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Marie Brixtofte har skrevet bogen
“Kun når det regner” om kærligheden til
sin far Peter Brixtofte, kærligheden til sin
mand, kærligheden til familien, sig selv og
livet, også når det svinger mellem lys og
mørke. Hvordan er hendes forhold til København, er det også kærlighed i såvel lys
som mørke?
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STORMBROEN

MASTER FATMAN
FARVEL TIL NÆRVÆR,
KÆRLIGHED OG LUNE
TEKST JETTE R. ARENDRUP

MAGASIN Efter svenskekrigene 1650-60, ændres
Københavns befæstning på mange måder. S.12

TEGNING CLAUS SEIDEL

NEKROLOG D. 26. marts om aftenen på den dag hvor vi alt for tidligt havde mistet
vores allesammens Master Fatman, tonede et hastigt sammenklippet miniportræt henover skærmen i TV2 Nyhederne. Her kunne man se tykmesteren fortælle
os at: ”Det vigtige er ikke, hvornår man dør. Det vigtige er, hvad man laver, når
man er her. Det er det, jeg interesserer mig for.”
			
S.10
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NEKROLOG

MASTER FATMAN
FARVEL TIL NÆRVÆR,
KÆRLIGHED OG LUNE
D. 26. marts om aftenen på den dag hvor vi
alt for tidligt havde mistet vores allesammens
Master Fatman, tonede et hastigt sammenklippet miniportræt henover skærmen i TV2
Nyhederne. Her kunne man se tykmesteren
fortælle os at: ”Det vigtige er ikke, hvornår
man dør. Det vigtige er, hvad man laver, når
man er her. Det er det, jeg interesserer mig
for.”
Det føltes alt for tidligt at han døde, syntes
vi, der sad tilbage, men det han lavede, mens
han var her, forekom ganske rigtigt meget
vigtigt. Det bekræftedes også tydeligt af de
mange chokerede reaktioner på hans
bortgang. - Hermed noget om det
vigtige ved Master Fatman.

master til bryllupper, DJ, vært i radioen og
meget mere. Alt sammen hvilede det på hans
unikke personlighed, der fungerede som en
feelgood indsprøjtning på alle. Mange er
spirituelle og tror på næstekærlighed, men
Master Fatman levede det, og hans positive
livssyn blev aldrig plat. Han svarede overraskende, originalt, ærligt, dybsindigt og med
masser af humor på folks undrende spørgsmål. Hvorfor var han f.eks. tyk? Jo, som yngre
så han mange amerikanske film, og syntes
det så godt ud, når der kom sådan en tyk en
ind på scenen. - Ærligt, overraskende, veloplagt - og so much for sundhedsfanatismen. Altid et uventet og lunt svar
på rede hånd.

En feelgood indsprøjtning

han så omhyggelig med at leve i nuet, at
tiden løb fra ham.
En gang til et interview på ugebladet
”Femina” kom han 1½ time for sent, efter
blandt andet at være mødt op det forkerte
sted. Da han endelig fandt journalisten, blev
han spurgt, om det ikke var svært, at leve på
den måde, hvortil han svarede: ” Det jeg ikke
har i tjekkethed, bliver opvejet af nærvær”,
og det kom journalisten i det efterfølgende
interview til at give ham fuldstændig ret i.
Hans nærvær var ligeså legendarisk, som
hans ligefremme slagfærdighed.
Nåede langt

Master Fatman stillede i 1993 op med sit
eget parti til kommunalvalget, Det Kosmiske Parti, med parolerne ”Juridiske rettigheder til naturen!”, ”En langsommere jordrotation!” og ”Grænseløs Kosmisk Kærlighed!”.
En veloplagt og ironisk måde at lancere noget på, som han egentlig i en vis forstand,
mente dybt alvorligt. - Master Fatman nåede
langt ud med sit budskab.
Han efterlader sig hustru og fem børn.

Levede i nuet

Som det multitalent Master Fatman var, arbejdede han med meget
forskelligt, som toast-

Tykmesteren efterlod sig i
løbet af sin levetid sådan
et væld af originale udtalelser, spækket med
positiv energi, at man
bliver helt taknemmelig over, den vedholdende indsats han
lagde for dagen for
at sprede kærlighed og lune til
os. Ofte var
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VINAVISEN: “… Den dufter intens af frugt og bær
og har en koncentreret smag af modne kirsebær
og blå blommer - samt et godt tanninbid til slut.
Det er en dejlig vin til en meget rimelig pris ved
de 6 flasker - drik den til en kraftig, krydret kødret
eller til modne oste…”

PR. FL. V/6 FL.

59

75

NORMALPRIS PR. FL. 119,75

SPAR 360 00
V/6 FLASKER

VinAvisen

★★★★★

Østergade 1, 1100 København K . Tlf.: 33 14 04 81

Tilbuddene gælder fra d. 18. marts t.o.m. d. 28. april 2019. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

HALV PRIS!
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SKANDALESAGER

Fyringen af en af landets bedst lønnede embedsmænd, adm. direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen, Pernille Andersen, kommer efter en lang række skandalesager i hendes forvaltning.
TEKST LARS PETER LORENZEN

Økonomiudvalget i Københavns Kommune har besluttet af afskedige den administrerende direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen,
Pernille Andersen.
Fyringen er sket på direkte anmodning fra kommunens teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen fra Enhedslisten. Det skriver Københavns
Kommune i en pressemeddelelse.
- Jeg har efter nøje overvejelse besluttet at anmode Økonomiudvalget om at indlede en afskedigelsessag mod Teknik- og Miljøforvaltningens administrerende direktør. Baggrunden herfor er, at
der samlet set tegner sig et billede af en forvaltning med utilstrækkelig klarhed om forretningsgangene.
- Det har på den baggrund været min vurdering,
at der er brug for en ny administrerende direktør i
spidsen for forvaltningen. Eftersom der er tale om
en personalesag, kan jeg ikke udtale mig yderligere
om sagen, siger Ninna Hedeager Olsen.
POLITIK

Løn på 1,8 mio kroner

Med en løn på næsten 1,8 millioner kroner og
en pension på 20 procent er Pernille Andersen
blandt de bedst lønnede kommunale embedsmænd i landet.

Fyringen af den øverste chef kommer efter en
lang række skandalesager.
Københavns Kommune fakturerede op mod
10 gange for meget for renhold af fortove. Fejlen var
sket, da Teknik- og Miljøforvaltningen ikke havde
indregnet effektiviseringer og besparelser ind i prisen for det kommunale arbejde - og derfor endte
kommunen med at tjene penge på ordningen.
Men det er ulovligt, og som følge af sagen måtte
Københavns Kommune bøje sig for loven og betale hele 17,5 millioner kroner tilbage til de mange
grundejere.
Derudover har der været massivt rod i opkrævning af byggesagsgebyrer.
Alvorlig korruptionssag

Teknik- og Miljøforvaltningenhar også været
ramt af en alvorlig korruptionssag, som har betydet, at kommunen i august sidste år politianmeldte en enhedschef i forvaltningen for at
hjælpe en ejendomsmægler med en byggesag.
Enhedschefen fik til gengæld lovning på et lavt
ejendomsmæglersalær i forbindelse med sit hussalg.
Dertil kommer den såkaldte Epinion-sag, hvor
ledelsen i forvaltningen valgte at fjerne tre kriti-

ske afsnit i en tilfredshedsundersøgelse over byggesagsbehandlingen.
Sagen om tagfarmen ØsterGro

Senest har politikerne i Teknik- og Miljøudvalget
gentagne gange sendt forvaltningsindstillinger
tilbage til embedsmændene i forvaltningen i sagen om tagfarmen ØsterGro.
Her har forvaltningen blandt andet underkendt
advokaten, som repræsenterer ØsterGro og ejeren
af bygningen, Jac Nelleman, der havde vurderet, at
kommunen godt kunne dispensere og se sig ud af
lokalplanen, som kræver i alt 26 parkeringspladser
på det tag, hvor der i dag er tagfarm
På Økonomiudvalgets møde 2. april skal den
egentlige afskedigelsessag behandles, hvorefter
den skal runde Borgerrepræsentationen i København den 11. april.
Først herefter vil kommunen tage stilling til,
hvem der skal konstitueres som ny administrerende direktør på posten. Det er også først efter
mødet i Borgerrepræsentationen, at Københavns
Kommune vil i gang med at lede efter en ny permanent administrerende direktør til forvaltningen.
lp@kbhavis.dk
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Svend
Larsen’s
efterfølger
JØRGEN HOLST APS

Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,
frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.

RÅDGIVNING
ERFARING
KVALITET
TILLID

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

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

ogderavisudvalg
Har bladdu et stue ur,
trænger til reparation?
Har du et stue ur, der trænger til reparation?

nye indsatser skal bidrage til,
at Socialforvaltningen styrker sit arbejde
med klager på børne-, handicap- og voksenområdet.
Både Socialforvaltningen og Socialudvalget ser et potentiale i at udbygge
forvaltningens arbejde med, som det
hedder i en pressemeddelelse: "klagedrevet innovation, som er en tilgang,
hvor forvaltningen opnår læring via
klagerne og derved på sigt styrker samarbejdet og giver borgerne en bedre oplevelse med Socialforvaltningen."
- Socialforvaltningens økonomi er
presset. Det resulterer blandt andet i
klager over serviceniveauer. Det vigtige
i forhold til klagedrevet innovation er
det, vi kan lære af den enkelte klage - er
vi gode nok til at møde borgeren i øjenhøjde? Får vi forventningsafstemt godt
nok med borgeren i forhold til forvaltningens lave serviceniveau? siger socialborgmester Mia Nyegaard (R).

gerne er stort. Det drejer sig om implementering af metoden Styrket Borgerkontakt i Borgercenter Voksne, hvor 120
medarbejdere og et antal ledere ønskesAUGUST 201
oplært i metoden, der bygger på personlig dialog og sigter mod at forebygge og
håndtere klager.
Borgercenter Handicap danner rammen for det andet indsatsområde, der
omhandler kommunikations- og samarbejdsredskaber i sagsbehandlingen
samt brug af eksterne mæglere i konfliktfyldte sager.

