor beundrede Tove
Ditlevsen. Han syntes, hun var Danmarks bedste forfatter. Og han reddede rent faktisk hendes liv, da han
i begyndelsen af deres ægteskab fik
trukket hende ud af narkomanien.
Der havde han en mission.
Men Tove kunne sno Rifbjerg om
sin lillefinger. Hun var jo også et erotisk menneske. Og hun nyder at spille
ham ud mod Victor. Vi har en scene,
hvor Tove som en hemmelighed fortæller Rifbjerg, at Victor har et litterært mindreværdskompleks over, at
han ikke selv er skabende kunstner.
Selvfølgelig får Rifbjerg talt over sig,
og hun nyder at se dem sætte stød
ind mod hinanden”.
Jacob Ludvigsen: ”Jeg tror ikke,
Victor havde et litterært mindreværdskompleks. Men jeg tror måske nok,
han ville blive en lille smule smigret
over sådan at være blevet gjort til en
dramatisk figur i ”Toves værelse” på
Folketeatret.
mh@kbhavis.dk

”TOVES VÆRELSE”
FOLKETEATRET FRA D. 8/4- 14/5.

APRIL 2016 ÅRGANG 11

KBH K

7

OTTENDE DYRESTE BY
København blev for ganske
nyligt kåret til verdens bedste by af det internationale
designmagasin Wallpaper.
Men der er en høj pris at betale. København er nemlig
sammen med Seoul og Los
Angeles kåret til verdens ottende dyreste by at leve i. Det
viser en rapport fra The Economist. Singapore topper listen og er for tredje år i træk
blevet kåret som verdens dyreste by at leve i.
Opgørelsen er lavet ud
fra en undersøgelse af, hvad
blandt andet offentlig transport, fødevarer, brug af egen
bil, boligleje, skoleafgifter og
155 andre produkter og serviceydelser koster i de forskellige byer. The
Economist
KBH
K
har samlet mere end 50.000

forskellige priser for at lave
listen over byernes omkostningsniveau.
Noget tyder dog på, at
Singapore muligvis snart bliver slået af sin lidet attraktive førsteplads. Flere storbyer haler nemlig ind på den
asiatiske metropol.
Øverst i feltet ligger Zürich
og Hongkong, som begge ånder Singapore mere og mere
tungt i nakken, som årene
går. Paris, London og New
York indtager 5.-7. pladsen.
Ønsker man den billigste
løsning, hvad angår husleje,
mad og offentlig transport,
skal man bosætte sig i Lusaka i Zambia, som er kåret
som verdens billigste by at
leve i.

URMAGEREN

Smørrebrødscafé

12
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Dronningens Tværgade

Svend Larsen’s efterfølger
Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,
frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.
Ny adresse:
.9 !$%,'!$%

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

Bilerne i venstre side af vejen er alle ulovligt parkerede, og derfor kan kørende ikke passere hinanden i begge retninger.
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Tag CYklen

PÅ NATURSKØNNE REFSHALEVEJ
Refshalevej ved Christianshavn betragtes af mange som lovløst
område. Men det trafikale kaos på den maleriske vej har regler,
der vedholdende forsøges håndhævet.

FRA kongens nYTorv
TEKST JETTE R. ARENDRUP

TIL sTranden
TRAFIK Ud for Refshalevej ligger den ulovlige

bådeby i Erkehlgraven, og der ligger en ligeså
Nu også
ulovlig badestrand ud for bådebyen. Tilmed
Dronningens Tværgade 14
er det, der foregår på vejen heller ikke særligt
siddepladser
.9 !$%,'!$%

1302 København K
PALÆ_41x40.indd 1
09/06/06 16:36:00
Tlf.: 4341 6218
legalt. Når man kommer fra Prinsessegade
4,&
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Høreapparater fra Interton

sTella polaris
P-bøder med politieskorte uden effekt

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

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

sankt annæ kiosken
St. Kongensgsde 40 · 1254 kbh K

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

Charlotte Sommer

Sommer’s Høreklinik

PROFESSIONAL AND CLASSIC CAMERAS

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

mænd med køller, gør desuden, at mange
fejlagtigt tror, at parkeringsvagterne ikke
længere kontrollerer 3-meter reglen på denne
strækning. Men der kommer stadig parkeringsvagter på kontrolbesøg på Refshalevej
- nu i selskab med politieskorte. Det siger sig
cykelsti
Holmen, langs
Kløvermarken
og
selv, at over
der udskrives
rigtigt
mange bøder.
videre
til har
Amager
Strand, hvilket
gøreffekt.
cykeltuMen det
tilsyneladende
ingen
ren fra Kongens Nytorv til en langt smukkere
og
mere sikker oplevelse.
Aftenvandringer
og bilfri by
Amager
har på
et bestyrelVejen
har Strandpark
tidligere I/S
været
genstand
for
sesmøde
netop aftenvandringer
besluttet at gøre det
lovligt
for
skønne, rolige
langs
vandet,
cyklister
at cyklekaos
langs
strandpromenaden.
og det trafikale
er derfor
en torn i øjet
Med
de nyechristianshavnere.
tiltag bliver Amager Strandpark
på mange
en integreret
del af Christianias
Københavns Naboer,
Kommunes
Hos foreningen,
har
ambition
omværet
at gørei dialog
hovedstaden
til verdens
man længe
med kommunen
bedste
cykelby. Formand, Julius Lund siger:
om tilstandene.
kbh
”Christianitterne har deres kæmpestore, private bilpark holdende ude i Christianshavns
gader, primært på Refshalevej. Hvis christianitterne fastholder princippet om, at også
den ikke fredede del af Christiania skal være
bilfri, så må de frigøre sig fra afhængigheden
af deres privatbiler. Og hvis de ikke vil frigøre sig, så må de oprette P-pladser til deres
privatbiler inde på den ikke fredede del af
Christianias område.” Hertil svarer Teknikog Miljøborgmester, Morten Kabell. ”Jeg vil
ikke afvise, at Christiania skal være med til
at løse en del af parkeringsproblematikken i
området, herunder på Refshalevej. Det vil de
kommende undersøgelser i samarbejde med
til
Østrevise.”
Anlæg
næsteKabell
år. Ifølge
Dagbladet
Fonden
Morten
henviser
her til
Politiken
overvejer
arrangørerne
af Stella
det analysearbejde som Fonden Fristaden
Polaris
at forlade
København
og rykke feChristiania
og Teknikog Miljøforvaltninsten
til Frederiksberg
Have i nabokommugen snart
indleder vedrørende
byfornyelse
nen.
Dj’erne Kalle
og Nicka
Kirsteijn
er
af Christiania.
ManB.må
håbe, at
de finder
drivkræfterne
festivalen.
hele Christaren løsning, forbag
Refshalevej
er Det
ligesom
tede
med
par hundrede
mennesker,
men
stiania
et et
meget
smukt rekreativt
område.
nu har arrangementet vokset sig større end
en velbesøgt fodboldlandskampjra@kbhavis.dk
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.

Men det er ellers fuldt lovligt for almindelige
biler at holde i begge sider og at køre i begge
retninger, så længe de overholder en regel om,
at der for parkerede biler skal være mindst tre
meter fra vognen til en evt. optegnet midterlinje. Der er kun optegnet en midterlinje fra
Prinsessegade og op til den nye bro fra Arsenaløen til Refshalevej, men denne strækning
MUSIK
Østre Anlæg
er en
af Københavns
er særdeles
populær,
fordi
det er gratis perparler.
Gemt
væk
og
ikke
særlig
kering tæt på Christianshavn kendt
og på blandt
Pusher
menigmand,
men blandt
muStreet. Man holder
derfor ,elektroniske
ulovligt hele vejen
sikfans
er stedet
velkendt
op i venstre
side indtil
broen,via
og festivalen
det gør så,
Stella
Anlægget
bag
at der Polaris.
ikke bliver
ordentligligger
plads skjult
til fodgænStatens
for Kunst
– mellem
Stockgere ogMuseum
cykler, eller
til at biler
kan passere
holmsgade
ogdenne
Øster strækning.
Voldgade. I begyndelhinanden på
sen Episoden
af dennei januar
måned2012,
blevhvor
Østre
tre Anlæg
parkeendnu
en gang
genopdaget
unge
ringsvagter
blev
overfaldetafafmange
maskerede
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.

DRUKNER i suCCes
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VARME PENGE

TIL KOLDE
KONTORER
TEKST JACOB LUDVIGSEN FOTO TORBEN DRAGSBY

Københavnsområdet i risikozonen, mange nye kontorhuse uden lejere, og der bygges flere i hastigt tempo.

FÆRRE GENEDAGE

I TRAFIKKEN

Selvom København er
belastet af omkring 10.000
gravearbejder om året, og
byen i mange år har antaget karakter af én stor byggeplads, er antallet af genedage
i trafikken blev reduceret med
14 procent i 2015.
Der arbejdes på højtryk for
at genoprette den nedslidte
københavnske infrastruktur.
Alligevel blev det i 2015 en del
lettere for biler, busser, cyklister og fodgængere at komme
frem igennem byen.   
- København har stort fokus på at sikre en god fremkommelighed på vejene for
byens mange trafikanter. Sidste år udskiftede vi alle byens gamle og ustabile trafiksignaler og fjernede dermed
en masse forsinkelser. Samtidig er vi godt i gang med at
få meget bedre styr på byens
mange nødvendige gravearbejder. Og endelig har vi sammen med Vejdirektoratet sikret en bedre kommunikation
om den daglige afvikling af
trafikken i hovedstaden, siger
teknik- og miljøborgmester
Morten Kabell (EL).
Ifølge statistikken var der
i alt 207.652 genedage i 2015,
mens antallet året før lå på
254.520 dage. Samtidig blev
BOLIG

Pensionskasser, forsikringsselskaber og kapitalfonde har et fælles problem.
Hvor skal midlerne investeres? Obligationer giver ingen
renter, aktieporteføljen må
ikke blive for stor på grund
af risikoen, og så er der i virkeligheden kun fast ejendom
tilbage. Men hvis de varme
penge sættes i tomme, kolde
kontorer, er der ingen lejeindtægter. På nuværende
tidspunkt anslås dette tab
at koste pensionsopsparerne
300 millioner kroner, og beløbet vil vokse, medmindre
en stribe nye virksomheder
efterspørger ledige kvadratmeter til tusindvis af nye
medarbejdere.
LOKALER

168 fodboldbaner

Morgenavisen Jyllands-Posten har beregnet, at der lige
nu er 1,2 millioner tomme
kvadratmeter, hvilket svarer
til 33 kontorbygninger som
Mærsks på Esplanaden eller
168 fodboldbaner. Investeringen i kontorbyggeri øges fra
3,3 milliarder kroner i 2015
til ca. 7,3 milliarder i 2017.
Samtidig sker der salg og

fraflytninger i stort omfang.
Nordea forlader hovedsædet
på Christianshavn, som ATP
ejer, for at rykke til Ørestad
ved siden af DR-Byen og spare
25 % i husleje. Hvem skal
overtage deres ejendomme?
Nykredit sætter sine huse
på Kalvebod Brygge til salg,
men hvem vil købe? Danske
Bank har solgt sit hovedkvarter (37.000 kvadratmeter) på
Holmens Kanal for 1,4 milliarder til forsikringsselskabet
Standard Life og bliver boende som lejer, men det kan
også ændre sig, hvis banken
ønsker en billigere husleje.
Anstrengt optimisme

Nogle af nybyggerierne vil
fremstå som mere velindrettede med attraktive trafik- og
parkeringsforhold, og hvis de
kan udlejes – sikkert med en
god startrabat – vil andre og
mindre moderne kolosser stå
uden lejere.
De enkelte investorer giver hver især udtryk for optimisme, de kan heller ikke
tillade sig andet, men foreløbig har pensionskasserne
tabt 300 millioner kroner på

ejendomme, der ikke svarer
til forventningerne. For kommende lejere er situationen
gunstig, fordi det store udbud
lægger pres på lejeniveauet.
Danica Ejendomme har
sammen med kapitalfonden
Blackrock erhvervet Post
Nords arealer ved Hovedbanegården for 900 millioner,
her skal en ny bydel opføres
i løbet af de kommende 10-15
år. Men vil der være lejere til
kontorer og butikker?
Kontorer i det indre Københavns ældre ejendomme
er fortsat attraktive for de
lidt mindre virksomheder,
fordi beliggenheden er mere
eksklusiv. Også her er der dog
en vis tomgang.
Hvis kontorboblen brister,
vil det få voldsomme konsekvenser for investorer og entreprenører, og bølgerne kan
brede sig til hele hovedstadsområdet. Håbet er derfor, at
nye virksomheder ser dagens
lys med behov for et sted at
være. Mange tusinde nye arbejdspladser skal der til for
at varme de kolde huse op.
jalu@kbhavis.dk

den gennemsnitlige varighed
på et gravearbejde reduceret
fra 26 dage i 2014 til 22 dage
i snit i 2015. Det svarer til et
gennemsnitligt fald på 15 procent i gravetid.
lp

FAKTA OM

GRAVEARBEJDER

I KØBENHAVN:

• Flere gravearbejder placeres i
ferieperioder, hvor der er mindre
pres på trafikken.
• Flere gravearbejder gennemføres hurtigere, fordi man vælger
at afspærre gaden helt i en kort
periode, frem for at have eksempelvis et enkelt kørespor åbent,
uden at det gavner trafikken ret
meget.
• Der sker en tættere koordinering mellem gravearbejder, som
forskellige aktører er i gang
med.
• Forvaltningen fører et tættere
tilsyn med gravearbejderne for
at sikre fremdriften og minimere
antallet af dage, hvor der ikke
arbejdes bag afspærringen.
• Forvaltningen har sammen
med de store ledningsejere og
anlægsentreprenører indgået en
samarbejdsaftale, som beskriver
de forskellige parters ansvar for
at få gravearbejderne gennemført effektivt
og velkoordineret.

Spørg bare os…
Hos os får du gode råd på stedet og gode vaner med hjem. Vi rådgiver om
sundhed, personlig pleje og brug af lægemidler. Vi kan også hjælpe dig med
at holde styr på din medicin – uanset alder eller hvor meget medicin du får. Vi
kalder det dosispakket medicin. For 14 dage ad gangen pakker vi din medicin
i engangsposer til morgen, middag, aften og nat. Dermed får du større
sikkerhed for korrekt medicinindtagelse. Vi pakker medicinen efter lægens
recepter.

Spar 20%
Fra den 28. marts – 24. april har apoteket 20%
rabat på Apovit® B-komplex og Multi voksen

Kom ind på apoteket og hør mere om dosispakket medicin
– det er ikke så dyrt, som du tror.
Med bl.a. biotin,
der vedligeholder
normal hud og
normalt hår

Venlig hilsen
Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på
Kongelig Hof Apotek

Vedligeholder
immunforsvaret og
kroppens naturlige
vitaminbalance

Rygestop?

Fodsvamp?

Pollenallergi?

Halsbrand?

Motivation er afgørende for at lykkes
med et rygestop - ofte i kombination
med en form for nikotinerstatning. På
apoteket hjælper vi dig i gang til et
effektivt rygestop.

Svamp trives på fugtige fødder, og
tegn på fodsvamp kan være rødme,
svie, kløe, hvidt opblødt hud, små
revner og afskalning af hud. Det skal
behandles med et svampemiddel, så
det ikke breder sig til neglene.

Pollen kan give forskellige symptomer
fra person til person. Derfor skal du
have individuel vejledning for at finde
frem til den rette løsning for dig.

Symptomerne på halsbrand er en
smertende, brændende eller sviende
fornemmelse i maven, bag brystbenet
eller i halsen. Halsbrand kan bl.a.
modvirkes af et syreneutraliserende
håndkøbslægemiddel.

Alnok®
Anti-histamin tabletter til behandling af
allergisk snue, høfeber og nældefeber.
Lindrer gener i øjne og næse og virker i 24
timer. Dosering 1 tablet dagligt. 30 stk.

Nicorette® Cooldrops
Kom godt i gang med dit rygestop med
Nicorette Cooldrops sugetablet. Med den
friske smag af mint og den nemme teknik,
er du godt på vej. Perfekt til dig, der ryger
under 20 cigaretter om dagen. 80 stk.

Lamisil Once®
Den eneste behandling, der dræber
fodsvamp med kun én enkelt påsmøring.
10 mg/ml, 4 g.

Benaliv® øjendråber
Giver en hurtig og
mærkbar lindring
mod pollenallergi.
Virker næsten
øjeblikkeligt og i
op til 12 timer.

Gaviscon®
Lindrer halsbrand og sure opstød uden at
påvirke kroppen. 500 ml.

Kongelig Hof Apotek
Store Kongensgade 45 · 1264 København K · Tlf. 33 14 11 68
www.kongelighof.apotekeren.dk
Nicorette® Cooldrops (nicotin). Sugetabletter, 2 mg nicotin Sugetablet 2 mg nicotin til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nicotintrang og abstinenssymptomer og rygetrang. Anb. brug højst 9 måneder. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdsstofferne.
Sukkersygepatienter bør være opmærksomme på, at en øget insulinoptagelse forekommer ved rygeafvænning. Nicotindoser, som en voksen ryger tolererer, kan give forgiftningssymptomer eller være dødelig hos små børn. Bør ikke bruges af kvinder som ønsker at blive gravid, gravide/
ammende og børn 12-18 år uden lægens anb. eller til børn u. 12 år og af personer der aldrig har røget. Risikoen bør dog afvejes over for fortsat rygning. Bivirkninger: Meget alm.: kvalme, irritation i mund/hals og tunge. Alm: Hovedpine, svimmelhed, søvnløshed, hoste, hikke, opkastning,
ømhed og irritation i mund/hals.. Ikke alm.: Nældefeber, hjertebanken, træthed, utilpashed, brystsmerter. Dosering: Mange lægemidler kræver dosisjustering ved rygeophør. Bruges ved rygetrang hos rygere, der ryger < 20 cig. dgl eller dagens 1. cigaret >30 min. efter de er vågnet. Normalt
anvendes 8-12 per dag, dog ikke flere end 15. Øjeblikkeligt rygeophør: 6 ugers behandling fulgt af nedtrapning. Gradvist rygeophør: Behandling og gradvis reduktion af rygning i højst 6 måneder fulgt af øjeblikkeligt rygeophør med behandling og nedtrapning. Sugeteknik: Sugetabletten flyttes
løbende fra én side af munden til den anden, hvilket gentages, indtil den er helt opløst. Må ikke tygges eller synkes og mad og drikke må ikke indtages, mens sugetabletten er i munden. Pakninger: 20, 80 og 160 stk.. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf.
70 20 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com November 2015 Lamisil Once Lamisil Once 10 mg/g kutan opløsning indeholder terbinafin. Virkning: Behandling af fodsvamp. Dosering: Lamisil
Once påsmøres kun én gang på begge fødder, også selvom læsioner kun er synlige på den ene fod. Dette skal sikre, at svampen fjernes, da den kan være til stede, selvom der ikke er synlige tegn herpå. Bivirkninger: Omfatter milde og forbigående reaktioner på det behandlede hudområde
så som tør hud, hudirritation og brænden. I meget sjældne tilfælde ses allergiske reaktioner. Forsigtighedsregler: Kun til udvortes brug. Må ikke anvendes i ansigtet. Må ikke anvendes til patienter under 18 år, gravide eller ammende uden anbefaling fra lægen. Pakningsstørrelser per
februar 2015: Lamisil Once 10 mg/g, 4 g. I øvrigt bør indlægssedlen i pakken læses grundigt inden brug af produkterne. Dato for produktresumé: 09/2013. Novartis Consumer Health · Edvard Thomsens Vej 14, 3. · 2300 København S · tlf. 39 16 84 00 · www.lamisil.dk Alnok ® 10 mg
tabletter og 1mg/ml oral opløsning Alnok® er et anti-allergisk lægemiddel, der indholder det aktive stof cetirizin. Alnok® filmovertrukne tabletter kan anvendes af voksne og børn over 6 år. Alnok® oral opløsning kan anvendes af voksne og børn fra 2 år. Anvendelsesområde: Til behandling
af øjen- og næse symptomer ved allergisk snue og høfeber samt symptomer ved nældefeber. Dosering: Tabletter: Voksne og unge over 12 år: 1 tablet (10 mg) 1 gang daglig. Børn 6-12 år: ½ tablet (5 mg) 2 gange daglig. Bør ikke anvendes til børn under 6 år. Tabletten synkes hel med et glas
vand. Oral opløsning: Børn fra 2 til 6 år: 2,5 mg svarende til 2,5 ml oral opløsning (½ måleske) to gange daglig. Børn fra 6 til 12 år: 5 mg svarende til 5 ml (1 fuld måleske) to gange daglig. Voksne og unge over 12 år:10 mg svarende til 10 ml (2 fulde måleskeer) en gang daglig. Nedsat nyrefunktion:
Hos patienter med nedsat nyrefunktion anbefales 5 mg én gang daglig. Hvis virkningen af Alnok® er for stærk eller svag, kontakt lægen. Kontraindikationer: Patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion med kreatinin clearance under 10 ml/min bør ikke anvende Alnok®. Anvend ikke Alnok®
ved overfølsomhed over for cetirizin, for et eller flere af af de øvrige indholdsstoffer eller over for hydroxyzin eller piperazin derivater. Særlige advarsler: Alnok® bør anvendes med forsigtighed ved nedsat nyrefunktion, epilepsi, eller ved risiko for krampeanfald. Spørg lægen til råds, hvis du
har vandladningsproblemer. Alnok® tabletter: Indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Alnok® oral opløsning: Bør ikke anvendes til børn under 2 år. Indeholder sorbitol. Kontakt lægen, før du tager denne
medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Graviditet og amning: Spørg din læge til råds. Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Hvis du ønsker at køre, involvere dig i potentielt farlige aktiviteter eller betjene maskiner bør du ikke
overskride den anbefalede daglige dosis og bør tage hensyn til din respons på lægemidlet. Bivirkninger: Træthed, mundtørhed, kvalme, svimmelhed, hovedpine, søvninghed, halsbetændelse, hævelse og irritation i næsen. Udlevering: Alnok® tabletter og oral opløsning kan købes på apoteket
uden recept. Pakninger: Tabletter: 10 stk., 30 stk., 60 stk. og 100 stk. Oral Opløsning:150 ml. Priser: Ikke fast pris. Spørg efter den dagsaktuelle pris på apoteket. Læs vejledningen i pakningen grundigt inden brug. Produktinformationen er afkortet i forhold til Lægemiddelstyrelsens
produktresuméer dateret 17. september 2012 (Alnok® tabletter) og 21. august 2015 (Alnok® oral opløsning) Fuldt produktresumé kan rekvireres hos markedsføringstilladelsesindehaver: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, tlf.: 63 95 10 00, www.sandoz.dk
BENALIV ® (Levocabastin). Øjendråber, suspension 0,5 mg/ml og Næsespray, suspension, 50 µg/dosis. Anvendes til behandling af allergi i øjne og næse. Må ikke anvendes ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Øjendråber bør ikke anvendes sammen med bløde kontaktlinser. Evt.
anvendelse af andre øjenpræparater indgives med 5 min. interval. Bør kun bruges efter lægens anvisning hvis du har dårlige nyrer, ammer, er gravid og til børn under 2 år. Dosering: Voksne og børn over 2 år: En dråbe i hvert øje 2 gange daglig eller 2 pust i hvert næsebor 2 gange daglig. Kan
øges til 3-4 gange daglig. Bivirkninger: Næsespray: Hovedpine, kvalme, træthed, smerter, bihulebetændelse, svimmelhed, døsighed, næseblod, hoste. Øjendråber: Øjensmerter, sløret syn. Pakninger: Øjendråber 4 ml. Næsespray 150 doser: www.benadryl.dk Medicinske produktspørgsmål
kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com. Oktober 2015

*Priserne gælder fra 28. marts – 24. april 2016, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.
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KARSTEN HANSEN STRIBER

BEGRÆNSET

TERRORFRYGT

I KØBENHAVN

TEKST
JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT.