Tag CYkle
Klagedrevet læring

FRA kongens nYTor

Det sidste indsatsområde vedrører klagedrevet læring i Borgercenter Børn og
Unge, hvor ønsket er at igangsætte et pilotprojekt med analysemetoden Klagerejsen. Metoden giver viden om, hvilke
bagvedliggende årsager, samarbejdsdynamikker og processer, der er i de mest
komplekse og tidskrævende sager.
- Der er allerede igangsat mange
gode projekter på klagesagsområdet i
Stort læringspotentiale
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Kontakt os, og aftal nærmere vedrørende

sankt annæ kiosken
evt. hjemme besøg samt tilbudsgivning

STRØGETS
∙ KULTORVETS
NØRREBROS
St. Kongensgsde
40 · 1254∙kbh
K

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

URE GULD SØLV KØBENHAVN
Nygade 7, KBH K

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

PROFESSIONAL AND CLASSIC CAMERAS

Kontakt os, og aftal nærmere vedrørende

DRUKNER i suCCe

til Østre Anlæg næste år. Ifølg
ler. Gemt væk og ikke særlig kendt blandt Politiken overvejer arrangører
menigmand, men blandt ,elektroniske mu- Polaris at forlade København o
sikfans er stedet velkendt via festivalen sten til Frederiksberg Have i n
B. og Nicka
Stella
Polaris. Anlægget
liggerDetskjult
bag
- Socialforvaltningens
økonomi er presset.
resulterer
blandt nen.
andet i Dj’erne
klager over Kalle
serviceniveauer. Det
vigtige i forhold
til klagedrevet
innovation
er det, vi kan
lære af den enkelte
klagefestivalen. D
drivkræfterne
bag
Statens
Museum
for Kunst
– mellem
Stock- er vi gode nokog
til at
møde borgeren
i øjenhøjde?
spørger den radikale
Mia
tedesocialborgmester
med et par hundrede
men
holmsgade
Øster
Voldgade.
I begyndelNyegaard.)
sen af denne måned blev Østre Anlæg nu har arrangementet vokset si
endnu en gang genopdaget af mange unge en velbesøgt fodboldlandskamp
Stella Polaris kom til byen
mennesker, der deltog i den elektroniske
havefest Stella Polaris. Det vurderes, at op de to første år blev arrangemen
imod 50.000 gæstede det smukke grønne i netop Frederiksberg Have, in
MUSIK Østre Anlæg er en af Københavns per-
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HAR DE LAGKAGE
I LAGKAGEHUSET

?
Anno 2008

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

TEKST CAMILLE BLOMST

Fredag eftermiddag smutter jeg i Lagkagehuset for at panik-købe
et økologisk brød (hvilket
jeg ikke gør så tit, fordi de
burde finjustere indholdet
af kogesalt, det ville mindske halsbrand). Men landbrød viser sig at have en sidegevinst.
En tilsyneladende sund
og velfungerende midaldrende mand siger “Jeg vil
gerne have et stykke lagkage”. Den unge fyr bag disken basker med sine håndled og svarer på moderne
jysk-københavnsk med super
meget s-lyd, også på ord ikke-indeholdende s’er. “Vi har
desværre ikke lagkage”.
Kunden, hvis ansigt jeg
ikke har held til at se, spørger undrende “Har I ikke
lagkage? Men er det ikke
Lagkagehuset?”. Den unge
ekspedient, bliver åbenbart
betalt for ikke at have humor, for han svarer mekanisk
“Desværre (og der er meget
s i det ord) det kan vi ikke
hjælpe med.”
Kan det kategoriseres som
falsk varebetegnelse, funderer jeg. I fald det kan, må jeg
sige “Ole og Steen”, at den har
I sluppet af sted med længe.
MED MOR I BYEN

Tage skilte for gode varer

Jeg nyder optrinnet med
misundelse og tænker, gid
det var mig, der havde fundet på den spøg. Dialogen
går frem og tilbage mellem kunden, der ønsker at
få uddybet manglen på lagkage og Papegøjen, der med
korslagte arme og dødt blik
vedholdende gentager “Beklager,” som om kunden var
langsomt opfattende. Sådan
fortsætter det, som om det

var en Monrad og Rislund
goddag-mand-økseskaftsketch fra 1980’erne.
Hvornår mon en makker springer frem og råber
“Prank” for så omgående at
dele episoden på Facebook eller lægge den uredigeret op
på YouTube. I 80’erne, da videokameraet var blevet hver
mands eje, havde filmede
jokes kun ét forum, det var
fredagsfjernsynsprogrammet “Det er ren kagemand”,
hvor en redaktion udvalgte
rystede (ikke rystende) film
indsendt af folket.
Manden får ikke stillet
lagkagelysten. Jeg har trang
til at smutte efter ham for at
se, hvilket butiksskilt han nu
vil tage bogstaveligt.
Den glade gris

Det første, der falder mig
ind, er, at han kunne besøge
bageren “Det rene brød”.
Men allerhelst fulgte jeg
efter ham til den, området
taget i betragtning, meget
lidt multietniske men hysterisk rød/hvide pølsevogn på
Nørrebro Runddel.
Her ville man kunne være
heldig, at der var mere humor. Generelt kunne man
forestille sig en frisk udveksling af vittigheder ført an af
pølsemanden som en klassisk
kundekontakt.
Mens kunden dypper sit
brød af vat i kombinationen
ketchup og grov sennep, spørger den forfrosne, men lune,
pølsemand, “Ved du hvorfor, kvinder ikke kan blive
skraldemænd?” Her er det
så kutyme, at kunden i følge
høflighedskodexet skal ryste
afvisende på hovedet for at
give vittighedens ejermand
mulighed for, med rette timing, at servere pointen, som
i dette tilfælde lyder “Det
er fordi, de ikke kan holde
bøtte”.

På taget af bemeldte rullende pølsebeværtning befinder sig et skilt, der har til hensigt at lokke spisende gæster
til: “Den glade gris”. Hvis vi
antager, at komikeren fra Lagkagehuset runder Runddelen,
så kan han more sig med efterspørge en “Glad gris”.

179.-

Aprilsnar

På Kultorvet, hvor jeg holder
meget af at hænge ud på den
store runde bænk, hyggede
jeg mig med at kigge på en
flok skoleunger fra provinsen, der sikkert havde været i Rundetårn. En dreng
med lækkert hår siger til en
pige, der med sine cirka ni
år er betagende bedårende,
“Dit ansigt er så smukt, at
du kunne vaske dig med råddent vand”. Han skubber til
hende og kigger væk.
Hvor vidunderligt og romantisk, tænker jeg. Har
knægten mon en far med
gode manerer. De hede drømmerier om en eventuel fantastisk far bliver afbrudt af
den rå virkelighed, som jeg
slet ikke havde taget højde
for, selvom min telefon kan
fortælle mig, at jeg kigger på
den over 125 gange på en dag.
“Aprilsnar!”.
Hvordan
kunne
jeg
glemme den festdag, som
jeg tidligere i mit liv dyrkede
som det store grineflip. Min
bedste veninde og jeg inviterede altid os selv på besøg
hos en fælles ven fra Nordjylland. Han har en yderst veludviklet humoristisk sans,
men den fungerer forsinket,
hvilket gav os en banefordel.
Vi digtede løgnehistorier en
hel aften og først efter middag, fælles opvask og sjusser,
kløede han sig eftertænksomt
på næsen og spurgte høfligt,
“Sig mig, er det egentlig ikke
den første april i dag?”
cb@kbhavis.dk

Spis så meget du kan
Helstegt oksefilet med bagt kartoffel
og dagens sauce - Hertil stort salatbord
Separat selskabslokale op til 50 personer
kan lejes med eller uden mad.

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

Hviids
Vinstue
Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk | Kgs. Nytorv |

33 15 10 64

Har du lyttet til din krop i dag?
Genopdag dig selv og din krop med en dybt afspændende
behandling hos din lokale Rosenterapeut Kirsten Falch
Indre Respons
Købmagergade 55,3. 1150 Kbh.
Se mere på www.kirstenfalch.dk
eller ring på 2566 9076 og hør om:
Behandlinger, Samtaler,
Foredrag og Workshops
Rabatkode kbh0!!9
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SKÆRPEDE
MILJØKRAV

KLINGBJERG

– SPROGFORLAG & BOGHANDEL
MATERIALER TIL:
• DANSK SOM ANDETSPROG
• ENGELSKE, TYSKE OG FRANSKE KLASSIKERE
MED GLOSER
• LÆR ENGELSK MED HARRY POTTER
www.klingbjerg.dk · klempaa@klingbjerg.dk

SANKT PEDERS STRÆDE 51 · 1453 KØBENHAVN K · Tlf. 20275539

TIL KOMMUNENS LEVERANDØRER

MYTISKE

MONSTRE

FRA GRØNLAND

Københavns Kommune kan fremover pålægge sine leverandører krav om, at transporten af kommunens varer eller tjenesteydelser sker i miljøvenlige køretøjer.
TEKST LARS PETER LORENZEN

Aajumaaq - af Maria Bach Kreutzmann/Det Grønlandske Hus
TEKST MAJBRIT HJELMSBO

KUNST Udstillingen Bestarium
Groenlandica udforsker uhyggelige uhyrer fra den grønlandske
myteverden i Det Grønlandske
Hus i Pilestræde.
Den 10. april åbner Det Grønlandske Hus i Pilestræde udstillingen, Bestarium Groenlandica,
hvor man kan opleve et udvalg af
de skræmmende monstre, ånder
og dyr fra den grønlandske myteverden på nært hold. I et helt
nykreeret kunstnerisk udtryk
kan den gamle åndeverden genopleves lige så gruopvækkende,
som de var engang.
Afsættet for udstillingen er
illustrationerne fra Maria Bach
Kreutzmanns nyligt udgivne opslagsværk over 67 grønlandske
mytevæsener, ånder og dyr. I

samarbejde med syv andre nordiske kunstnere har hun skabt
de animationslignende illustrationer, der i 37 udvalgte kunstværker har bragt de gruopvækkende
uhyrer til live igen.
Kunstnerne bag de udstillede
værker er: Ágúst Kristinsson, Carina Lillegaard Løvgreen, Christian Fleischer Rex, Coco Apunnguaq Lynge, Jonatan Brüsch,
Maja-Lisa Kehlet, Maria Bach
Kreuztmann og Martin Brandt
Hansen.
Udstillingen Bestarium Groenlandica er åben fra 10. april til
31. maj i Det Grønlandske Hus,
Pilestræde i København.
mh@kbhavis.dk

POLITIK Københavns Kommune kan
fremover pålægge sine leverandører
krav om, at transporten af kommunens
varer eller tjenesteydelser sker i miljøvenlige køretøjer. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.
- At sikre ren luft i København er
en af mine allervigtigste opgaver som
overborgmester. Vi skal skrue på alle
knapper, som forbedrer luftkvaliteten.
Derfor sender vi nu et stærkt signal til
vores leverandører: Vi vil fremover vælge
dem, som kører miljøvenligt, siger overborgmester Frank Jensen fra Socialdemokratiet.
Københavns Kommune er en af hovedstadens største arbejdspladser. Hvert
år indkøber kommunen varer og tjenesteydelser for 12,9 milliarder kroner hos
18.487 leverandører.

Inspiration fra Stockholm

Ifølge kommunen vil de nye muligheder for skærpede krav give en besparelse på omkring 1000 tons CO2
i 2021, alene sparet på leverancer til
kommunen.
- Det vil være med til at skubbe den

grønne omstilling fremad og give københavnere renere luft, siger Frank Jensen.
Med inspiration fra Stockholm har
Københavns Kommune vedtaget en
model, hvor kravene fastsættes alt efter
leverandørens størrelse, teknologiske
muligheder for grøn omstilling og type
køretøjer, der kan anvendes til opgaven.
De små først

I starten vil det være virksomheder
med køretøjer under 3,5 ton, som for
eksempel elektrikere, vinduespudsere
og låsesmede kørende i almindelige biler eller små varevogne, der kan blive
pålagt at skifte til el-, brint- eller plugin-hybrid-biler.
Når kravene til låsesmede og elektrikere er blevet skærpet, vil turen derefter komme til kommunens øvrige leverandører i takt med nye udbud og den
teknologiske udvikling af miljøvenlige
varebiler og lastbiler.
De nye krav vil blive taget i brug fra
1.august 2019.
lp@kbhavis.dk
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KUNST LYSER I KULTURTÅRNET
GLIMT FRA EVALAJKA PERVINS VEJ TIL ET LIV SOM UDØVENDE KUNSTNER
TEKST JETTE R. ARENDRUP

FOTO TORBEN DRAGSBY

Kulturtårnet på Knippelsbro på Christianshavn er for øjeblikket rammen om nogle af den
lokale kunstner, Evalajka Pervins,
stemningsmættede værker fra det
kvindelige univers. Udstillingen er
sammensat af et smukt sammensurium af videoer, fotos, lys og lyde
med titlen ”RorgASM”, hvor RASM
er urdu og betyder ritual, mens org
er en forkortelse for original. Vi har
mødt Evalajka i tårnet til en uformel samtale.
Hvorfor en titel på urdu og dansk?
Jeg er vokset op på Vesterbro som
barn af to pakistanske forældre fra
den bedre middelklasse i Lahore, og
jeg lærte først dansk, da jeg kom i børnehave. Sproget der blev talt hjemme
var urdu, så det er mit første modersmål. Min far talte punjabi og min
mor urdu, så mit sprog har mange
nuancer. I min folkeskole blev der talt
rigsdansk, og sproget var også pænt i
det meget ordentlige arbejderkvarter,
hvor vi boede. Når jeg skal tænke, bevæger jeg mig ofte rundt mellem de
to sprog, og nogle gange bruger jeg
også engelsk, fordi det ligesom kan
bygge bro mellem det danske og det
pakistanske urdu, så jeg bedre kan
formulere, hvad jeg vil præsentere eller skabe. Sprogene er blevet en del af
min signatur.
Hvordan blev du sporet ind på dit
nuværende liv, og har du altid gerne
villet være kunstner?
Først ville jeg være stewardesse
og se verden, og derefter filmstjerne,
inspireret af de Bollywood-film vi så
som børn. Men hos naboerne hørte
man Kim Larsen, så jeg fik lige dele
af kulturerne. Da jeg så kom i gymnasiet, ville jeg gerne læse historie eller oldtidskundskab. Men da jeg blev
færdig som student fra Sorø Akademi
i 1992, vidste jeg alligevel ikke rigtigt,
hvad jeg ville, så jeg holdt en pause.
Så en dag på Krasnapolsky faldt jeg
over en brochure for Skulpturskolen,
og på det tidspunkt arbejdede jeg om
aftenen som tjener og kunne derfor
selv betale for undervisning. Jeg startede så på skolen og lærte croquis og
akvarel af Jorge fra Chile. En dag
sagde han til mig: ”Du er da utrolig!
Du står nederst på stigen, og når der
så er gået en uge, så har du pludselig taget fem trin. Det er helt unaturligt, at man kan gøre det så hurtigt.
Jeg fatter det ikke”. Så fik jeg blod på
tanden, og samtidig var jeg så utroligt
heldig at arbejde som tjener for gode
mennesker, der oplærte mig i faget.
Steder fra Les Saint Jacques og Zeleste
til River Café i London, steder der gav
mig plads til, at jeg kunne passe mit
studie ved siden af. Dertil kom, hvad
jeg lærte som barn af min forældre:
POLITIK

flid, disciplin og høflighed - den er
ikke længere.
Hvordan kom du i gang med at
udstille?
Senere på Billedkunstskolen i
Valby lavede vi litografi det sidste
semester. Det gav mig virkelig noget,
og jeg var helt ustoppelig. Nu ville jeg
udstille. Min lærer mente, at jeg lige
skulle finde min retning først, men
jeg ryddede loftet i Nansensgade,
hvor jeg på det tidspunkt boede, og
så lagde jeg invitationer til ferniseringen i caféerne og ved folks regninger
på mit arbejde. Herefter viste jeg glad
og stolt min lærer invitationen, men
han mente vist stadig, det var for tidligt, og at man burde have noget mere
pondus, inden man udstillede. Ikke
desto mindre fik jeg solgt det hele,
selv om jeg var så grøn, at jeg endnu
ikke var klar over, at værkerne skulle
signeres. Det måtte min rammemand
fortælle mig.
Men følte du selv, at du ikke havde
brug for mere undervisning?

Nej, jeg søgte rask væk ind på
Kunstakademiet. Første gang med
billeder, men fik afslag. Så lavede jeg
et værk, jeg kaldte ”Den danske nationalfølelse”. Jeg købte 16 kg Schulstads og dertil hørende leverpostej fra
Stryhns. Så smurte jeg denne svinepostej på, og jeg spiser ikke selv svinekød, og så limede jeg alle leverpostejmadderne op på en blændramme
på 2m x 2m og filmede det - og så
ind og aflevere det inde på Kunstakademiet. Men desværre - man måtte
ikke indlevere fordærvelige varer, så
jeg måtte hente det igen. Værket blev
diskvalificeret som opgave. Dette var
min spæde start som konceptkunstner, men jeg viste dengang ikke, at
det var det, det var. Året efter søgte
jeg ind med en gravsten. Jeg tog et par
brosten og bad slagteren om at finpolere et stykke ribben til mig, så det var
helt blankt og flot, og så limede jeg
det op på den ene brosten, mens den
anden var blank, og så havde jeg en
tekst: ”Adam og Evas gravsted”. Men

den gik heller ikke. Herefter søgte
jeg ind med nogle grafikker, hvor jeg
kaldte værket ”Silikone og Barbie”.
Det ene værk var helt gråt, og så havde
jeg sat en masse husblas i en stor skål
med en stor grov øse i foran det grå
maleri, og så kunne man tage alt det
silikone, man havde brug for. Det andet værk, Barbie, var meget pink og
lyserødt, og så var der en rød lakæske.
Jeg havde samlet seks perfekte rosafarvede Barbie-æg og havde lagt dem
ned i lakæsken. Men jeg kom ikke ind.
Jeg har nok søgt 7-10 gange uden at
komme ind, men jeg har hele tiden
troet på, at jeg kunne skabe kunst.
Jeg havde så kimen til konceptkunst
allerede der.
Jeg har faktisk hørt historier om
en der søgte ind med en leverpostej
Ja, det var så mig . . . .
Nu kom du så ikke ind på Kunstakademiet, men vil du egentlig ikke
sige, at du er rimeligt succesrig?
Jo, jeg kan jo se, at jeg er kommet
ind på flere censurerede udstillinger
ad flere omgange. Forår-Efterår-Påske-Biennale, alt muligt forskelligt.
Også på den Frie - sidst kom jeg ind
med 5 videoværker. Men også på internationale, kuraterede udstillinger,
hvor mine værker er blevet valgt ud
og vist. Jeg arbejder med forskellige
materialer og også med olie og grafik.
På et tidspunkt havde jeg en udstilling med oliemalerier og tegninger på
Strandlodsvej, og der kom kunsthistoriker, Bente Scavenius, forbi. Hun
sagde, at hun syntes jeg var ”en af
de bedste uskolede kunstnere” hun
længe havde set. Senere ringede jeg
hende frejdigt op, og spurgte om jeg
måtte bruge det citat, og det måtte
jeg gerne, sagde hun.
Mit seneste værk med olie er 1.70
x 2.10, så oliemaleri er jeg ikke bange
for, selv om folk siger, at det er så
svært at have med at gøre. Det er det
ikke for mig. Man skal bare gå i gang.
Jeg er so much en selfmade person,
og jeg skal ikke være andet, end det
jeg er . . . . . sluttede Evalajka Pervin inden vi kastede et sidste blik på
den storslåede udsigt fra det gamle
brotårn. En udsigt som man jo kan
opleve live sammen med Evalajkas
værker denne måned i Kulturtårnet
på Knippelsbro.
jra@kbhavis.dk

Udstillingen løber til d. 28. april, og
Kulturtårnet har i april åbent onsdag-Lørdag 15-22, Søndag 12-17
Vil man opleve kunstneren selv, er
der live performances d. 11 april kl.
17-20 og finisage d. 24. april i hele
åbningstiden.
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Frokost
Tirsdag til lørdag 11.30 - 14.30

Kun godt en tredjedel af københavnerne er tilfredse med cykelparkeringsmulighederne i
hovedstaden.
TEKST LARS PETER LORENZEN

i hovedstaden går hårdt ud over de erCYKLISTER Ikke bare bilisterne i København har problemer med at finde parke- hvervsdrivende, som kæmper med cykringspladser til deres biler. Et stigende ler, der holder foran deres butikker.
- Det kan skæmme foran forretninantal cyklister klager nu også deres nød
over mangelen på plads til at parkere gerne, og så forhindrer det også folk i at
komme frem og ind der, hvor de gerne
den tohjulede.
Kun godt en tredjedel, 37 procent, af vil købe ind, siger Jesper Højte Stenbæk,
københavnerne er tilfredse med cykel- fagchef for transport og infrastruktur i
parkeringsmulighederne, viser opgø- Dansk Erhverv.
Han mener, at politikere og andre
relsen i det årlige cykelregnskab, som
kommunen står bag. Særligt ved butik- kommunale aktører burde blive bedre
ker og stationer, er det svært at finde et til at tage ansvar for deres satsning på
sted til jernhesten. Noget der blandt an- cyklisme og køre planerne helt til ende.
- Så de ikke bare tænker på superdet ærgrer Dansk Cyklistforbund.
- Det kan desværre komme til at be- cykelstier eller på bedre asfalt på cytyde, at de folk, der gerne ville cykle kelstierne. Men også tænker på, hvor
noget mere, og gerne ville lave kombi- cyklen skal være, når den har kørt på
nationen med cykel og kollektiv trafik, de her fine cykelstier, siger Jesper Højte
fravælger det, og tager i stedet bilen, Stenbæk.
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REFFEN ER ÅBNET
MED MASSER AF NYE MADBODER

OG KREATIVE VÆRKSTEDER

Et lokale til modelbaneanlæg søges 100-130 m2,
en lille »skilling« til lys og varme kan erlægges.
John Gylsvig
Ved Volden 6, st. th.
1425 København K.
Telefon: 30 33 69 16

Modtager papirpost

Sild, rygeost, æble, kapers
1 slags 85,- 2 slags 145,Ål
røg, æg, spinat, purløg 155,Rødspætte
rejer, kapers remoulade, tyttebær 135,Kalvetatar
BREAKING NEWS
Den
ægte 145,Dr. Hansen fra Matador er fu
svampe,
estragon
han tager nu bladet
fra
munden
i Københavneravisen. H
Voul a vent
i et ekslusivt
interview,
at han
er træt af den ‘flinke’ dr. H
brissel,
gulerod, svampe
135,Ove Sprogøes Tournedos
fortolkning,
men erkender samtidig, at det
Rossini
foie gras,
trøffel,Ballings
toast, madeira
295,Lisemørbrad,
Nørgårds
og Erik
skyld.
‘Folk trænger til at f
usødet, særligtFrokostanretning
ungdommen bør ruskes op’, siger dr. Hans
sild, rødspætte,
VoulHansen
a vent med
virkelig
hedder dr.
ogbrissel
bor i 325,en ældre lejlighed i Køb
K. ‘Jeg bor godt, Ostetallerken
men er træt af at skulle ned i gården, når
rugbrød
135,‘pudre næsen’,ristet
hvis
De forstår.
Men jeg har da rindende
køkkenet, det fik Rabarber
vi 1933, det år Lise blev student.’
lakrids, dild 125,-