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

Frederiksborggade 4 · 1360 København K
FOR BESTILLING:

ELLER SPØRGSMÅL:

tlf.nr.: 33 12 29 02

e-mail: slagter@kultorvet.dk

TERROR Onsdag den 7. januar 2015 kl. 11.30
stormede to maskerede mænd ind på redaktionen hos det franske satiriske magasin Charlie Hebdo, hvor de skød og dræbte
12 personer.
Forbrydelsen udløste stor nervøsitet, også
uden for Frankrig, og terrorhandlingen fordoblede danskernes terrorfrygt i forhold til
februar 2014, hvor 21 procent af danskerne
frygtede et terrorangreb i Danmark.
Det viste en undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov gennemførte for Metroxpress i perioden 9.-11. januar 2015. Der
var nu 45 pct., der frygtede, at der på et tidspunkt ville komme et terrorangreb i Danmark.
Hver tredje forventede, at det ville ske inden for et år. Det skete kun godt en måned
senere. Først ved Krudtønden på Østerbro
den 14. og den 15. februar ved Synagogen i

Krystalgade. Meget tidligt om morgenen den
15. februar blev jeg vækket af en helikopter,
der i lav højde fløj hen over min taglejlighed
i gaden Åbenrå. Jeg forstod, at noget var galt.
Påskedag 2015 lød det fra domprovst Anders Gaddegaard ved dagens højmesse i Vor
Frue Kirke i København, at det er frygtelig
indbilding, når unge mænd tror, at de tjener
deres guid ved at sprænge uskyldige mennesker i luften. Det er religiøs fanatisme i sin
mest ekstreme form. Det kan man ikke være
uenig med domprovsten i.
Nørreport er landets mest trafikkerede
sted, hvor omkring 250.000 personer dagligt passerer stationen enten med tog, metro,
bus, bil, på cykel eller som fodgængere. Det
er et oplagt sted for en terrorhandling, hvilket myndighederne er opmærksomme på .
I perioder har der været bevæbnet politi i
området. Forståeligt, i lyset af de tragiske
begivenheder i Bruxelles, hvis beredskabet
skærpes yderligere. lanmæssige ændringer
efter bombardementet.
jt@kbhavis.dk
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6.700.000.000.000 ...

20.000.000 ...

…eller enklere sagt 6,7 billioner kroner (1 billion er 1000 milliarder) er
ifølge EU Observer omfanget af korruption i de 28 medlemslande. Nu har
vi slet ikke korruption i Danmark og dermed heller ikke i København.
Så vidt vides...

... mill. kr. for 238 kvadratmeter luksuriøs ejerlejlighed i Amaliegaarden,
Amaliegade 23. 35 boliger i ”et sjældent udbudt 1700-tals bygningsværk
med indre Københavns største have er til salg. For 4 mill. kan man erhverve et hummer på 63 kvadratmeter.

20,9 ...

4.116.244 ...

…millioner er den samlede lønsum for Tivolis direktion, en stigning på
40 % i forhold til 2014, da beløbet var 12,5 mill. Direktør Lars Liebst hæver 8,9 millioner (et plus på 5 %) samt en bonus på 4,4 mill. (plus 200.000
kr.). Væksten skyldes, at økonomidirektør Claus Dyhr forlod Tivoli 1. september og fik 4,3 mill. i fratrædelsesgodtgørelse, i alt modtog han i 2015
7,1 mill. Den nye økonomidirektør Andreas Morthorst hævede 1,2 mill.
for fire måneders arbejde, kommerciel direktør Elisabeth Milton Hemmingsen modtog 3,7 mill.

... for en andelslejlighed (187 kvadratmeter) på den modsatte side af Amaliegade. Månedlig boligydelse ”i en vigtig del af vores arkitekturhistoriske
skatkammer” 15.564. I alt seks boliger er til salg: ”Godt og vel nabo til
Amalienborg…lige midt i det mest fantastiske af byen…med fine herskabelige detaljer overalt”.

1320 ...

1.850 ...

... kvadratmeter i Sankt Petri Passage (det gamle telefonhus i Nørregade)
kan lejes for 1.675 kr. pr. kvadratmeter – 2.211.000 kr. i årsleje plus drift,
forbrug og moms. ”Indbygget kreativitet og arbejdsglæde”.

…er kvadratmeterprisen, hvis man skulle have lyst til at rykke ind i den
”charmerende hjørneejendom” Rådhuspladsen 59, 3.og 4. sal – i alt 1.311
kvadratmeter. ”Ægte storbystemning og pulserende byliv lige uden for
døren”.

13.900.000 ...

155 ...
... mill. kr. har SKAT spenderet på eksterne konsulenter og Kammeradvokaten i København for at få styr på EFI, det skandaleramte it-system. Indtil
videre er det stadig vanskeligt at kradse pengene ind fra skatteskyldnerne.

78.000.000.000 ...
... kr. mangler nemlig i de offentlige kasser. Personskat 12, 8 mia, moms
10,5 mia, for meget udbetalt boligstøtte 667 mio, underholdsbidrag til
børn og tidligere ægtefælle 7,4 mia, studiegæld og for meget udbetalt SU
3,8 mia, tilbagebetalingspligtig kontanthjælp 686 mio kr., licensgæld til
DR 709 mio kr., politibøder 7,2 mia samt bøder for manglende togbilletter 318 mio kr.

79.000.000 ...
... fik Kåre Schultz, da han forlod Novo Nordisk. Vi bringer med Berlingske
som kilde toplisten over gyldne direktørhåndtryk: 55 mio til Laurids Jessen,
Skako Industries, 51 mio til Lisa Drakeman, Genmab, 46 mio til Henning
Dyremose, TDC, 32 mio til Lise Kingo, Novo, 29 mio til Klaus Kjærulff, rederiet Torm, 23 mio til Eivind Kolding, Danske Bank, 23 mio. til Stem Scheiby,
Coloplast, 23 mio. til Finn Strier Poulsen, EBH Bank, og 29 mio yil Ulf Wiinberg, Lundbeck.

... for 250 kvadratmeter bolig i fredet ejendom fra 1881 på adressen Bredgade 51, 2. tv. ”Tilpasset skabsvæg med hemmelig udgang”.

3.100 ...
… kr. bruger en gennemsnitlig kongresgæst i København i døgnet. I løbet
af 2016 vil 101.000 delegerede gæste byen, det giver 400.000 overnatninger og en samlet omsætning på 1,2 milliarder. Det er især medicinske
kongresser, der fylder op.

37.000 ...
... kvadratmeter kommer det nye Ikea-varehus ved Dybbølsbro til at fylde.
Ikea har netop offentliggjort planerne for det nye varehus, der åbner i
2019. Udover varehuset indeholder den nye lokalplan også et ønske om et
stort Cabinn-hotel samt to såkaldte kaktustårne med omkring 500 ungdomsboliger.

1.950.000 ...
... passagerer kom gennem Københavns Lufthavn i Kastrup i februar,
og det var en stigning på 16 procent i forhold til året før. Det er især
flyselskaber som Ryanair, Norwegian og Easyjet, som tegner sig for en
meget stor del af væksten. Det er dog ikke alene lavprisselskaberne, der
vokser. Generelt tegner der sig et billede af en stigende interesse for at
rejse til Danmark. Det oplyser direktør for Københavns Lufthavn, Thomas Woldbye.

27,2 ...
... milliarder kroner var omsætningen med dankort i februar. Skudåret,
som gav danskerne en ekstra dag i februar, tilskrives den høje omsætning.

1 ...
... er den placering, København har opnået, når det gælder prisen på offentlig transport. Verdens dyreste billetter findes i København med Stockholm på andenpladsen og London på tredjepladsen.

1.240.000 ...
... kr. for denne fornøjelse: ”Hvorfor flygte fra hverdagens stress, når du
bare kan køre det væk? Den nye 718 Boxster. Den bedste kur mod en
kedelig hverdag? Jagten på det perfekte sving. Med en fast, velafstemt
undervogn, centermotor og direkte styring er egenskaberne i sving helt
i top. Den nye turboladede boxermotor leverer markant højere ydelse og
drejningsmoment uden at gå på kompromis med den kraftfulde Porsche
lyd. Stik af fra de daglige rutiner”.

4 ...
... attraktioner som Nationalmuseet, Christiansborg, Tivoli og Glyptoteket
er fyldt med kulturelle tilbud, men fælles for dem alle er, at de ligger bag
hegn og lukkede døre. Derfor er en række af hovedstadens kulturinstitutioner og turistattraktioner gået sammen i et netværk, der i løbet af de
kommende år vil forvandle Slotsholmen og det omkringliggende byrum
til Københavns Kulturkvarter.
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SPÆNDENDE

MAGASIN MYLIUS

KØBENHAVNS NY VISION
OFFICERER OG POSTBUDE
SOM SLAGTERE
OG ØLHANDLERE
SOM EN DEL AF DEN KOOPERATIVE TANKE
DANNEDE OFFICERER OG POSTBUDE I 1886
EN FORBRUGSFORENING I KØBENHAVN.

TEKST
ALLAN MYLIUS THOMSEN, BYHISTORIKER

Da industrialismen bredte sig over
Europa, opstod en ny tankegang. Ideen om,
at man i samlede flok kunne opnå fordele og
rabatter. Fra Frankrig via England og Tyskland bredte denne ide sig. I England var det
væverne i Rochdale nord for Manchester, der
i 1844 sluttede sig sammen i en forening for
at købe sukker, smør og mel til fordelagtige
priser. Den første forbrugsforening var skabt.
I Danmark forsøgte den socialistiske foregangsmand Frederik Dreier (1827-1853) sig
med en forbrugsforening, men den ophørte
ved han tidlige død.

MAGASIN

hos foreningens medlemmer foretrak de private slagtermestre, da disse gav ”dusør” og
”nytårsgratialer” hvis de handlede med dem.
Det blev en sej kamp, men foreningen overvandt alle strabadser. Forbrugsforeningen af
1886 er Danmarks ældste indkøbsforening
med landets næststørste betalingskort. En
lang række faglige organisationer er i dag
medlem. Foreningen sikrer medlemmerne
rabat ved indkøb i mere end 1.000 forretninger, forretningskæder og hjemmesider.

FOR B&W

HALLERNE
På Refshaleøen ligger B&W’s enorme haller
ubenyttede hen. Nu er der en chance for, at
de kan blive genanvendt som studieboliger
og centrum for kæmpeshows.