KØBENHAVNSERAVISENS DYNAMISKE REDA
GIVER STRAKS ORDET TIL DEN FØRSTE LÆS

‘Min læge siger, at jeg skal drikke rigelig væske, men sam
jeg vanddrivende
for hævede
ben. Var det så ikke m
Søren Frank,piller
Berlingske
*****
tere at drikke
noget
mindre?
Det
modsiger
jo sig selv, gør d
Ole Troelsø, Børsen *****
Venlig hilsen Einar P., 71 år.
Niels
Lillelund,
JP *****
‘Jo, det
kunne
synes således,
men det forholder sig and

Nyrerne og kroppen i almindelighed har brug for en god g
Aften
strømning af vand,
ud med affaldsstofferne, vand til for
Tirsdag
til
lørdag
- 21.00
etc. Men det er hjertet18.00
og kredsløbet,
som skal sørge for
påAden
samlede
blodmængde,
cirka
5 liter, ellers siver de
la carte
og menuer
af de bedste råvarer
i sæson
ud fra
kredsløbet
og fårMolteni
vævene
til og
at svulme op, såkald
tilberedes
på det ikoniske
komfur,
Tænkserveres
Dem,med
at de
ligger
i et gammeldags
klassisk
kompetent
værtsskab badekar fuld af v
at det iikke
skal løbe
ovenud,
der
de smukke
rammer
i det lille er
røde
hus.et overløbshul ligesom
vaske. Hvis vi vi nu tænker os, at man rykkede hullet lidt
Catering
mængden af vand
i karret blive mindre, men der kan s
Vi
har
tilberedt
forberedt de
bedste
råvarer,
masser af vandogigennem.
Det
er det,
de vanddrivende pi
således
man
på
et
minimum
af
tid,
og
efter i kroppen, dermed
Nedsætter den totale mængde af vand
kan væv,
serveref.eks.
samme
lækre mad
tryk ianvisning,
de yderste
ankler,
mindre hævelse. Men s
hjemme
som
på
Restaurant
MAaf væske, som er så nød
fri gennemstrømning af masser
for organismen.To slags snacks
Brød, rørt smør m. kærnemælk

Næste
måned: underlivssmerter, hvad er det, der gør ondt
Helleflynder, jordskok, hasselnød, brunet smør
for fejltolkning er meget stor.

Okse, rødbede, estragon
Rabarber,
dild undrer sig over, hvorledes
Ugens solglimt:
Dr. lakrids,
Hansen
skifter. I hansSpec
tidpris
skulle
den elskovslystne unge mand sku
april måned
derbenklædernepr.tilpers.
side395,på den yndige forlovede for at se b

Nutildags skal den unge mand skubbe balderne til side

Gammel
MøntFy,
41,dr.
1117
København K · 33 33 06 10
trusserne.
Hansen!
info@restaurantma.dk · restaurantma.dk
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MIN BY – MARIE BRIXTOFTE

KØBENHAVN ER RUMMELIG
OG NÆSTEKÆRLIG
TEKST CAMILLE BLOMST

FOTO FRANNE VOIGT

Marie Brixtofte har skrevet bogen “Kun
når det regner” om kærligheden til sin
far Peter Brixtofte, kærligheden til sin
mand, kærligheden til familien, sig selv
og livet, også når det svinger mellem lys
og mørke. Hvordan er hendes forhold til
København, er det også kærlighed i såvel
lys som mørke?
Du er opvokset i Farum som ung, men
du tog vel ind til byen, for at opleve noget?
Da jeg blev teenager, var det hyggeligt
at tage ind til København efter skole og
shoppe med veninderne. Vi gik på Strøget
og spiste frokost på Riz Raz, dengang den
lå i Strædet.
Da jeg blev 16-17 år, begyndte jeg at
bruge Københavns natteliv. Jeg blev stor
fan af det københavnske technomiljø.
Fest i pakhuset, fest i en gammel lagerhal
på Islands brygge. Jeg vidste, hvor festerne
blev afholdt, fordi jeg købte techno-cd’er i
Studiestræde, og der lå altid flyers.
Hvis jeg ikke tog til technofest, tog jeg
på Jazzhouse med mine veninder.
Som ung malede og tegnede jeg meget,
så tog jeg på Glyptoteket eller Statens Museum for Kunst og øvede mig i at kopiere
statuer og malerier.
Jeg brugte også København med min
far. Vi var til forpremiere i Imperial, en
gang imellem var jeg med på Christiansborg.
Så boede du i London i mange år,
glemte du da København?
Jeg glemte aldrig København. Tværtimod. Jeg boede i London i 10 år, med årene
savnede jeg Danmark og København mere
og mere. Jeg var hjemme cirka hver anden
måned, så brugte jeg flittigt København
med veninderne. Brunch på Vesterbro. Gåture rundt om søerne. Eftermiddage på
Sankt Hans Torv eller på museum. Middag og drinks i indre by. Det var et åndehul for mig at være i København, hvor der
var ikke var så mange turister. Der var i
det hele taget ikke så mange mennesker,
og folk kendte hinanden, vi løb ind i en
eller flere, som vi kendte.
København tilbød en større anonymitet end Farum, men en større genkendelighed og tryghed end London. Man
kunne cykle uden at risikere livet (jeg
cyklede i London, men der var ingen cykelstier). I København er der aldrig mere
end 15 minutter på cykel fra det ene til
det andet sted. København var skøn, mild
og fredelig i de lange lyse sommernætter,
som jeg savnede i London.
Du flyttede hjem til København, og
hvordan brugte du så byen?
Da jeg flyttede hjem til Danmark, tog
jeg min danske kæreste med, som jeg
havde mødt i London. Jeg tog også noget
andet med: nemlig en lille baby som lå
i min mave, og som var blevet lavet på
en fertilitetsklinik i London. Jeg flyttede
hjem et halvt år før min kæreste og boede

i en lille lejlighed på Halmtorvet. Hver
morgen cyklede jeg med morgenkvalme
til mit nye job i Danske Bank og så de
prostituerede trække, og så syntes jeg lige
pludseligt, jeg havde det godt.
Min kæreste og jeg kunne ikke få nok
af alle de gode restauranter. Især på Formel B har vi haft mange vidunderlige
middage. Men om lidt skulle jeg føde, og
vi havde hørt skrækscenarier om, at man
ændrede sig, når man fik børn – så vi lavede en hensigts-erklæring og skrev under
på, at vi ville fortsætte med at date, spise
ude, gå på Comedy Club og sove på hotel.
En hjemmemiddag om ugen, en restaurantmiddag om måneden og en weekend
væk om året, sådan noget i den stil.
Da Sophie var fire uger, malkede jeg
ud, og så tog vi på Famo 51 og spiste en
fantastisk middag. Jeg husker stadig, hvad
vi spiste og drak.
Et halvt år efter, at Sophie blev født,
blev vi gift i København. Den vidunderlige præst Anna Mejlhede viede os i Holmens Kirke, dernæst var der bryllupskage
på Rubys, bryllupsfotos i Christiansborgs
Slotshave og så middag og dans på det
gamle Børsen. Et ægte-københavner bryllup. Den nat sov vi på Hotel Guldsmeden
i deres suite.
I dag bruger vi stadig København meget. Vi ville egentligt ikke flytte ud af
byen, men slog os ned i Hellerup, da det
er så tilpas tæt på, at man kan cykle ind.
Vi træner flere gange om ugen på Nørrebro. Jeg arbejder på Gråbrødretorv. Vi
tager til koncert i Vega, spiser på The Market, Meille, Mes, drikker drinks på Salon
39 og Lidkøb. Går i teateret på Bremen,
tager børnene med på designmuseet, besøger min søster og min svigerinde, som
begge bor på Vesterbro.
Hvad kunne man tilføje for at forbedre
København?
Jeg synes, København har alt. Måske
der kunne være flere bybiler, man kan
leje, flere parkeringspladser, mindre trafik, flere gågader – og billigere boliger til
de unge. Jeg synes virkelig, vi kan være
stolte af vores by. Der er plads til alle, og
folk virker rummelige og næstekærlige.
Og så kan man jo ikke ønske sig mere.
Din bog hedder “Kun når det regner”,
i hvilket en slags vejr synes du, at København er dejligst?
Jeg elsker København, når solen skinner. Når folk soler sig i parker og ved alle
havnebadene. Når man møder en polterabend på ladcykler. Når folk spiser ude.
Når de hjemløse ikke fryser. Når alle har
taget cyklen og ikke bilen. Når fremmede
kommer til at snakke sammen, bare fordi
de er i godt humør. Blade på træerne på
Frederiksberg Alle. Tivoli fyldt med blomster. Ænder og vandcykler på søerne. Liv
og glade dage i Nyhavn.
cb@kbhavis.dk
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NYT OM STANLEYS GÅRD
ALLE AFVENTER SPÆNDT, OM PROJEKTET LYKKES

Sandwich
salad - juice
K96 er- tilbage!
Studie- og nabo rabat
Samme koncept - ny lokalitet.
K96 er tilbage!
Samme
koncept - ny
lokalitet.
Hjemmebagt
brød,
hjemmelavet dressing,
Hjemmebagt
brød,
frisk salat.
hjemmelavet dressing,
frisk
Sundt
& salat.
lækkert
er kendetegnet for K96
Sundt & lækkert
er
kendetegnet
for
K96
Sandwich - salad
- juice
Studie- og nabo rabat

Sandwich - salad - juice
Studie- og nabo rabat

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

Priser fra kun 15,TEKST JETTE R. ARENDRUP

FOTO TORBEN DRAGSBY

EJENDOMME

På Vor Frelsers Kirkes hjemmeside kan man læse referater fra menighedsrådsmøderne og blandt andet følge med i den
af øvelserne, som går ud på at skaffe midler
til at drive og vedligeholde Stanleys Gård,
palæet som kirken stadig ejer sammen med
Christians Kirke.

de 250.000 kr. til hjælpearbejdet, så Fedtekælderen derefter kan betale dem de 250.000 kr.
tilbage i husleje. Nu kan store regnskaber jo
være noget kompliceret noget, som menigmand ikke umiddelbart kan forstå, men det
forekommer alligevel, som om den planlagte
spareøvelse er en fiasko.

Forsikringer fra Kirkens Korshær

Kampen for palæet

En af spareøvelserne er, som nævnt i tidligere artikler, at begynde at kræve husleje
af Kirkens Korshærs varmestue, Fedtekælderen, der holder til i kælderetagen. Ifølge
budgettet, skal Fedtekælderen begynde at
betale 250.000 kr. pr. år i husleje, hvilket de
har forsikret, at deres hovedorganisation er
med på. Denne forsikring har været en medvirkende til, at man har besluttet at beholde
palæet i stedet for at sælge det som oprindelig planlagt.

Tilhængerne af at beholde Stanleys Gård i kirkeligt regi er dog meget fokuserede og har
også stor opbakning på Christianshavn, hvor
man er meget traditionsbundne. Fedtekælderen betyder meget, fordi den har haft til huse
i palæet i mere end 60 år, og fordi formålet
er godgørende.
De, der er tilhængere af et salg, mener derimod, at Fedtekælderen lige så godt kan ligge
et andet sted i byen, for det er jo ikke den
samme kælder i dag, hvor klientellet overvejende er østeuropæere, som ikke har noget
specielt tilhørsforhold til Christianshavn.
Desuden har bydelen i forvejen to andre varmestuer og er dermed godt dækket ind. Beliggenheden af Stanleys Gård er også upraktisk
både for kirkegængere og for kirkens personale, og dertil kommer så økonomien. . .
Men lige nu har tilhængerne af at beholde
palæet ved kanalen flertal, og kan de mon
få driften til at løbe rundt? Vi ser frem til
næste spændende mødereferat.

Udlejer må nu selv betale huslejen

Besøg butikken i Fiolstræde 14,
telefon 33 36 35 00
eller vores web-shop:
www.tessies.dk

Men nu er noget gået galt, for nu har Fedtekælderen meddelt, at hovedorganisationen
alligevel ikke vil betale huslejen. Fedtekælderen skal altså selv til at betale, og vil i så
fald være nødt til nedlægge en større del af
deres nuværende hjælpearbejde for at skaffe
pengene. I den situation er det svært at opkræve husleje uden at komme til at fremstå
i et uheldigt lys, i hvert fald har menighedsrådet besluttet sig for at betale Fedtekælderen

jra@kbhavis.dk
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STORMBROEN
Broen med navn efter Danmarks skæbnetime

Martin Nyrops originaltegning til ombygning af Stormbroen fra 1898. Til venstre de to projekterede monumentalskulpturel. Tegninger Danmarks Kunstbibliotek.
TEKST ALLAN MYLIUS THOMSEN

MAGASIN Efter svenskekrigene 165060, ændres Københavns befæstning
på mange måder. Oprindeligt havde
syd volden løbet langs kysten, stort
set ved nuværende Vandkunsten og
Magstræde. Christian 4. havde lukket
hullet mellem Slotsholmen og byvolden, med en muret ”løngang” i 1607.
Meget passende mødte den volden
ved nuværende Løngangstræde.
Men i dette område satte svenskerne et af deres hovedangreb ind
i 1659. Derfor besluttes det, efter krigen, at rette Vester Vold ud fra nuværende Rådhuspladsen til kysten. Bag
den nye voldlinje opstår så Frederiksholms Kvarter, efter tegninger af den
nederlandske fæstningsingeniør Henrik Rüse fra 1663. For at få cirkulation
i vandet omkring Slotsholmen, og afvande det nyindvundne område, graves Frederiksholms Kanal med kontakt til Slotsholmskanalen.
Det nye område skulle forbindes
med Slotsholmen. Så der opføres en
række broer over kanalerne. Fra Nybrogade ud for Knabrostræde blev
”Nybro” opført som en midlertidig
bro til at supplere Højbro. Den blev
fjernet igen i 1726.
En række tværgader blev anlagt
fra Vester Voldgade gennem Frederiksholms Kvarter. En af dem var

Stormgade, hvis navn kendes fra 1669.
Det var her det svenske angreb i 1659
var kraftigst. Mellem Frederiksholm
og Slotsholmen opføres en bro, der får
navnet Stormbroen, over til Vindebrogade. Dengang havde denne gade
intet navn, det får den først i 1965. Kilderne er lidt uenige om broen opføres
i 1681 eller 1682. Oprindeligt var det
en klapbro, der kunne åbnes og lukkes, og derfor i ældre skrifter omtales den som ”vindebro”. Indtil midten
af 1700-tallet var Slotsholmskanalen
stadig en aktiv erhvervshavn.

om svenskestormen den 11. februar
1659. De skulle sjovt nok hedde ”Island” og ”Hellas”. Der blev da også
udført to skulpturer i gips, og sat op
for enden af broen, som en prøveopstilling. Men idéen faldt ikke i Københavnernes smag, så de blev aldrig
udført i granit.
For at gøre Stormgade mere trafikrummelig, blev en større plan

vedtaget. Udover ombygningen af
Stormbroen, skulle hele sydsiden af
Stormgades 1700-tals huse og Nationalmuseet udvides. For at gøre den
smalle Stormgade bredere, blev museets søjlegang anlagt til fodgængere.
Dette arbejde gennemføres fra 1929
til 1938.
amt@kbhavis.dk

Ny Stormbro

Gennem tiden er Stormbroen udskiftet flere gange. Men efter voldene om København forsvandt, blev
Stormgade en af hovedudfaldsvejene
mod vest, og forlænget via Tietgensgade til Vesterbro. Alene i Stormgade,
og over Stormbroen, kørte i 1914 fem
sporvognslinjer. Herudover voksede
det trafikale pres på broen stadigt.
Allerede i 1898 havde Rådhusets
arkitekt udarbejdet et projekt for
udvidelse af Stormbroen. Martin
Nyrops projekt med udbygning blev
iværksat i 1900. En af Nyrops ideer
var, at der på Slotsholmssiden skulle
opstilles to monumentalskulpturer.
De skulle minde københavnerne

Stormbroen med prøveopstilling i gips af Martin Nyrops forslag om monumentalskulpturer af
”Island” og ”Hellas” på Stormbroen ca. 1902. Københavns Museum.
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Restaurantkæde køber hotel

Københavns fravælges

Siden 2004 har Cofoco med overrumplende succes gjort sit indtog på restaurantscenen i hovedstaden, hvor kæden i dag står bag 11 restauranter.
Nu udvides forretningen til også at inkludere et hotel. Cofoco har således købt Hotel Copenhagen Crown på Vesterbrogade, oplyses det i en
pressemeddelelse.
- Vi har igennem længere tid ønsket at gå ind i hotelbranchen og har
ledt efter det rigtige sted i København, som vi nu har fundet på Vesterbrogade 41. Samtidig med købet af hotellets drift har vi fået mulighed
for at købe bygningen, siger ejer og direktør Christian Lytje, som forventer, at hotellet står helt færdigt i løbet af sensommeren.
Cofoco åbnede sin første restaurant i 2004, og siden er forretningen
vokset til et mindre imperie. Succesfulde restauranter som Høst, Vækst,
Llama og Oysters og Grill er i dag under paraplyen, ligesom man har
udvidet med et cateringben, Cofoco Food, der leverer convenience-mad
til 7-Eleven. I dag beskæftiger Cofoco i omegnen af 500 medarbejdere,
oplyser virksomheden selv.
Hotellet på Vesterbrogade vil have en kapacitet på 90 værelser, og Cofoco planlægger at bruge stueetagen og gårdhaven til at beværte kulturelle arrangementer.
I det seneste regnskab for 2017 tjente Copenhagen Food Collective,
moderselskabet i Cofoco-imperiet, 20 millioner kroner.

Der er flyttet flere borgere fra København, end der er kommet nye tilflyttere til - og i landets øvrige store byer er der også sket en vending i
udviklingen.
Det viser en analyse, Arbejdernes Landsbank har lavet på baggrund af
tal fra Danmarks Statistik.
- Det er børnefamilier, der i større grad flytter ud af byen. Det er ikke fordi,
at de ikke kan lide København, for der bliver født flere børn, men når man
får barn nummer to, flytter man typisk ud af byen. Og man flytter længere
væk fra byen, end man gjorde tidligere, siger Signe Roed-Frederiksen, der er
cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.
De seneste fire år var den såkaldte nettotilflytning til København negativ.
Selvom der i hovedstaden ikke længere var tale om nettotilflytning, steg
befolkningstallet alligevel de seneste fire år. Det skyldes en kombination af
indvandring og flere nyfødte børn.
- Hvis det ikke havde været tilfældet, havde befolkningstallet været faldende, siger Signe Roed-Frederiksen.
Ifølge cheføkonom skal forklaringen på, at der nu er flere fraflyttere end
tilflyttere i hovedstaden, blandt andet findes i prisudviklingen på boligmarkedet i København.
- Hvis man gerne vil have mere plads, er det meget svært at få råd til det.
Priserne er steget, og der er kommet strammere låneregler, så man skal have
en større indkomst for at kunne købe. Samtidig er bytteforholdet mellem
land og by blevet bedre, så man kan få flere kvadratmeter i provinsen end
man kan i København, siger Signe Roed-Frederiksen.

Bedste resultat i Tivolis historie
Direktør og stifter af Joe & The Juice, Kaspar Basse, trækker sig fra posten
og giver stafetten videre til driftsdirektør Sebastian Vestergaard, oplyser
selskabet i en pressemeddelelse.
I dag er der mere end 285 filialer i 15 forskellige lande og sidste år
åbnede koncernen 60 nye juice-barer og løftede den samlede omsætning
med 43 procent fra året før.
Men også på den personlige front ser økonomien lys og lovende ud for
den 48-årige juicekonge.
Egenkapitalen i Kaspar Basses eget holdingselskab KAB ApS er på få år
vokset til næsten 410 millioner kroner, viser det seneste regnskab fra 2017.
Joe & The Juice har siden 2013 været ejet af kapitalfonde Valedo og
siden 2016 også kapitalfolden General Atlantic.
Kaspar Basse bor i dag i New York, men har tidligere boet i København, hvor hans lejlighed på 460 kvadratmeter med en pris på 50 millioner kroner er den dyreste i Danmark nogensinde.
Kaspar Basse åbnede den første Joe & The Juice-bar i 2002 i København.

Danske huspriser topper
De danske huspriser er på det højeste niveau nogensinde og overgår dermed rekorden fra sommeren 2007, hvor priserne sidst toppede. Det viser
tal fra Finans Danmark, der er interesseorganisation for finanssektoren.
Huspriserne steg på landsplan med 4,2 procent i 2018. Et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter koster dermed 1.923.000 kroner.
Det er højeste niveau, siden man begyndte at føre statistik over salgspriserne i 1992.
- Husmarkedet har det godt, og husene handles nu til de højeste priser
nogensinde. Priserne stiger over størstedelen af landet, og der er godt gang
i handlerne, siger Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
- Vi forventer, at den positive fremgang fortsætter, og at huspriserne
vil fortsætte op i både 2019 og 2020, tilføjer hun.
Hvis man tager højde for, at pengene løbende bliver mindre værd som følge af inflation - er huspriserne dog 14 procent lavere end i 2007.
Boligmarkedet i 2007, der var året op til finanskrisen, er senere blevet
betegnet som overophedet. Men selv om priserne i kroner og øre nu er
forbi de niveauer, ser Lise Nytoft Bergmann ikke samme faretegn.
Dels betyder de nuværende lave renter, at det er langt billigere at låne
end tidligere. Dels er der generelt kommet mere i lønposerne de seneste
år, og det har polstret danskernes privatøkonomi.