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

Rabatter, der batter

Industrialismen og de nye demokratiske samfundsforhold, ændrede også forholdene for
mange tidligere privilegerede klasser. Bl.a.
postembedsmænd og officerer så deres løn
og privilegier udhulet. I England og Tyskland havde officerer derfor dannet forbrugsforeninger for at skaffe deres medlemmer
rabatter og fordele. Den tanke tog danske
postembedsmænd op i starten af 1880’erne,
og blev hurtigt fulgt af medlemmer af officerskorpset, underofficerer og læger. Den 20.
april 1886 dannede de så Danmarks i dag ældste indkøbsforening, ”Forbrugsforeningen af
1886”. Oberst M. S. F. Hedemann blev bestyrelsens formand, og overpostmester H. G.
Petersen valgtes til repræsentantskabets formand. De fik adresse i den nuværende Niels
Hemmingsens Gade.

BYGGERI Tegnestuen BVCA i
St. Kongensgade står bag et
ambitiøst projekt om at omdanne de gamle sektionshaller til eventspace og megakollegium. Projektet indeholder
også butiksarealer, parkeringsdæk, foreningslokaler
m.m. Det hele udstilles under arkitekturbiennalen i Venedig med start i slutningen
af maj måned.
Projektet eller visionen
går ud på at bevare et af byens helt store industriminder
og samtidigt få etableret en
stor del af de studieboliger,
der er behov for i København.
Samtidig vil det være en attraktion for hele København.

Fornærmede forretninger

Foreningen forhandlede sig til rette med en
række enkelte detailhandlere om rabatter for
medlemmerne. Men det gav hurtigt problemer med detailhandlens organisationer, især
boghandlere, slagtere og øltappere.
Foreningen måtte selv etablere kødudsalg
i Lille Kongensgade og ølsalg på Nørre Vold.
Formanden, Oberst Hedemann, og kaptajn
Kelsen løste slagterborgerskab hos Magistraten og fik tildelt slagteplads på Kvægtorvet i
Kødbyen. Herudover måtte foreningen have
deres eget kreaturhold, da landmænd der leverede til dem, blev boykottet af slagterne.
Selv ansatte husassistenter og køkkenpiger

Kollegium og events

Oberst M. S. F. Hedemann var den første formand for
Forbrugsforeningen af 1886. Han havde været adjudant
hos Christian IX og krigsministeren. Han måtte søge
slagterborgerskab for at skaffe kød til foreningens
medlemmer.

Planen er, at der etableres
studieboliger i bygningernes yderområder, sådan at
der på midten bliver plads
til store begivenheder som
koncerter, sportsbegivenheder og teater, samtidig med
at de studerende har deres

daglige gang i huset og kan
følge med i, hvad der foregår
i bygningens indre fra fællesrummene.
Projektet
indeholder
50.000 m2 bolig med omkring 1350 studieboliger,
eventspace på ca. 12.000 m2,
erhvervsareal på ca. 8000 m2
samt 340 integrerede parkeringspladser.
Investorer står parat

Det vil være meget dyrt at
renovere hallerne. Alene den
store skibshal, Danmarks
største bygning, vil koste omkring 1 milliard at omdanne.
Der står dog flere investorer
parat, men projektet mangler
endnu politisk opbakning.
Bygningerne dannede indtil
1996 rammen om en af Danmarks helt store industrier og
benyttedes senest til Eurovision Song Contest i 2014. Højden i den største af hallerne
svarer til to gange Rundetårn. Længden er 150 meter.
jra@kbhavis.dk
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PRISVÆRDIGHEDER

Kageland

14. april uddeles kritikerprisen på Københavns Hovedbibliotek, alle er velkomne.
Den tilfalder forfatteren Ursula Andkjær Olsen og er på 75.000 kr., sponseret af Statens
Kunstfond. Udvælgelsen er foretaget af Litteraturkritikernes Lav, der også hædrer Hans
Otto Jørgensen med Georg Brandes Prisen på
samme beløb.

Den 3. maj kl. 13 slår Københavns Rådhus dørene op for det årlige kageorgie, Kagens Dag,
der byder på op mod 50.000 kager fra byens
bedste bagermestre og konditormestre. Kagens Dag blev oprettet i 1997 af Københavns
Bagerlaug som en opvisning i, hvad branchen
kunne fremtrylle af overdådige kagelækkerier. Men Kagens Dags støtter samtidig kræftsyge børn, idet overskuddet fra billetindtægterne doneres til Børnecancerfonden.

Cafe i Arbejdermuseet

Denne betalte bekendtgørelse er set i Berlingske. Dog ikke på siden med menneskelige
dødsannoncer. Hallo, det er et nyt forretningsområde!

ANKERDALEN,
ANKER ALLÉ,
ANKERKAJEN…
Næppe var fhv. statsminister Anker Henrik
Jørgensen sendt til himmels af fhv. biskop
Kjeld Swolm fra Aarhus, før kampen om at
være først med navngivning af en gade, vej eller plads tog sin begyndelse, anført af den socialdemokratiske gruppeformand Lars Weiss.
Ganske vist skal der gå et år fra dødstidspunktet til opsætningen af skilte kan finde
sted, men derfor kan man godt begynde at
drømme. En mindevej i Sydhavnen er oplagt,
og der rettes omdøbningstrusler mod Mozarts
Plads. I havnekvarteret kan et kommende nybyggeri af rækkehuse brandes som Ankerkæden, for hvorfor nøjes med en enkelt lokalitet?.
Anker Heegårds Gade, navngivet efter en for
længst glemt kakkelovnsfabrikant, kan transformeres til Anker Jørgensens Gade, men beliggenheden er ikke prominent nok. Tanken
om en fusion til Anker Andersens Boulevard
er uforståelig for kinesiske turister.
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Oversætteren og forfatteren Thomas Kennedy modtog Dan Turèll Medaljen i sølv på
den afdøde digters 70 års fødselsdag. Medaljen i bronze tilfaldt bibliotekar Peter Strøm,
der har grundlagt Turèllsamlingen på Vangede Bibliotek.
Foto: Torben Dragsby.

VERDENSMESTER

I TORVEGADE
Irma i Torvegade på Christianshavn er udpeget som intet mindre end verdensmester i
salg af økologiske varer. 38 % af salget udgøres af disse certificerede produkter. Butikken
omsætter totalt 30 mill. kr. om året og vil i
de kommende uger køre en kampagne for at
opnå en økologisk andel på 70 %.

Nu kan man igen nyde en frokost som i gamle
dage i de stemningsfulde, fredede kælderlokaler på Arbejdermuseet i Rømersgade, hvor
Thorvald Stauning engang har spist. Den nystartede ”Café & Ølhalle 1892” byder på ærlig,
traditionel dansk mad lavet fra bunden, som
oldemor gjorde det med hjemmebagt, hjemmerørt og hjemmesyltet. Maden bliver serveret på gammelt dansk porcelæn af en tjener
med læderforstykke, for at bringe gæsterne i
den rette historiske stemning fra en tid, før
verden gik af lave.

Lørdag 30. april: Bornholm på
Rådhuspladsen. Alt godt fra
Danmarks sidste tropekoloni

FISK I PÅSKEN!
Tak til Torvehallerne, og ikke mindst fiskehandleren ”HAV”, for at holde åbent i påsken,
så man kunne få friske fjordrejer, stenbiderrogn og de gode østers. Hvad er en påske uden
disse herligheder? – J.T.

Lurifax

Churfyrstegade...
... er det oprindelige navn for Stormgade, i №
10 ligger Holsteins Palæ fra 1600-tallet, der for
kort tid siden blev hærget af brand. Borgerne
foretrak at kalde den Stormgade til minde om
begivenhederne på dette sted natten mellem
10. og 11. februar 1659, da den afskyelige svenske kong Karl X Gustavs tropper blev slået
tilbage.

KLAR KINA

Nye istider
Tivoli har droppet Frisko Is til fordel for Hansen Is fra Lyngerup ved Jægerspris. Det vil
glæde havens gæster, at de ikke længere er
henvist til de udenlandsk fabrikerede halvsyntetiske Frisko-produkter. Hansen fremstiller ægte flødeis.

FEJL OG FAKTA
Den ene dag skrev Politiken, at 15 millioner
danskere rammes af en demenslidelse. Imponerende i et land med 5,6 mio borgere. Næste
dag blev skønnet sænket til 15.000 demente,
og det er jo slemt nok.
Avisens medarbejdere lider generelt af en
lettere form for cifferitis.

KONGE-KYLLING
Un Mercato er det italienske spisehus, der ligger i en bygning for sig selv ved Torvehallerne.
To personer, 410 kr. Fra den enorme roterende
grill serveres det møreste kyllingekød, man
kan forestille sig. Man får et stykke bryst
og et lår med stegesky og grillede portobellosvampe. Pomfritterne er i topklasse. Med to
slags dip (trøffel og basilikum) og to glas vin á
45 kr. kan man ikke forlange mere. Udendørs
og indendørs servering. Anbefales absolut.

Restaurant Long Feng på Christianshavns
Torv må være blandt byens ældste, og forholdet mellem pris og kvalitet er i orden. Når to
personer kan få en wan-tan suppe (36 kr.) oksekød med friske grøntsager (95 kr.), sprød og
aromatisk and med pandekager (125 kr.) plus
et glas vin (37 kr.) og en Tsing-Tsao pilsner (32
kr.), i alt 325 kr., så er det helt fornuftigt. Stort
spisekort med flere menuer, venlig betjening.
NB: Pas på trappen.
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ANE CORTZEN MIT KØBENHAVN

FLAGSTORES REDDER
KØBENHAVN

FRA AT BLIVE ET FRILANDSMUSEUM
TEKST CAMILLE BLOMST

DRDarlingen, den rapmundede, mor- lykkede, der er lavet i København i
somme og skønne Ane Cortzen har mange år med sine 16 etager og græs
mange talenter, før hun søgte ind på på toppen mellem det brutalistiske
Arkitektskolen, var hun den velskri- beton og de gamle bygninger på Blegvende vakse redaktør af Pisserendens damsvej.
lille lokalavis Rendestenen.
De runde kobbertårne, der rejser
Hendes tv-program Made in Den- sig på Axeltorv er flot tænkt og virker
mark er netop afsluttet. Men der kom- fra alle vinkler. Det er tænkt elegant
mer en ny omgang af arkitekturrej- ind i omgivelserne, og det var godt at
serne Fantastiske Forvandlinger til slippe af med Scala.
Industriens Hus har jeg det amefteråret.
Nu kaster Københavner-Cortzen bivalent med. Jeg elsker når det er
sig ud i at være kulturchef for den mørkt og der er lyskunst på facaden.
succesfulde Kählerdesignkæde, så Men på en sommerdag, hvor solen
denne sommer ses hun på scenen som skinner, så er huset en stor blævrende
ordstyrer på Kählers Samtalesaloner plet på pladsen. En bygning på det
i restauranten i Tivoli.
meste markante sted i hele landet
For tiden ser det ud som at Køben- burde også være fornemt i solskin.
Du har selv mand og tre børn i
havn har tabt en fortand henne ved
Tivolis nedrivnings hjørne, hvad sy- byen. Hvad kunne gøre byen mere
familievenlig?
nes du om det blottede felt?
- Ørstedsparken fungerer enormt
- Det er fint at Tivoli også udvikler
sig. På den ene side skal de vedlige- godt, Torvehallerne er ikke særlig
holde den nostalgiske drøm som Ti- familievenlige. Der er ikke plads til
voli er, men samtidig være åben for børn, det er ærgerligt. Festivaler og
forandring, der hvor det giver me- kulturarrangementer i byen kunne
ning. Det døde hjørne var ikke spæn- godt tænke børnene mere ind så ville
dende i sig selv. Og det bliver gjort vi komme mere.
Cafeer
og
med omsorg, for
restauranter
de har kontaktet
skulle i stedet
nogle af verdens
for at se børn
bedste arkiteksom et problem,
ter. Det er imod
DE STORE INTERNATIONALE KÆså dyrke dem
Tivolis filosofi at
DEBUTIKKER ER ET VIGTIGT SIGsom billetterne
rode og arbejde i
NAL I EN STORBY. JEG SYNES IKKE til at få forælåbningstiden, så
AT BYEN SKAL BÆRES AF BUdet er også svært
drene ind. Der
TIKKER MED HÅNDLAVEDE PIBER
for dem, at det
måtte
gerne
først står færvære en anden
OG MED ”UNIKA” HJEMMESYEDE
mentalitet overdigt i 2017.
TING. DET GIVER IKKE BYEN FORLigesom alle
for børnegæster
MAT. DET ER BAGSTRÆBERISKE
indfødte købenog en ordentSOM AT HOLDE LIV I EN GAMMEL
havnere, så ellig børnemenu.
KØBSTAD. JEG KAN LIDE FREMI USA kommer
sker jeg Tivoli,
SKRIDT.
tjenernes styrdet er næsten
helligt. Tivoli
tende med opgahar altid været
ver og tegneting.
der. Det er minder fra alle tidspunk- Vi var en gang ude at spise i Califorter i ens liv, barndom, ungdom og nu nien, hvor der var udklædning og lege
med ens egne børn, den tidslomme er til børnene. Sticks’N’Sushi er blandt
forunderlig.
de få i byen, der har regnet ud, at
Jeg kan nyder havens udtryk, der børnene plager om at komme igen,
udstråler den tradition Tivoli har fordi det var en oplevelse.
med at de sætter kunsterne, desigHvad klæder København?
- De store internationale kædebunere og arkitekter til at løse designopgaverne sammen. Det er en æstetisk tikker er et vigtigt signal i en storby.
nydelse at være i haven.
Jeg synes ikke at byen skal bæres af
Hvor i byen ser du nye arkitekto- butikker med håndlavede piber og
med ”unika” hjemmesyede ting. Det
niske attraktioner?
- Den nye tilbygning til Panum giver ikke byen format. Det er bagInstituttet er noget af det mest vel- stræberiske som at holde liv i en gam-