København dyrere end New York
Som alle københavnere ved, er deres by dyr at bo og leve i. Ifølge en ny
undersøgelse fra The Economist ligger den danske hovedstad på en 8.
plads over de dyreste byer i verden at bo i.
Byen er steget en placering i forhold til listen sidste år, hvor København
delte en 9. plads med New York. Den amerikanske storby er midlertidigt
blevet skubbet af listen.
For femte år i træk topper Singapore listen og er dermed den dyreste
by at bo i.
I undersøgelsen er over 150 forskellige produkter blevet sammenlignet på prisen i 133 forskellige lande. Det gælder blandt andet brød, vin,
cigaretter og benzin.
Selvom asiatiske byer som Singapore, Seoul og Hong Kong har fundet
vej til listen, er det også på dette kontinent, at man finder verdens billigste byer at bo i. Det gælder især byer i Indien som Bangalore, Chennai
og New Delhi.
Japans hovedstad Tokyo er slet ikke repræsenteret på listen i år på
trods af, at byen lå nummer et på listen i 2013. Den samme tendens ses
ved Hong Kong, der i år er faldet fra en 2. plads til en 4. plads.
Europa er fortsat et dyrt kontinent at bo på med både Paris, Zürich,
Oslo, Genève og København på top 10 listen.
Tel Aviv er den eneste by i Mellemøsten, der er repræsenteret på listen.
Ifølge undersøgelsen koster transport i Israels hovedstad 79 procent mere
end den gør i New York.
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13 personer anholdt for
organiseret kriminalitet
12 rumænere og en dansker blev 21.
marts anholdt af Særlig Efterforskning
Øst (SEØ) og Københavns Politi efter længere tids overvågning og efterforskning
mod en større gruppe af såkaldte omrejsende kriminelle, der har gennemført organiserede tyverier og indbrud primært
i det storkøbenhavnske område.
Det ene sted, politiet kom ud til, var
flere af de anholdte i gang med at pakke
tyvekoster ned til forsendelse ud af landet. Der er i vid udstrækning tale om
stjålne dyre cykler og dyrt el- og batteridrevet værktøj. Cyklerne er primært stjålet
i det storkøbenhavnske område, og værktøjet er stjålet ved tyveri fra håndværkerbiler også primært i Storkøbenhavn.
- Det er en alvorlig og omfattende sag
om organiseret berigelseskriminalitet, som
vi nu har slået ned på. Det er et område, vi

har stort fokus på at bekæmpe, siger leder
af SEØ, politiinspektør Torben Svarrer.
I forbindelse med efterforskningen
af sagen har politiet beslaglagt en lang
række tyvekoster til en anslået værdi
af op imod fem millioner kroner. Politiet
er allerede i færd med at udlevere stjålne
genstande til de rette ejere, som har haft
anmeldt tyveri af disse til politiet.
Under anholdelsesaktionen blev der
ved Københavns Hovedbanegård standset en bus, der sættes i forbindelse med
sagen. Bussen skulle afhente de tyvekoster, som var i færd med at blive pakket
på lokaliteten i Københavns Vestegns
Politikreds. I bussen var der passagerer,
som ikke kan sættes i forbindelse med
sagen, men der fandt også en anholdelse
sted af en person med relation til bussen.
lp

Dødstrusler mod islamkritiker
Rasmus Paludan
En 23-årig mand er blevet varetægtsfængslet i to uger for at have truet islamkritikeren Rasmus Paludan på livet.
Rasmus Paludan, der i øvrigt er advokat, er leder af partiet Stram Kurs og har
fået en del omtale på grund af sine aktiviteter rundt om i landet. Desuden har
han på YouTube fået mange følgere. Senest fik Paludan omtale, fordi han havde
annonceret, at han ville afbrænde en koran midt i København.
Fængslingen skyldes, at Stram Kurs
havde modtaget en mail, som ifølge politiet indeholder trusler på livet mod Paludan. Mailen fik betjente til at anholde
den 23-årige mand.
I retsmødet har den sigtede nægtet
sig skyldig, oplyser anklager Julie Strøm
Johnsen.

Men dommeren har fundet, at der er
en begrundet mistanke. Desuden er der
en risiko for, at den 23-årige på fri fod
igen vil true Paludan, og det er årsagen
til fængslingen, oplyser hun.
Det er ikke første gang, at partilederen ifølge politiet er offer for en forbrydelse. I januar blev han således overfaldet under en løbetur på Amager Fælled.
To mænd er tiltalt i sagen.
De skal have sparket og skubbet Paludan, ligesom de forsøgte at slå ham med
knytnæveslag, hedder det i den tiltale,
som anklagemyndigheden har rejst.
Mændene nægter sig skyldige. Københavns Byret ventes at tage stilling til sagen i august.
lp

Udvist efter livsfarligt
hjemmerøveri
Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

Frederiksborggade 4 · 1360 København K
FOR BESTILLING:

ELLER SPØRGSMÅL:

tlf.nr.: 33 12 29 02

e-mail: slagter@kultorvet.dk

En morgen i februar 2017 blev en ældre
cykelhandler overfaldet af to fremmede
mænd i sin lejlighed på Østerbro i København.
Gennem cirka 40 minutter blev han
slået med et koben, stukket med en kniv,
sparket, bundet og trådt på halsen. Gerningsmændene slap væk fra stedet med
værdier for i alt 95.000 kroner.
Københavns Byret har idømt to mænd
- Bujamin Redjepi og Ifraim Osmani - henholdsvis syv års fængsel og fem års fængsel for hjemmerøveriet. Begge mænd udvises desuden af Danmark for bestandigt.

Bujamin Redjepi er 31 år og kommer
fra Makedonien. Han dømmes for røveri
af særlig grov beskaffenhed og forsøg på
manddrab.
Ifraim Osmani er 46 år og har jugoslavisk baggrund. Han dømmes for røveri
af særlig grov beskaffenhed, men ikke
for drabsforsøg.
Sidste år blev den tredje gerningsmand - albaneren Amarildo Cani - idømt
syv års fængsel og udvist af Danmark.
lp

NYHEDER | OMTALE | ANMELDELSER

FOTO TORBEN DRAGSBY

BYENS BØGER

MAJBRIT
HJELMSBO
SÆTTER ATYPISKE ORD PÅ TYPISKE TANKER

16

BYENS BØGER

NYHEDER  |  OMTALE |  ANMELDELSER

APRIL 2019 ÅRGANG 14

AKTUEL THRILLER MED NY

SPÆNDENDE HOVEDPERSON

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Hovedpersonen i Eva Maria
Fredensborgs Den tavse røver, afhøringsleder Nadia Elmkvist, er med i Det Fællesskandinaviske Akademi for Gerningsmandsprofilering. Lederen af Akademiet
Conrad Løwe får en stor mulighed for at
afprøve sin eliteenhed, da der er bud efter aspiranterne i forbindelse med en sag
omkring en brutal hjemmerøver, som huserer i et kystområde, Härnösand, nord
for Stockholm. Her har dele af lokalbefolkningen deres helt egen teori om, hvor
røveren skal findes. Der ligger nemlig et
krydstogtsskib Ocean Gala for anker tæt
på kysten med 1.800 asylansøgere ombord.
Nadia og de øvrige aspiranter får besked på at arbejde tæt sammen med deres
kontakt hos det lokale politi, enspænderen Hampus Cedergren, og får samtidig
at vide, at hvis de handler på egen hånd,
vil det betyde øjeblikkelig hjemsendelse.
Nadia kommer ret hurtigt på kollisionskurs med Hampus, der synes, at hun går
alt for hårdt til hjemmerøverens ofre i
sine afhøringer. Når hun afhører på den
måde, er det bl.a. fordi, hun har mistanke
om, at ofrene ikke fortæller hele sandheden, og i den forbindelse finder hun ud
af, at flere af røverierne har resulteret
i, at røveren også tog både sorte og blå
penge, som blev opbevaret på hemmelige
steder. Blå penge er de beløb, som hverken skattevæsnet eller ofrenes hustruer
har nogen viden om.
Efterhånden er indbyggerne i Härnösand så utrygge, at det resulterer i talrige henvendelser til politiet, og det kulminerer, da en ældre mand kommer til at
skyde sin søn i den tro, at det er røveren,

som er på vej ind i hans hus. I begyndelsen er der ikke nogen, der har hørt røveren
sige noget, og det resulterer i, at mange
tror, at det er en asylansøger fra skibet,
der står bag røverierne. Og det resulterer i
mange demonstrationer anført af en lokalpolitiker Gunnar Berglund, der foruden
at være racistisk ikke forsømmer nogen
lejlighed til at fortælle politiet, hvordan
de skal udføre deres arbejde. Midt under
opklaringsarbejdet bliver Ocean Gala kapret og stævner ud fra kysten, og så skal
der vist ikke røbes mere her. Tilbage står,
at Eva Maria Fredensborg har formået at
skrive en både aktuel og hyperspændende
thriller, hvor fremmedfjendskheden viser
sit grimme ansigt, og ifølge bagsideteksten er det kun første bog i en serie om
Akademiet og Nadia Elmkvist. Jeg glæder
mig allerede til det næste bind.
jl@kbhavis.dk

Eva Maria Fredensborg
Den tavse røver
389 sider
People’sPress

TLF.: 5325 8920
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SÆTTER ATYPISKE ORD

PÅ TYPISKE TANKER
TEKST CAMILLE BLOMST

FOTO TORBEN DRAGSBY

gelivs vendinger på legepladsen i frikvarteret eller fritiden. Videre til kærlighedens vendepunkter, der ikke må
blive parkeringer. Majbrit Hjelmsbo
viste i sin digtsamling “Ovenfra og
ned”, at hun har blik for at skrive sensuelt om flirten, her handler det mere
om kærlighedslivet mellem voksne.
Det er klart fortalt i dette indrammede
ømme øjeblik: “Vi er ikke de samme /
som dengang / giver / din tørre hånd /
et lille klem / i tavs / taknemlighed /
for din deltagelse i / rejsen”. Et varmt
lille glimt af hverdagen mellem to forbundne.
Leger med sproget

ANBEFALING Digter er en ubeskyttet
titel, og vi kan allesammen digte, men
der er humbugmagere i den ene ende
af skalaen og dem, der fortryller os
med poesi i den anden ende. Majbrit
Hjelmsbo er digter, og hun er original,
fordi hun ser digte i alt.
Et par af digtene i denne digtsamling er simpelthen standardskrivelser
(eller parodi på samme) fra det offentlige, som hun har valgt at sætte grafisk op som digte, og pludselig er det
sure afslag blevet til kunst, sådan kan
man nytænke verden.

“Udsat”: “Understøttende indsats
udsat / Ingen sikker forventning / om
tilbagevenden til arbejdsmarkedet /
inden for det i loven angivne antal /
uger/ Prognosen usikker / virkningen
af medicinsk behandling / afventes
/ hvorfor / sygedagpenge indstilles”.
Ømme øjeblikke

“U-vending og andre retningsskift
over tid” tager blandt andet læseren
med tilbage i barndommen med nogle
fine almenmenneskelige digte om pi-

Digtsamlingen kan det, en digtsamling skal kunne, den reflekterer og sætter refleksioner i gang hos sin læser.
Fra digtet “Ulidelig medlidenhed” er
her et citat, der både viser tankerne og
måden, der leges med sproget, som er
digterens redskab, ingrediens og krydderi: “Hvor er den krog / der kan bære
det / ubærlige / hvor er det stof / der
kan sløre / smerten”.
Majbrit Hjelmsbo leger ikke bare med
sproget, hun er også en ordslagter.
Hun skærer ind til benet. I flere af digtene står velvalgte ord helt fritskrabet
og fortæller mere end en lang kludret
sætning ville kunne. Apropos kød, så
har hun med lethed og overskud omdannet fremgangsmetoden til frembringelse af en rullepølse til et digt.
Fagsprog i digte bliver ikke bare morsomt og legende, det bliver, ligesom

Tjek hjemmesiden og book
online, når det passer dig.

Vester Voldgade 106,
1552 København V

Et eksempel på et stramt digt, der
er barberet ind til sprogets kerne, er
digtet “Uden titel”: “Uskyldens øjne /
skylder ingen / forklaringer / intet / observerer kun / undrer sig højest”.
Et andet eksempel på evnen til at lade
sproget skabe digtet er legen med ordet husfred i digtet “Uventet kvittering”: ”Den blodrøde husfred, der /
ikke desto mindre / skaber / farlig /
uro / hvis først den går / ud.” Det er
helt sikkert aldrig skrevet før, og det
kan være en kvalitet i sig selv. Mange
digte læner sig op ad hinanden og efteraber en tone, en guru har slået an.
Sådan har det altid været, derfor er
det forfriskende med en fugl, der tør
pippe med sit eget næb.
Med husfreden kan man tale om
nærvær hentet i hverdagen, tænkt og
observeret af en nysgerrig kvindelig
digter med øjne og ører åbne for ord
og billeder, der trænger til at blive til
digte.
cb@kbhavis.dk

FORSIDE

FOTO

IKKE TILGÆNGELIGT

Majbrit Hjelmsbo
U-vending og andre retningsskift over tid
Digte, Forlaget Ravnerock

Frisør Dorte
Fredericiagade 14

Behandling – velvære – forebyggelse

Statsautoriseret fodterapeut
Rikke G.F. Carlsson

Nærvær i hverdagen

Skærer ind til benet

HavnensFodterapi.dk
Udover fodterapi:
Sportsskader, indlæg og massage.

når kvinder danser på en scene iført
smoking, lidt sexet.

"

Tlf.: 33 32 12 64

Mobil: 26 70 71 58

m/k klip

280,Bemærk ny adresse!
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STORSLÅET
ROMAN
MED BAGGRUND I 1940’ERNES VIRKELIGHED

TEKST JANNIK LUNN

Knud Simonsen, der
tidligere har skrevet en trilogi om
Danmark under Besættelsen, er nu
aktuel med Guldsmugleren fra Gilleleje, der har fiskeren Helge Brink
Andersen som hovedperson. Han er
ved romanens begyndelse ansat som
bedstemand på kutteren Dagmar,
der bl.a. hjælper jøder over sundet
til Sverige. Det er i krigens sidste år,
og da en nidkær politimand, Nero, og
hans kollega TykkeLeif, der er kendt
for sine nazisympatier, gerne vil kontrollere lasten på kutteren, kommer
det til et skænderi, hvor Helge giver
Nero en uppercut, så han falder i havnen. For ikke at blive straffet cykler
Helge til Gilleleje, hvor han flytter ind
i Villa ”Petro” og ender med at købe
sin egen fiskekutter ”Gloria”. Her varer det heller ikke længe, før Helge og
hans makker BedsteBørge er i gang
med, foruden at fiske, at fragte jøder
til Sverige, men så begynder de også
at fragte returgods med fra Sverige
i form af våben til modstandsbevægelsen.
Inden én af disse sejladser går to
tyske soldater ombord på Gloria, hvor
de begynder at tæske løs på den gamle
mand, der skal til Sverige, men det
lykkes for Helge at skyde begge tyskere, og ude på Øresund bliver de to
lig pakket ind i garn med blylodder
ANBEFALING

hægtet på, inden de får deres grav ude
på det dybe vand.
Besættelsestidens værnemagere i efterkrigstiden.

Da krigen slutter i 1945 er det forbi
med de givtige transporter, og så
kommer en katastrofe for folk, der
som Helge har tjent godt med sorte
penge, nemlig pengeombytningen.
Efter at være blevet snydt af en smart
plattenslager, får Helge kontakt til
møbelhandler Johannes Linde, der
fra sin forretning på Gammel Kongevej styrer det sorte marked i København sammen med Svend Aage
Hasselstrøm, og de har brug for én
til at transportere smuglervarer over
Øresund. Det drejer sig om smuglergods som cigaretter og spiritus samt
brillanter og guldbarrer. Og Linde og
Hasselstrøm, der senere blev hovedpersoner i den såkaldte Edderkop-sag,
har helt styr på den del af politiet,
der er modtagelige for bestikkelse. Da
fx den nye statsadvokat Carl Madsen
bliver lidt for besværlig for Besættelsestidens værnemagere, inviterer de
ham på en frokost på Paghs Vinstue
under dække af at ville videregive
oplysninger til ham, og under denne
frokost drikker de ham fuld, kommer
et pulver i hans øl, som opkvikker
ham, og adviserer færdselspolitiet,

som stopper ham på Vesterbrogade
ved Hovedbanegården, og så er Madsen færdig som konstitueret statsadvokat. Helge går heller ikke af vejen
for at hjælpe en tysker til Sverige betalt med guldmønter, hvor Nysvenska Rörelsen med hjælp fra Ingmar
Kamprad sørger for den videre transport til Sydamerika. Ved den vigtigste sejlads, hvor Helge skal fragte det
såkaldte ”jødeguld”, som tyske officerer havde tilegnet sig, til København,
hvor Linde er aftager, havarerer kutteren og går til bunds, mens Helge
reddes ombord på et andet skib. Den
forklaring tror Linde imidlertid ikke
på, og et par dage efter kommer nogle
af Lindes håndlangere til Gilleleje, så
Helge bliver nødt til at flygte og skabe
sig en helt ny levevej.

terskrift fortæller Knud Simonsen om
en frokost i Gilleleje, i det sommerhus
som Helge købte i 1952, og som i dag
ejes af hans børn i fællesskab, og her
fortæller Helges børn og stedbørn om
deres far og hans liv. Om det er rigtigt, eller om forfatteren har digtet
den slutning, er jeg ikke i stand til
at bedømme. Måske var Helge Brink
Andersen en virkelig person, som her
har fået fortalt sin historie, eller også
er det hele noget, Knud Simonsen har
fundet på, men ét står fast: Det er
en helvedes god roman, som fortjener
mange læsere.
jl@kbhavis.dk

Historisk roman eller fri fantasi?

Resten må læserne selv finde ud af i
denne meget underholdende roman,
hvor man møder mange spøjse folk
som fx de letlevende damer DuskeDitte og SpjætMarie, for ikke at tale
om personer fra det virkelige liv som
modstandsmanden Sven Aage Geisler, chefredaktør Leif Hendil, EkstraBladet, Prins Axel samt filmproducenten Henning Karmark med den
nazistiske fortid og fiskeeksportør Sigurd Espersen, Skagen. I bogens ef-

Knud Simonsen
Guldsmugleren fra Gilleleje - En dokumentarisk roman om storsmugleriet i 1940’erne
331 sider. Hovedland
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NYT MESTERVÆRK

FRA CHRISTINA

HESSELHOLDT

ENDNU EN PERLE AF EN

SPIONROMAN FRA FORLAGET OLGA
TEKST JANNIK LUNN

Hvis man ikke ved, hvad en slagtehest er, så skal man læse Mick Herrons fremragende Slagteheste, der netop er udkommet
på det nye lille kvalitetsforlag Olga. Slagtehestene, der holder til i Slough House i London
under den excentriske Jackson Lambs ledelse,
er spioner fra den engelske efterretningstjeneste MI5, der har dummet sig, hvorefter de er
taget ud af operationel tjeneste og overflyttet
til det forfaldne hus i den nedslidte del af den
engelske hovedstad.
Hovedpersonen River Cartwright skulle
skygge en potentiel bombemand i den engelske undergrund, men da hans mission mislykkedes, var resultatet, at en masse uskyldige mennesker mistede livet på King’s Cross.
Når River ikke blev smidt helt ud af efterretningstjenesten, skyldtes det, at hans bedstefar havde været en legendarisk agent indenfor
tjenesten. Bureaukraten Diana Taverner, også
kaldet Lady Di, der indtager en ledende rolle i
MI5, deltager i en opslidende magtkamp med
Jackson Lamb, da der pludselig bliver brug
for både agenter og slagteheste, idet en ung
mand, Hassan Ahmed, hvis bedsteforældre
kom til England fra Islamabad i begyndelsen af 1970’erne, er blevet kidnappet og i film
på internettet bliver truet med offentlig halshugning. Det bliver et kapløb imellem MI5
og River Cartwright og hans medslagteheste
at finde frem til Hassan og forhindre, at han
mister hovedet.
Det og de forskellige magtkampe handler
ANMELDELSE

resten af bogen om, hvor man sideløbende følger bortførernes flugt med deres fange og selve
opklaringsarbejdet. Slagteheste er en helt anden slags spionroman fuld af både dramatik
og underspillet tør humor. Heldigvis er der allerede udkommet fem bind om den arrogante
og ofte pruttende Jackson Lamb, og mens Slagteheste er første bind på dansk, glæder jeg mig
allerede til at læse de næste bind i dansk oversættelse. Stor tak til Forlaget Olga for en virkelig original udgivelse.
jl@kbhavis.dk

Mick Herron
Slagteheste
Oversat af Allan Hilton Andersen
367 sider. Forlaget Olga

TEKST JANNIK LUNN

Til trods for, at
Christina Hesselholdts Virginia is for lovers handler om
et dobbeltmord, er det ikke en
kriminalroman. I 1985 blev
ægteparret Nancy og Derek
Haysom myrdet i deres hjem
i Virginia i USA. Både datteren Elizabeth og hendes tyske
kæreste Jens Söring blev efter
en lang retssag dømt for mordene. Elizabeth fik to gange 45
års fængsel for sin medskyld,
og Jens fik to livstidsdomme.
Imidlertid ændrede Jens sin
forklaring om, at det var ham,
der var morderen, til, at det
var Elizabeth, der muligvis
sammen med en eller to andre havde begået mordene.
Begge sidder altså nu i
fængsel i mange år endnu,
men det er ikke spørgsmålet
om, hvem der begik mordene,
som interesserer fortælleren,
ANMELDELSE

der kalder sig Mr. Up Front.
Sammen med én, der bliver
kaldt Hjælperen, forsøger han
at kortlægge perioden op til
ugerningen, og hvad er hans
bevæggrund for det? Måske
forelskede han sig i Elizabeth
under retssagen. Langsomt
får man at vide, hvordan de
dominerende forældre opdragede Elizabeth, og hvordan
hun også blev seksuelt udnyttet af sin mor, der heller ikke
undlod at flirte med Jens som
en anden Mrs. Robinson, da
han kom ind i billedet.
Virginia is for Lovers er
fyldt med litterære henvisninger, og det er en helt igennem
fortryllende roman, der bl.a.
er båret af Christina Hesselholdts flotte sprog.