mel købstad. Jeg kan lide fremskridt.
Det er vidunderligt at der bliver kosmopolitisk. Det passer mig strålende,
at der er kommet Starbucks ud over
det hele. Kombinationen af kæder og
københavnerier klæder byen, det skaber liv og mangfoldighed.
Jeg er ikke bange for flagshipstores, flere af dem. Det blærede ved at
have de store mærker i byen, er at de
er pengestærke og de vægter at lave
smukke facader og indretninger. De
skaber stemninger, der næsten er
kunstmuseer. Det er et adelsmærke
for en storby.

Storkøbenhavn har så mange middelmådige centre. Derfor er det nye
Illum fed, ros til dem, fordi, de er gået
benhårdt efter det kompromisløse design. Det gør, at København slipper
for at blive et frilandsmuseum. Vi
er jo kendt for den grønne linje med
træer og vand og gamle bygninger og
at vi cykler og så videre. Så er det fantastisk, at store mærker smider penge
efter at vi ikke forbliver fortidige.

cb@kbhavis.dk
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UBER ALLES
Seks års fængsel og udvisning

TEKST LARS PETER LORENZEN

KOMMENTAR Debatten om firmaet Uber
og de almindelige taxaselskaber kører
fortsat i højeste gear. I slutningen af
marts blussede debatten om Uber og
firmaets position på det danske marked
igen op, da Uber var til debat i Folketinget. Her blev der diskuteret, hvor mange
beføjelser Uber i fremtiden skal have og
under hvilke vilkår, tjenesten skal operere - blandt andet om chaufførerne fra
Uber skal være omfattet af taxaloven,
hvilket de ikke er i dag.
Københavneravisens udadfarende
transportmedarbejder har 25 års erfaring med taxakørsel i det storkøbenhavnske område - langt de fleste oplevelser på
den positive side, men enkelte ture og almindelig logik blander malurt i bægeret.
Hvorfor skal det koste 50 kroner i
startgebyr, når du bestiller en taxa i
weekenden - og 70 kroner, hvis chaufføren sætter taxameteret i gang, inden du
når at stavre fra tredjesal og ind i bilen,
når startgebyret er 20 kroner hos Uber?

Hvorfor skal du betale 150 kroner
for en tur med taxa, når den samme
tur med Uber koster 100 kroner?
Hvorfor er det mere attraktivt at
vente fem minutter på en taxa fremfor fire minutter på en bil fra Uber?
Hvorfor skal du som chauffør kende
de fleste vejnavne i København, når du
alligevel blindt adlyder din GPS?
Hvorfor skal du som kunde have
dankortet frem efter hver eneste tur,
når dine data kan lagres via en app en
gang for alle?
Hvorfor er en tung, rigid og gennemreguleret branche nødvendig for
at fragte mig fra A til B?
Hvorfor er konkurrence farlig i en
monopoliseret branche?
Spørgsmålene hober sig op i den deleøkonomiske virkelighed, som afventer de danske myndigheders dom over
en verden i forandring.
lp@kbhavis.dk

Taxaloven:

Taxaen skal blandt andet have plads til minimum fire passagerer, godkendt taxameter/
kontroltæller, til syn hvert år og der skal stå taxa på siden. Derudover kræver loven, at
bilen er erhvervsforsikret.
Chaufføren skal blandt andet have erhvervskørekort, ren straffeattest og 70 timers kvalifikationskursus.
Vognmanden skal søge en tilladelse. Som vognmand kan man kun få en tilladelse, hvis
man ikke skylder mere end 50.000 kroner til det offentlige, har en ren straffeattest og
har bestået et 4-6 ugers vognmandskursus.

Uber:

Den amerikanske kørselstjeneste Uber kom til Danmark i efteråret 2014.
Der er omkring 2000 registrerede Uber-chauffører i København, hvor der til sammenligning er omkring 800 vogne på landsplan hos det største taxaselskab i Danmark, 4x35.
På nuværende tidspunkt er Uber kun udbredt i Storkøbenhavn.
Kunden bestiller og betaler for sin tur via en app på telefonen.
Da Uber etablerede sig i Danmark i efteråret 2014, blev kørselstjenesten to timere senere
anmeldt af Trafikstyrelsen til politiet.
Uber er ulvoligt i flere lande. I Danmark har myndighederne ikke taget stilling til, om Uber
er ulovlig.
37 chauffører er sigtet i forbindelse med Uber-kørsler. De første retssager mod Uber-chauffører begynder i Københavns Byret 26. april. Her er fem chauffører sigtet for piratkørsel.

Politisk debat:

Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten har foreslået, at regeringen nedsætter en Uber-Task
Force, der skal sikre, at selskabet overholder taxilovgivningen.
Socialdemokraterne har på forhånd afvist at stemme for og kommer i stedet med deres
eget forslag, der også bygger på en Task-Force, men en der er mere positiv over for nye
teknologier som for eksempel Uber.
De Radikale mener, sammen med Liberal Alliance, De Konservative og Venstre, at Uber skal
have lov til at operere i Danmark, men at taxaloven samtidig skal moderniseres.

Københavns Byret har idømt
en 22-årig svensk mand seks års
fængsel og udvisning af landet
for bestandig.
Den 22-årige gerningsmand
blev identificeret via tekniske
spor og har været internationalt
eftersøgt. Han blev anholdt i
Norge og udleveret til Danmark
i starten af september 2015.
Han blev dømt for at have
skaffet sig adgang til en stuelejlighed i Dronningensgade to
gange natten mellem torsdag 13.
august og fredag 14. august 2015.
I første omgang stjal han en
taske med en computer. Kort efter vendt han tilbage til lejligheden, og her overfaldt han den
67-årige kvindelige beboer, idet

han pressende en dyne over hendes ansigt. Han holdt en ukendt
genstand mod hendes hals og
truede med at være i besiddelse
af kniv, ligesom han slog hende i
ansigtet med knyttet hånd. I forbindelse med den udøvede vold
krænkede han også kvinden seksuelt, idet han befølte hende flere
steder på kroppen.
I direkte forlængelse af overgrebene truede han kvinden til
at udlevere penge, men da kvinden gjorde anskrig, stak gerningsmanden af uden udbytte.
Manden er nu dømt for tyveri, forsøg på hjemmerøveri og
seksuel krænkelse af kvinden.
Han ankede dommen på stedet.

Luksusbiler får stjålet dæk og fælge
Luksusbiler får stjålet dæk og
fælge på parkeringspladser i København. I løbet af det seneste
halve år er der observeret seks
tilfælde af tyveri på parkeringspladsen ved Hotel Bella Sky,
hvor luksusbiler bliver løftet op
på paller og kasser for derefter
at få fjernet dæk og fælge - de
seneste to i påsken.
Det drejer sig blandt andet om
biler af mærket Volkswagen,
Mercedes, Porsche og BMW.
Originalfælge og dæk til luksusbiler kan nemlig let koste over

35.000 kroner. Efter tyverierne
vil man nu skærpe sikkerheden
på parkeringspladsen foran Hotel Bella Sky.
- Det er en naturlig konsekvens, når vi har haft de her
hændelser. Vi har en vagtordning, som nu går patrulje herude, og vi har udarbejdet en
handleplan, hvor vi investerer
kraftigt i øget og skærpet opmærksomhed mod det her problem, siger Martin Stuchly, der
er sikkerhedschef i Bella Center
Hospitality Group.

Eksplosivt kemikalie på kollegie
Politi, brandvæsen, ambulancer og specialister fra Beredskabsstyrelsen rykkede lørdag
aften 2. april ud til Grønjordskollegiet på Amager, hvor
der var fundet et underligt
kemisk stof, der eksploderede,
når man trådte på det. Det fik
politiet til at anholde to mænd
på 30 og 31 år, men dagen efter
var de begge på fri fod igen.
- Vi fik nogle meldinger fra
kollegiet om, at man havde
fundet et brunligt stof, der
havde en kemisk, ammoniakagtig lugt, fortæller Henrik Vedel, der er central efterforskningsleder ved Københavns
Politi.
Stoffet var smurt ud på
gulvet flere steder og på flere
kollegiebeboeres sko. Når
man trådte på det, knaldede
det. Over for politiet har de to

mænd erkendt, at det er dem,
der har fremstillet stoffet og
spredt det på kollegiet, hvor
den 31-årige bor.
- De har blandet nogle ting
sammen og sådan i dumhed rodet lidt med det, sagde Henrik
Vedel om de to mænd.
Søndag blev de to mænd
fremstillet i grundlovsforhør i
Dommervagten i København,
hvor de blandt andet var sigtet for, at volde fare for andres liv eller førlighed. Dommeren valgte dog at løslade
den 31-årige, der som den første blev fremstillet i grundlovsforhør.
- Og så besluttede anklageren at løslade den anden uden
at kræve fængsling, fortæller
den centrale efterforskningsleder Gunnar Nørager.
lp@kbhavis.dk
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NÆSTE KØBENHAVNERTREND

WALTER AND THE WATERBAR

The Water Bar i Minneapolis serverer udelukkende vand fra private brønde og offentligt postevand.

rundt i byen som et kært minde om
barndommens sutteflaske.
Tårnfalken
Vand er ikke bare vand, som et hav
af evneløse tekstforfattere har skreI Minneapolis i staten Minnesota over vet i tidens løb. Vand sælges med og
there ligger verdens første vandbar. uden kulsyre, med og uden syntetiske
The Water Bar serverer udelukkende smagsstoffer. Man har længe kunnet
vand fra private brønde og offentligt købe papkartoner med postevand.
postevand. Filosofien er at højne reVand er klart som gin og vodka,
spekten for det kommunale drikke- men helt uden bivirkninger. Man
vand. Hvornår rammer trenden Kø- kan sagtens køre på cykel gennem
Købmagergade,
benhavn?
når man en afDen seneste
årsberetning fra
ten har siddet
Nestlé, verdens
og hujet over en
største fødevaliter køligt kilET GAMMELT MUNDHELD SIGER,
rekoncern, meddevand, eventuAT MAN SAGTENS KAN MORE
deler at dens 75
elt med en festSIG UDEN SPIRITUS. NOGLE TILforskellige mærlig skive citron.
FØJER, AT SÅ BLIVER DET OGSÅ
Vandcocktails
kevarer indenDEREFTER, MEN DET ER MAN
med navne som
for vand giver
SELV HERRE ELLER DAME OVER,
Waterfall – 1/3
en omsætning
HVIS BLOT MAN HAR ET GODT
Tølløse, 1/3 Tønpå 50 milliarder
HUMØR.
kroner, så der er
der og 1/3 Tappenge i de våde
pernøje – er en
varer.
specialitet, man
Kaffedillen
kan snakke om
er ved at nå et mætningspunkt, no- ved disken. Død over cola, længe leve
get nyt skal der til, at det er helt i lystigheden.
Et gammelt mundheld siger, at
nypuritanismens ånd at fremme den
klare promille- og koffeinfri drik, man sagtens kan more sig uden spisom mange i forvejen bærer med sig ritus. Nogle tilføjer, at så bliver det

også derefter, men det er man selv
herre eller dame over, hvis blot man
har et godt humør.
Kaffehusene blomstrer, men ifølge
en amerikansk forsker kan overdreven indtagelse af koffein påføre
kaffedrikkere både koncentrationsbesvær, hukommelsessvigt og angstanfald, idet koffeinen blokerer for
blodtilførslen til visse dele af hjernen
og dermed medfører ’sorte huller’ - ligesom man kender det fra Alzheimers
og fra narkotikamisbrug. Advarslen
fra bladet Ingeniøren er blot en enkelt
af de mange, der florerer på internettet. Ingen af disse uhyggelige følger
kendes fra vand, en heldig kombination af ilt og brint.
Saftbaren Joe and the Juice blev
en succes med mange filialer i ind- og
udland, til sidst blev kæden solgt til
en kapitalfond. Al respekt for presset frugt og grønt, der heller ikke gør
folk fjollede, men vand er dog naturens underværk, og derfor kan vi se
frem til Walther and the Water, Waterhouse, Vandingshullet og lignende
etablissementer; servitricer med
vandblå øjne foretrækkes. Vandbakkelser, dette alt for oversete bagværk,
egner sig fortrinligt som supplement.
For mennesker, der ikke bryder sig

om animalske produkter og har så
stor respekt for naturens skaberværk,
at de ikke kan nænne at koge, bage
eller stege selv den mindste persillerod, vil vandbarerne være en åbenbaring, et naturligt samlingssted for
den gode samvittigheds apostle. Synderne kan stadig forgifte sig, men om
kort tid breder de kødløse dage sig
som anbefalet af partiet Alternativet,
og der er ingen rimelighed i afgift på
nødder, mens oksemørbrad går fri.
Når vandbarerne har slået an, vil
næste skridt blive specialforretninger
med 499 varianter fra ind- og udland,
og aviserne vil arrangere vandsmagninger, hvor nyvaskede eksperter kan
udtale sig med sagkundskab om aftapninger fra italienske bakkedrag,
franske bjergkilder og sjældne dråber fra Himalaya til 500 kr. for en
halv liter.
Skadestuerne kan nedgradere deres udpumpningsberedskab i weekenden, og politiet må skrue ned for
forventningerne til bøder for gadeuorden. Portpisseri kan dog ikke
helt undgås. Vanvid? Nej, vandvid.
Lurifax
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HENRIK LISTS PUSSYLAND-NOVELLER

BLIVER TIL UNIK TEGNESERIE
Først udkom Pussyland som novellesamling, så udkom Pussyland Connection som spoken word-cd - og nu
udkommer Pussyland Express som graphic novel. Københavneravisen mødte forfatteren Henrik List til en
snak om tegneserier.
TEKST ANDERS HØJBERG KAMP

ANMELDELSE Vi er på Chicky Grill Bar
i Kødbyen. Et af Vesterbros få tilbageværende, autentiske steder fra de
brune 70ere, der ikke er ramt af de
nypolerede facader. Her er uformel
cafeteria-æstetik og folkelig bodegastemning, en taxichauffør får en frokostbajer, mens damerne serverer boller i karry for en billig slat penge.
Henrik List er inviteret til frokost
for at tale om den nye graphic novel
Pussyland Express, udgivet på forlaget Fahrenheit. Tegneseriens tre historier er bygget på Henrik Lists 15
år gamle selvbiografiske sex, drugs
& rock’n’roll-novellesamling Pussyland. De handler om en ung mands
flugt fra borgerligheden i Danmark
og dannelsesrejse gennem New Yorks
Red Light District, Miamis hippe
South Beach-kvarter og tværs over
USA’s ørkenstater – med stop på snaskede moteller langs den mytologiske
Route 66.
Forfatteren har selv skrevet tegneseriemanuskripterne, mens tegnerne
Søren Mosdal, Pedro Lopez og Jørgen
Bitsch har fortolket historierne med
deres talentfulde streger. En unik og
sjælden udgivelse i Danmark, der ellers ikke har tradition for den slags
samarbejde.

Er du tilfreds med resultat?
“Ja, afgjort! Nu er jeg jo læst tegneserier, siden jeg var seks år, hvor man begyndte med Anders And, Lucky Luke,
Sølvpil, Asterix, og så gled det over i
Tintin, Batman og superheltene, og jeg
har egentlig haft en nørdet kærlighed
til mediet lige siden. Jeg er sådan en,
der stadig har abonnement på det
originale Batman-månedsblad fra DC
Comics i USA, og derfor betyder den
her graphic novel, Pussyland Express,
sindssygt meget for mig.”
Hvordan har det været at lave en
graphic novel/tegneserie?
“Både jeg og forlaget Fahrenheit synes,
det har været spændende at parre en
litterær forfatter med tegneseriekunstnere, for det ser man ikke ret tit herhjemme. De to verdener er meget langt
fra hinanden, og det er meget typisk i
danske tegneserer, at dér arbejder tegnerne alene og laver både historien og
tegningerne. Sådan arbejder man ikke
i USA, Frankrig, Belgien eller de andre store tegneserienationer. Der er det
typisk, at man bruger forfatteren og
tegneren i et teamwork. Spørgsmålet
er jo også, om dét ikke er optimalt.

stisk tegner, der kan tegne virkelighed, så den næsten ser mere ’virkelig’
ud end virkeligheden.”
Hvorfor har I kastet jer ud i det?
“Forlaget Fahrenheit, som i et par årtier har været det førende herhjemme
med graphic novels og voksentegneserier, henvendte sig og spurgte, om jeg
havde lyst til at lave en tegneserie ud
fra Pussyland-novellerne. De syntes,
den havde mange visuelle, cinematiske kvaliteter, og sådan er den egentlig også skrevet. Det deskriptive står
meget stærkt i den; beskrivelserne af
mennesker og miljøer og så videre. Så
jeg lavede decideret nye tegneseriemanuskripter, helt suttet op fra slap, med
anvisninger om synsvinkler, halvtotaler, heltotaler, udenfor, indenfor, beskæring, scenografi og så videre, så det
mindede mere om et filmmanuskript.
Fordi jeg selv er garvet tegneserielæser
har jeg forsøgt at være aktivt medskabende i forhold til også tegnernes arbejde, selvom de selvfølgelig har haft
kunstnerisk frihed, det er klart.”

Fordi man er pisse dygtig til at tegne,
behøver man jo ikke være dygtig til
at skrive replikker for eksempel. Og
omvendt - de fleste, der er gode til at
skrive, kan jo slet ikke tegne. Så det
er et match made in heaven at sætte
en rigtig forfatter sammen med rigtige
tegnere. Jeg håber, jeg kommer til at
lave mere af den slags.”
Og I har valgt at udgive den som et
godt, gammeldags tegneseriealbum
frem for i bogformat, der er typisk
for de moderne graphic novels?
“Der er helt klart i graphic novel-miljøet et stort ønske om at opnå
litterær accept, og derfor har en graphic novel ofte et mindre, romanlignende format, hvor den klassiske tegneserie er det store, kulørte album, vi
alle sammen husker, fra vi fra børn.
Jeg elsker albumformatet, fordi det
giver plads til tegningerne, så derfor
er det meget bevidst, at vi har lavet
den som et album. Tegnerne er nogle
drenge, der kan deres DC Comics og
deres Marvel Comics på rygraden.
Det er nogle drenge, der er meget

påvirkede af amerikanske genretegneserier, som også er dem, jeg elsker
allerhøjest.”
Hvad gør tegnerne så godt?
“De er tre meget professionelle tegnere,
som først og fremmest kan tegne realitisk en-til-en og gengive virkeligheden.
Jeg kan godt lide, at de har styr på det
basale håndværk, og på det grundlag
så kan twiste realismen, lige så tosset
som de vil, og skabe deres eget univers.
Det er tre folk, der arbejder i udlandet
og er absolut creme de la creme på den
danske scene, så det har været vildt
fedt at arbejde med nogle meget forskellige tegnere, der på en eller anden
måde er lykkes med at få hele albummet til at hænge sammen.”
“Søren Mosdal er meget ekspressionistisk og nok den mest kunstnerisk
eksperimenterede. Pedro Lopez har
det, man kalder en fast konturstreg,
som minder meget om f.eks. Hernandez-brødrenes serie Love and Rockets,
som jeg er stor fan af, mens Jørgen
Bitsch er en superdygtig, hyperreali-

Er det selvoplevet, inspireret af
virkeligheden eller hvordan?
“Ja, selvfølgelig er meget af det oprindelige materiale i selve ”Pussyland”-bogen selvoplevet, men der er
efterhånden kommet så mange lag fiktion på og været så mange kunstnere
involveret i processen, at personen
”Henrik List” bliver ret ligegyldig som
virkelig person. Fortælleren kunne jo
være hvilken som helst ung, europæisk fyr på eventyr on the road i USA i
80erne og 90erne. Først blev der blevet
lavet en novellesamling, så kom der
en spoken-word-cd (Pussyland Connection med blandt andet Jokeren), og nu
kommer der en tegneserie, som giver
historien noget helt nyt igen.
For eksempel den tredje historie i tegneserien, der hedder ”76 lande og 17
moteller”, dén har Jørgen Bitsch valgt
at tegne næsten fuldstændig fra point
of view, så man ser sådan set ikke
jeg-fortælleren i hele historien andet
end i små glimt i spejlet, og så er det
jo ikke min historie længere. Så bliver det fuldstændig ligegyldigt, om det
er noget jeg privat har oplevet, for da
bliver det bare til visuel, grafisk fortællekunst.”
Det er sjovt, du kalder det kunst.
I 50erne brændte danmarks lærerforening Fantomet af på bålet. Tegneserien blev betragtet som underlødig,
og det gjorde den langt op i 1970erne ..
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FASCINERENDE
GRAFIC NOVEL
TEKST JANNIK LUNN

“Ja, og længere, og det tror jeg såmænd, den gør stadigvæk. Hvis du går
ind og banker på hos Forfatterskolen
og spørger, hvad de synes om udviklingen af Batman-tegneserien, siden
DC lancerede deres New 52-koncept,
tror jeg ikke, at de har en anden mening, end at det formodentligt er
langt under deres værdighed at beskæftige sig med.
Der er dog en udvikling i gang,
hvor en vis del af tegneseriemiljøet
orienterer sig mod et mere ’seriøst’,
voksent graphic novel-format, som
helt åbentlyst higer efter anerkendelse fra det litterære parnas. Det synes jeg egentlig er lidt ærgerligt, for
der er sgu mange fremragende tegnere i Danmark, og dansk tegneserie
udvikler sig utroligt spændende i de
her år. Det svarer lidt til, hvis rappere
eller rockmusikere tiggede og bad den
klassiske musikverden om anerkendelse for at blive taget alvorligt af dem
som komponister. Hver ting har sine
kvaliteter i sig selv. Tegneserien er
en selvstændig, kunstnerisk udtryksform og et medie, som har sine helt
egne muligheder i forhold til litteraturen, for good or for worse.”
Hvad læser du?
“Der har været et makkerpar i de seneste år, som hedder Scott Snyder og
Greg Capullo, en forfatter og tegner,
som jeg synes har lavet et fantastisk
arbejde på både selve Batman-bladet
og i bladet Detective Comics, hvor Batman startede for 76 år siden. Det har
nok været noget af det fedeste de senere år, og så er jeg meget vild med
alt fra Hernandez-brødrene. Senest
Gilbert Hernandez’ samarbejde med
tegneren Darwyn Cooke i seriehæftet
Twilight Children. Som tegneserieforfatter er jeg blevet mest inspireret af
amerikanere som Charles Burns, Daniel Clowes, Adrian Tomine, som er
nyere graphic novel-kunstnere, og som
netop er pionerer inden for den mere
litterære, kunstneriske-tegneseriestil
– vel at mærke uden, at det bliver
for fimset selvhøjtideligt. Der er rigtig mange helte, men generelt er jeg
mere til den amerikanske tegneserie
end til den fransk-belgiske stil, selvom
jeg da også elsker euro-klassikere som
”Tintin”, ”Bernard Prince” eller ”Løjtnant Blueberry”!”
Hvor køber du tegneserier henne i
København?
“Det gør jeg primært i Fantask. I Fan-

task kommer de rigtige, oldschool,
hardcore tegneserienørder, og de ansatte ved meget om det. Så køber jeg
også i antikvariater som det i Elmegade, der har mange tegneserier. Og
så køber jeg på nettet, hvor der er
startet en masse tegneseriegrupper
på Facebook, hvor folk køber, bytter
og sælger f.eks. gamle superhelteblade
fra 60erne og 70erne, der jo er mange
penge værd.”
Hvordan står det til med
tegneseriegenren?
“Kæmpestore koncerner som DC og
Marvel sprøjter tegneserier ud, men
det er bare ikke noget, man lægger
så meget mærke til i Danmark, medmindre man er tegneseriefan. I ’gamle
dage’, da jeg var knægt, var der fyldt
med tegneseriehæfter i kioskerne og
supermarkederne, hvor man kunne
købe det nye Hulk, Tarzan, Anders
And, Batman, Sølvpil, Edderkoppen,
Gru, Dæmonen, Fart & Tempo, Tomahawk og så videre. Genretegneserierne
havde et kæmpe boom herhjemme i
60erne og 70erne, og så var det, at det
gik ned ad bakke igen. Anders And og
co. og Basserne findes da stadigvæk,
og så er der vittighedsblade som ”En
halv humørtime”, men internettet har
taget livet af seriehæfterne.”
En halv times boller i karry har i
hvert fald været underholdende og er
slugt ned med tegneserien i fokus. Vi
siger tak til Chicky’s og Henrik List,
men ikke helt.
Lørdag den 9. april klokken 12-14
signerer Henrik List samt tegnerne
Pedro Lopez og Jørgen Bitsch købte
eksemplarer af deres nye graphic novel Pussyland Express. Det sker i Fantask i Sankt Peders Stræde 18 i Pisserenden.
Henrik List er forfatter og kulturjournalist. Han har senest udgivet
blandt andet essaysamlingen Sidste
nat i kødbyen, romanen Kære fucking dagbog, rejseessayet Scener fra
Sunset Boulevard og romanen Solen
skinner aldrig på en go-go bar. Han er
forfatter til i alt 17 bøger, både fiktion
og nonfiktion. Sideløbende har han
arbejdet som kulturjournalist, blandt
andet i 13 år på Berlingske Tidende
hvor han skrev de populære Henne
om Hjørnet-klummer, der også er udgivet i bogformat.
Læs mere på www.listshop.dk
og www.forlaget-fahrenheit.dk

ANMELDELSE Forfatteren og tegneren
Halfdan Pisket, der er uddannet på
Det Kongelige Danske Kunstakademi
og har tyrkiske rødder har med Dansker afsluttet den trilogi, der begyndte
med Desertør og fortsatte med Kakerlak. Han fortæller i de tre store albums
om sin far James Pisket, der kom til
Danmark som gæstearbejder, og hvor
han blev indblandet i forskellige former for kriminalitet, hvilket resulterede i flere fængselsophold, inden han
blev integreret og efter mange skuffelser endte med at få dansk statsborgerskab.
Ved hjælp af de mange sort/hvide
tegninger så man i de første bind,
som jeg ikke har læst, hvordan faren
først finder en kvinde, som han bliver gift med ved et dramatisk bryllup,
hvor han ender i slagsmål med flere
af hendes familiemedlemmer, hvilket
resulterer i en voldsdom. Han møder
senere Arla, som han får børnene Joshua og Vibe sammen med, og da Arla
skal klare de to børn alene, kommer
James ind i omfattende narkokriminalitet, og på Christiania forsøger han at
hvidvaske pengene gennem et vaskeri,
men han skal bruge mange penge for
at investere i nye forsyninger, og det
er ikke kun politiet, der er hans fjender, men også forskellige bander, der
presser ham til fortsat kriminalitet.
Læseren er med faren til adskillige
samtaler med sagsbehandlere, og på
et tidspunkt, efter flere razziaer, hvor
nogle af de penge, der er gemt under
gulvet i Staden, er blevet beslaglagt,
graver han en mindre formue ned, og
hans søn Joshua hjælper med at ned-

skrive, hvor pengene ligger gemt. Til
slut efter at have udstået en fængselsdom forsøger faren at finde frem til
de nedgravede penge, kun for at konstatere, at der er ved at blive bygget
studieboliger der, hvor pengene lå nedgravet. Nu følger tiden med danskundervisning, og det ender med prøver i
danskhed, for at han kan få sit danske
pas, men først efter flere afslag, da den
nye regering vil begrænse antallet af
nydanskere.
Dansker er en fin og aktuel historie
om, hvordan det er at være nydansker.
Sammen med Yahya Hassans digte
burde det være obligatorisk læsning
for alle.

Halfdan Pisket
Dansker
Stort format
155 sider. Fahrenheit

20

BYENS BØGER

NYHEDER  |  OMTALE |  ANMELDELSER

APRIL 2016 ÅRGANG 11

SPÆNDENDE OG

VELSKREVET

TOER
TEKST JANNIK LUNN

Man taler ofte om den
svære toer, men det er lykkedes fint
for Nina Vad Holtum at skrive en efterfølger til sin vellykkede debut, Ikonen, om konservatoren Lærke Lind.
Den nye hedder Konservatoren, og
hvis man læser bagsideteksten og ikke
har læst Ikonen, behøver man sådan
set heller ikke at gøre det, for her røbes det, at Lærke slog sin utro mand
ihjel og slap godt fra det. Lærke Lind,
der på bogens omslag bliver præsenteret som: Kvinde, kæreste, mor og (morder), er blevet kæreste med sin gamle
ven, kollega og studiekammerat Mik,
som bliver inviteret til Athen af en
kvindelig græsk kollega, Anna, for at
ANMELDELSE

identificere en gammel græsk ikon.
Lærke er usikker på, om der er mere
end arbejde mellem Mik og Anna, men
vælger alligevel at rejse ned til Athen
for at deltage i undersøgelserne. Mens
Lærke døjer med sin jalousi, er hun
hjemme i Danmark flere gange blevet
forulempet af sin afdøde mands kæreste, Camilla, som hun er overbevist
om, bliver ved med at forfølge hende.
Og desuden er Lærke angst for, om det
vil blive opdaget, at det var hende, der
myrdede sin mand. Læseren får også
i det nye bind en viden om ikoner, og
om hvordan mange af de uvurderlige
billeder blev tilintetgjort i 1500-tallet,
fordi religiøse fanatikere mente, at det

var forkert at tilbede billeder i stedet
for at tilbede Gud. Mens Lærkes egen
historie er sat med almindelig typografi, får læseren Camillas oplevelser
sat med kursiv. Konservatoren er ikke
nogen kriminalroman i den forstand,
men den er en roman om både kærlighed, jalousi og hævn. Og så er den
selvfølgelig en spændingsroman på
den måde, at også Konservatoren har
en overraskende slutning.

jl@kbhavis.dk

Nina Vad Holtum
Konservatoren
313 sider.
Clausen Publishing
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HAIRSTYLISTEN
Klip m/k m. vask

300,- kr.

MED EN JYDES ØJNE

21 års erfaring
som professionel hårstylist.
TIDSBESTILLING IKKE NØDVENDIG

HAIRSTYLISTEN.DK

ROSENGÅRDEN 7 ·

32 15 76 48

TEKST CAMILLE BLOMST

Sød samfunds sarkasme fyldt
med undertoner i kvindelig bilroman skrevet i et delikat dansk. Dorte Nors kvaser danskerne til fars og serverer gener og bindevæv
som ordfrikadeller á la Helle Helle, med vidunderlig stærk sovs mellem og på linjerne.
Det er morsomt, malerisk, flabet og trist
at følge Sonja. Hun er 40 år, stammer fra Balling, men bor i Valby. Handlingen snor sig
om det kørekort, hun prøver at tage. Hun har
problemer med gearstangen både i praktisk
og overført betydning.
At styre er også svært. Det er meget lidt
hun har styret i sit liv. Hun delte en lejlighed
i København med gymnasieveninden Molly,
indtil denne fik en tilværelse som hjemmepraktiserende kælderpsykolog i Holte. Siden
har hun været ensom.
Hjemme i Balling bor søster Kate. Hun gider ikke at snakke i telefon med Sonja, den
konstante afvisning står som et åbent sår. Et
af bogens højdepunkter er den pinlige samtale mellem søstrene, da Kate omsider besvarer sin telefon, selvom at hun påstår, at hun
står i et havecenter for at købe pottemuld.
ANMELDELSE

Sten i øret

En af de små skavanker, der præger Sonjas
liv er, at hun har sten i øret eller positions
svimmelhed. Det udløser underholdende tragisk komik. For at mildne lidelsen og længslen
efter berøring, betaler Sonja massøren Ellen
for en ugentlig omgang massage. Sonja ved
godt, at hvis hun var mand ville han nok gå
til en prostitueret.
Ellen arbejder med kroppen og er sikker
på, at minderne sætter sig i bindevævet og kan
udløse for eksempel kræft. Det er for underligt for Sonja. Hendes eneste veninde Molly
flirter ellers med det spirituelle.
Kørelæren Jytte er en moderne proletar,
der snakker så meget, at den stille jyde vælger at skifte kørelærer. Hun er tiltrukket af
Folke, der ejer køreskolen. Men han viser sig at
være den typiske danske mand i joggingbuk-

ser med lille røv og sovsemave, der er fascineret af Anden Verdens Krig Det bliver temmelig flovt-sjovt, da de under køretimen tager
en afstikker til hans hemmelige sted, barndommens land og han folder sig ud i klicheer.

Anno 2008

Rosenborggade 2

Ensomhed

Modigt styrer Dorte Nors læseren ind i tidens
store tema enlige og ensomhed. Gentagne
gange viser Nors os, at livet i vores moderne
Danmark, hvor der hverken er tro eller familie at holde sig til er tomt. Sonja og mange
mange andre i København, og på kloden, har
et behov for at vide, at der er nogen, når du
har brug for det.
Romanen kredser om ”baghjertet”, det
sted på ryggen, hvor der ville gro vinger ud
på en engel. Deromme sidder ønsket om at
møde en ven med en fælles fortids eller geografisk reference, en der har tid og griber dig,
hvis du falder.
Det er præcist og rørende og tankevækkende at tage op i en lille flabet roman, og
det giver litteratur.
For 160 kroner kan man ikke en gang få
en stor buket blomster, så tag at køb denne
roman som værtindegave resten af 2016.

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

KØBENHAVNS
LEE RANGER 500,ALLE STR.

MAN-FRE
11.00-18.00

NU

LØRDAG
10.00-15.00

425,-

LEE BROOKLYN 500,ALLE STR.
NU

425,-

WRANGLER TEXAS
BOMULD 550,ALLE STR.
NU

450,-

WRANGLER

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

400,-

WRANGLER TEXAS
STRETCH 600,ALLE STR.

VI HAR
NU OGSÅ ET
STORT UDVALG I
NU 500,JBS UNDERTØJ
GRATIS OPLÆGNING
CLASSIC
Dorte Nors
”Spejl skulder blink”
Gyldendal
160 kroner

HOS OS!

JEANSSTORE-BASIC.DK

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

408 SIDERS
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ERINDRINGER FRA
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KØBENHAVN FOR

NYSGERRIGE

I TOPKLASSE
TEKST JANNIK LUNN

BOGLADEPRIS KR. 349,95
PRIS TIL KØBENHAVNERAVISENS LÆSERE

KUN 89,- KR.
+ forsendelse 35,- Kr

TEKST JANNIK LUNN

En personlig livsskildring
men er også et forbløffende billede af Danmark i
forandring. Fra ungdomsoprør og TVs Peberkværnen,
Søndagsavisen Hovedbladet
og erobringen af Christiania
over Bornholmsk befrielseskamp, chefredaktørpost
på Ekstra Bladet og Squash
reklamer til seniorliv som en
af vore førende skarpe penne, forfattere og samfundsrevsere!

ANMELDELSE I serien 111 steder som du skal se, findes i forvejen bind om London, Berlin og Rom, men nu er der også kommet
et bind om vores egen by – 111 steder i København som du skal
se. Den er skrevet af Jan Gralle og Vibe Skytte, og den er udstyret
med fotografier af Kurt Rodahl Hoppe.
Det fine ved denne guide er, at det ikke er de steder, som er
med i alle guider, Den Lille Havfrue og Rundetårn, men derimod
de mere skjulte områder, som er lette at overse. Man kan fx læse
om Brumleby på Østerbro, Den gamle landsby i Valby, som mest er
blevet kendt på grund af Olsen-banden-filmene, og hvor også verdens ældste endnu aktive filmselskab Nordisk Film holder til. Man
kan læse om Elefantanlægget i Zoologisk Have, der nu også kan
beses direkte fra Frederiksberg Have. Verdens eneste gravplads
for hjemløse finder man på Assistens Kirkegård og på Vestre Kirkegård er Krigergravene, hvor 9.987 tyske soldater og flygtninge
ligger begravet.
I Møllegade på Nørrebro finder man Mosaisk Nordre Begravelsesplads. Ikke langt derfra ligger Sjællandsgade Bad, hvor man både
kan købe karbad og komme i sauna. Lidt længere ude i Fælledparken
finder man Tårnlegepladsen, og indtil det nye Frihedsmuseum står
færdigt i 2018, kan man besøge Stjerne Radio i Istedgade, der står
til minde om modstandsbevægelsen, der fra 1942-44 havde central
der. I det udstillingsvindue vises skiftende udstillinger fra krigens
tid, og hvis tørsten melder sig er der ikke langt til mikrobryggeriet
Mikkeller Bar i Victoriagade.
Videre op på Vesterbrogade kan man så beundre Løvenborg,
som er tegnet af arkitekten Anton Rosen i fornem jugendstil. Forskellige fine butikker er medtaget som eksempelvis hatteforretningen F. Petitgas Eftf. I Købmagergade, Kjær og Sommerfeldts Kgl.
Hof Vinhandel på Gammel Mønt. De ovennævnte eksempler er blot
nogle få ud af de 111 steder, som denne geniale guide indeholder.
Med den kan man få meget mere ud af en bytur rundt i København.

Køb den på
www.cdklassisk.dk
eller bestil på
info@cdklassisk.dk

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

"

m/k klip

270,-

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

ANMELDELSE Hovedpersonen i
Peter Swansons De der fortjener at dø, Lily Kintner møder
Ted Severson i en lufthavn, og
de kommer til at sidde ved siden af hinanden i flyet fra
London til Boston. Ted bliver
med det samme interesseret
i den smukke rødhårede Lily,
og undervejs i flyet udveksler de historier. Ted fortæller,
hvordan han og hans kone,
Miranda er ved at få ombygget deres drømmehus, som de
har købt for småpenge med
Brad Daggett som entreprenør. Da Ted en dag kommer
til huset, overrasker han Miranda og Brad midt i et samleje, og Ted siger nærmest for
sjov, at han godt kunne finde
på at slå sin kone ihjel for,
hvad hun har gjort. Til Teds
overraskelse siger Lily, at det
vil hun da godt hjælpe ham
med, for vi skal alle dø en
dag, og hvad betyder det, at
nogle halvdårlige æbler bliver
plukket, før de er modne. Da
Lily og Ted mødes hjemme i
Boston, fortæller Lily om de
skeletter, hun har i skabet,
som stammer helt tilbage fra
hendes barndom. Ted er blevet forelsket i Lily, og sammen planlægger de, hvordan
Miranda skal ombringes, men
så sker der ting og sager, der
fuldstændigt ændrer deres
planer med det resultat, at
andre kommer galt af sted.
Mere skal ikke røbes her, men

læseren får historien gennem
flere forskellige jeg-fortællere:
Ted, Lily, Miranda og til sidst
politimanden Kimball. Foruden at være spændende til
sidste punktum, er historien
også fyldt med humor som fx
Kimballs små limericks: ”Jeg
kendte engang en rødhåret
pige, hvis numse var smuk,
ja helt uden lige. Jeg håbed’
en dag, sensuelt o-la-la, min
hånd ned i trussen at snige.”
Hvordan, Peter Swanson har
bevæget sig under de store forlags radar, er uforståeligt, for
hans romaner er kommet på
det lille forlag Anton & Ludwig – og selv om jeg kun har
læst den nyeste, så er det noir
i topklasse. Kan varmt anbefales!

Peter Swanson
De der fortjener at dø
Oversat af Peter Lindgaard
321 sider. Anton & Ludwig

Jan Gralle og Vibe Skytte
111 steder i København som du skal se
Gennemiollustreret med fotos.
Frydenlund
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FORTRYLLENDE FORTÆLLINGER
LØFTER SLØRET FOR MENNESKER
OG MENTALITET I MELLEMØSTEN
TEKST JACOB LUDVIGSEN

at lade sig friste af en fætters tilbud, der
kunne koste ham dyrt. Også her modellerer
Møller-Rasmussen personer af kød og blod,
fortæller om deres hverdag med angst for
korrupte prisinspektører og nidkære efterretningsagenter.
Grotesk er eventyret om manden, hvis
skæg vokser så hurtigt, at han må finde en
ny fremtid i Iran og havner blandt talebaner
i Afghanistan. Et år i form af en dagbog, der
fører os fra en dansk tegnestue til et mærkeligt ægteskab i Teheran; alt er krydret med
arabiske og muslimske navne og begreber.
Gennem fyrre år var Lars Møller-Rasmussen den velorienterede formidler
af nyheder og baggrund fra Mellemøsten.
Hans internationale horisont blev formet på
telegrambureauet Associated Press’ kontor i
København, derefter blev han ansat på Information, hvor han i årene 1970 til 1988 specialiserede sig i Mellemøsten og lærte arabisk til
husbehov. Han boede et år i Cairo og et år i Amman og rapporterede derfra til avisen. Frem
til 2008 analyserede og kommenterede han
begivenhederne i denne verdensdel i P1-programmet Orientering.
Denne korte biografi tjener til at illustrere
den omfattende viden og indsigt, som han nu
på mesterlig vis har omsat til en række noveller, hvor fiktion og fakta danner en højere
enhed. Andre journalister ville have samlet
deres erfaringer i reportager og interviews,
Lars Møller-Rasmussen har udviklet sig egen
blændende form for prosa, der tillader ham at
sætte sig dybt ind i den kultur og de vaner,
tanker og handlinger, der former det enkelte
menneskes liv og forklarer den mellemøstlige mentalitet fra gadetiggersken til chefredaktøren.
Hellere Islamisk Stat end gymnasiet i Århus

I titelhistorien ”Misforståelsen” giver en kvindelig dansk turist, der er taget til Jordan, udtryk for sin væmmelse ved de påtrængende
arabiske mænd – en af dem får ordet og udtrykker sig undren over, at han ikke bare kan
tage for sig af retterne.
Næste billede er et brev til veninden Line
fra Rima, en århusiansk pige, som har fundet
lykken i Raqqa, hvor Islamisk Stat hersker. På
halvandet år har hun haft tre mænd og født et
barn, og hun finder det mere spændende end
at gå i gymnasiet og være underlagt familiens kontrol – måske i Gjellerup-planen? . Hun
har affundet sig med, at hendes første mand
sprang sig selv i luften i Profetens navn, og
at det er Islamisk Stat, der bestemmer hvem
hun så skal giftes med.
Scenen skifter til Damaskus lige før borgerkrigen. En lille tekstilfabrikant håber på
en ordre på 200.000 skjorter til pansertropperne og samtidig er lige ved at havne i en
fælde, hvor han skal forsyne en saudisk butikskæde med varer og samtidig bidrage til
en tvivlsom venskabsfond. Han er lige ved
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På sporet af terror

I det ene øjeblik identificerer forfatteren sig
med en ægyptisk barnepige, som kører gennem landet i tog på vej mod Alexandria og
en fremtid som damefrisør, på de næste sider
hvirvles vi ind i en terrorsag, hvor en dansk
efterretningsagent fra PET skal samarbejde
med sine saudiarabiske kolleger i ”Al Amin
Al Aam”. Næste akt foregår i en fængselscelle,
hovedpersonen er blevet pågrebet lige inden
en terroraktion og gør sig sine tanker, som også
vi bliver klogere af.
Det afsluttende ekstranummer bevæger
sig udenfor den islamiske kulturkreds og
præsenterer en professor Georg Ludwig, der
opfandt begrebet historiologi, en form for
kontrafaktisk historietænkning. Hvad nu,
hvis Hitler i stedet var blevet en anerkendt
maler?
At Lars Møller-Rasmussen er en sprogets
mester nyder man side for side, han maler
med fine pensler og mange nuancer og rammer et glubende behov i tiden for at begribe
de bestialske krigshandlinger, der pulveriserer Syrien og hensætter vores verden i en tilstand af skræk og vrede.
Lars Møller-Rasmussen lægger ikke op til,
at vi skal være forstående og tilgivende og
skyde skylden på os selv, men han ruster os
til at forstå det mellemøstlige sammenbrud,
de oprindeligt kulturførende folkeslags tragedie og desperation. Summen af fyrre års
specialiseret journalistik, kombineret med
løbende opdatering og kontakt med kilder,
gør ”Misforståelsen” til en nødvendig nydelse, som burde finde udbredelse langt uden
for Danmark.
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