Christina Hesselholdt:
Virginia is for Lovers
189 sider
Rosinante

jl@kbhavis.dk
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FIN ENGELSK KRIMI MED

ET FINURLIGT PLOT

TEKST JANNIK LUNN

ANBEFALING Da Joe Thorne, der er ho-

vedperson i C.J. Tudors Dengang Annie Thorne forsvandt, vender tilbage
til den lille by Arnhill i nærheden af
Nottingham, er det for at tiltræde en
stilling som skolelærer på den skole,
Arnhill Academy, hvor han selv gik
mange år tidligere, kan han med det
samme mærke, at han ikke er velkommen i byen. Skolesekretæren Miss
Grayson er den samme, som da Joe
var skoledreng, mens skoleinspektøren, Harry Price, er ny. Grunden til
at der er blevet en stilling ledig er,
at hans forgænger Julia Morton begik selvmord, efter at hun havde slået
sin søn Benjamin ihjel. Og det hus,
hvor ugerningen foregik, overtager
Joe. Under sin ansættelsessamtale er
Joe ikke helt i overensstemmelse med
sandheden, da han fortæller, hvorfor
han forlod Stockford Academy, men
det kan én af hans kolleger oplyse.
Joe var nemlig besat af spilledjæ-

velen, og hans afsked med Stockford
skete samtidig med, at alle pengene
forsvandt fra skolens pengeskab. Det
har Joe dog en god forklaring på, og
der blev heller ikke rejst nogen politisag i den anledning. Imidlertid skylder Joe stadig en større sum penge til
én, kaldet Den Fede.
Finurligt plot

Mange af eleverne på Arnhill Academy er børn af Joes tidligere skolekammerater, bl.a. Jeremy, der er søn
af magtfulde Stephen Hurst, der også
sidder i skolens bestyrelse. Noget, der
bliver ved med at rumstere hos Joe,
er erindringen om, hvordan hans elskede lillesøster Annie forsvandt, for
senere at dukke op – fuldstændigt
forandret, uden at hun dog ville fortælle, hvad der var sket. Senere bliver
Annie sammen med deres far dræbt
ved en bilulykke. En dag får Joe en
mail, hvor der står: ”Jeg ved, hvad der

skete dengang med din søster. Det er
begyndt at ske igen.” Mens Joe på et
tidspunkt bliver opsøgt og gennembanket af Den Fedes gorillaer, er der
tilbageblik på dengang, Joe og hans
kammerater kravlede ned i en nedlagt mine, hvor de fandt en slags katakomber med masser af skeletter.
I resten af romanen kan man sideløbende følge både den nutidige
udvikling, og hvad der skete i Joes
barndom, indtil den dramatiske og
blodige slutning. Som i C.J. Tudors
forrige roman Kridtmanden, er det
endnu en gang lykkedes for hende
at konstruere et finurligt plot, hvor
man skal holde tungen lige i munden for ikke at falde af i svinget. Og
så har hun fine små citater med som
fx ”En klog mand tæller aldrig sine
høns, før han har slået den sidste
ræv ihjel.” Hvis man har det dårligt
med at læse om kryb som edderkopper og biller, skal man måske und-

lade at læse Dengang Annie Thorne
forsvandt, men så finder man heller
ikke ud af hvem Den Fede er. Altså
en varm anbefaling!
jl@kbhavis.dk

C.J. Tudor
Dengang Annie Thorpe forsvandt
Oversat af Ninna Brenøe
351 sider. Gyldendal
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KONTORER UDLEJES. KBH. K

VIRKELIGHEDSNÆR
SPÆNDINGSROMAN
AF INTERNATIONAL KARAT

St. Kongensgade, Kbh. K. Herskabeligt og lyst kontorlejemål beliggende
på 3. sal med udsigt over Landgreven. Ejendommen er en del af
bygningskomplekset Sankt Annæ Passage, som fører til Bredgade.
Lejemålet består 3 storrumskontorer og 4 2-mandskontorer samt toiletter
og køkken. Lejemålet er flot indrettet med mahogni gulve og døre med
flotte udskæringer. Et lejemål der fremstår særdeles præsentabelt.
Ejendommen er centralt placeret i forhold til P-huse og offentlig transport.
266 m² kontorer á kr. 1.500 pr. m² årligt

TEKST JANNIK LUNN

I Thors hammer,
der er Rasmus Dahlbergs tredje
bind om Pandoracellen, bliver Jonas Kvist fra Beredskabsstyrelsen
sammen med eksperterne i Pandoracellen sendt til Island, hvor de
skal deltage i en katastrofeøvelse,
der hurtigt viser sig at blive til virkelighed, da vulkanen Katla går i
udbrud. Det er på kystvagtskibet
Thor, at Jonas og Pandoracellen
tæt følger den dramatiske udvikling, hvor lavastrømme og giftige
gasser truer, og hvor en askesky
igen truer luftfarten over hele
Europa, som det skete i 2010, da
et andet vulkanudbrud med efterfølgende askeskyer lammede
al europæisk flyvning i over en
uge med ufattelige tab for flyselskaber, lufthavne og ikke mindst
for i tusindvis af rejsende. Som
om det ikke er nok iværksætter
en afdelingsleder i Forsvarets Efterretningstjenestes Center for
Cybersikkerhed, Cathrine Mo,
samtidig et slags virusangreb,
der lægger al elektronisk kommunikation i Island ned, og det
ANMELDELSE

gør hun udelukkende for at pleje
egne interesser.
I det hele taget følger den ene
intrige den næste samtidig med,
at Jonas hvirvles ind i et islandsk
familiedrama, som får uoverskuelige konsekvenser. Thors hammer
er en hamrende spændende konspirationskrimi, hvor magtfuld
kinesisk indblanding i islandske
forhold også indgår, hvilket virker
meget troværdigt, når man tænker på den rolle kineserne fx har
forsøgt at blande sig i grønlandske
forhold på. Rasmus Dahlberg har
sin research i orden, selv har han
været gæsteforelæser i kontrafaktisk historieskrivning hos den daværende universitetslektor Gudni
Th. Johannesen, der i 2016 blev
valgt til Islands nye præsident,
og som i øvrigt optræder i handlingen i Thors hammer. Man kan
roligt læse den fascinerende thriller, selvom man ikke har læst de
to foregående bind, hvad jeg ikke
har. Der er tale om spændingsroman af international karat.
jl@kbhavis.dk

Tlf.: 38 76 06 36 │ kr@europroperty.dk
St. Kongensgade 25F, 1260 København K. www.europroperty.dk

FRITIDSJOB
OMDELING 1-2
GANGE OM UGEN

DELTIDSJOB
OMDELING OP TIL
4 DAGE OM UGEN

”… Jeg tjener
mine egne penge
og bestemmer selv”

BESTEM SELV
HVORNÅR PÅ DAGEN
DU VIL ARBEJDE
INDENFOR VORES
DEADLINE

pplerer
”… Jeg su
bbet giver
min SU. Jo ”
sjov
penge til

BRUG FOR
LIDT EKSTRA TIL
HVERDAG, FERIE
ELLER FRITID?
Med et fleksibelt fritids- eller deltidsjob hos os, kan du
omdele reklamer og aviser op til 4 dage om ugen.

Rasmus Dahlberg
Thors hammer
– en sag for Pandoracellen
339 sider
Turbine

SØG JOB PÅ: BLIVOMDELER.NU
ELLER KONTAKT OS PÅ 7010 4000
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NORSK SPÆNDING FRA ØVERSTE HYLDE
TEKST JANNIK LUNN

gerummet, som har givet titel til romanen, det må man læse sig frem
tid. Foruden, at man også hører om
Anton Brekkes tumultariske privatliv, får man også historien om, hvordan Magnus Torp bliver overflyttet
fra en triviel opgave hos ordenspolitiet, hvor han tog imod anmeldelser
om stjålne mobiltelefoner og tegnebøger, for at oprette en anmeldelse,
hvorefter sagerne blev sendt videre
til afdelingen for straffesager, hvor
kontordamen havde fået bemyndigelse til at stemple formularen
”henlagt”, næsten samtidig med, at
den kom ind ad døren. Jan-Erik Fjell
skriver godt, og jeg glæder mig til at
læse flere krimier om Anton Brekke.
jl@kbhavis.dk

ANMELDELSE Jeg fik ikke læst JanErik Fjells Skyggerummet, da den
udkom på dansk i 2013, men det
har jeg fået indhentet, nu da paperbackudgaven er udkommet. Det er
en mordsag, hvor en ældre skolelærer, Viggo Holm, bliver myrdet, men
inden da har man læst om en litauisk småkriminel, Bernandas Mielkos, der skal bringe en forseglet last
til Norge via Sverige. Imidlertid dukker modtageren aldrig op, og da Bernandas bryder forseglingen til det,
han tror er narkotika, opdager han,
at han har smuglet to små drenge til

Norge. Han burde have vidst, at det
ikke var narko, han kørte med, for
ved den dansk-svenske grænse reagerede politiets narkohunde ikke,
mens Bernandas sad bag rattet og
var ved at skide grønne grise over,
hvad grænsepolitiet ville finde.
I Norge er Anton Brekke sammen
med sin kriminalassistent Magnus
Torp blevet sat på mordsagen, og efterhånden viser det sig, hvordan der
er en sammenhæng imellem mordsagen og indsmuglingen af de to
drenge, specielt da politiet begynder
at grave i den myrdede skolelærers

fortid. Da Bernandas Mielkos må
melde tilbage til den russiske gangsterboss Doskino fra det kriminelle
netværk på Balkan, at der ikke er nogen at aflevere lasten til, bliver han
beordret til at skaffe de to drenge af
vejen, men det har han ikke lyst til,
og nu bliver der sat kræfter i gang
med den hensigt, at få ham til at
makke ret.
Sideløbende med, at man er tilbage i Østeuropa, følger man også
Anton Brekke og kompagnis arbejde
med at opklare den norske mordsag,
og hvordan det fører frem til Skyg-

Jan-Erik Fjell
Skyggerummet
Oversat af John Jensen
459 sider. People’sPress
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SAMLINGSPUNKT INDRE BY

SPÆNDINGSROMAN

FRA AFRIKA
TEKST JANNIK LUNN

Kim Højgaard Rasmussen, der tidligere har skrevet
to spændingsromaner, som foregår i Afrika, Flammetræet og Floden, har i sin tredje bog om Frank
Grabowski, Kuppet, ladet sin hovedperson sende til Mali og Burkina Faso fra sit faste Afrika-kontor i Arbidjan i Elfenbenskysten.
Grabowski er ansat af medicinalvirksomheden Rockwell-Levy,
der fremstiller den antiretrovirale ARV-medicin til behandling
af hiv-positive, og sammen med
sin kollega Peter Johansen skal
de i Mali have et møde med landets sundhedsminister med henblik på det videre samarbejde. Dagen efter dette møde begynder et
statskup i Mali, og sundhedsministeren flygter hen til Franks hotel,
hvor han forsøger sig at skjule sig
på Franks værelse. Her bliver han
imidlertid fundet under kupsoldaternes razzia, og både Frank
og ministeren bliver sendt hen
til landets store fængsel, som
man har gjort klar til de politiske fanger.
I bogens første kapitel har læseren stiftet bekendtskab med
den kvindelige løjtnant Bintou
Diakité, som er under direkte
kommando af kupgeneralen
Diarra. Det bliver løjtnant Diakité, der foretager anholdelsen
af Frank og ministeren, og det er
også hende der, som den første,
afhører Frank, inden den mere
brutale oberst Traoré overtager.
Frank bliver udsat for tortur i
form af alvorlige pisk, der efterlader hans ryg med blodige sår. På
et tidspunkt tager militærkuppet
en hel ny drejning, da det bliver
tydeligt, at de nye magthavere
søger samarbejde med russerne.
Nu har Bintou Diakité fået nok,
og da hun samtidig har fået en
vis sympati for Frank Grabowski,
beslutter hun, at de skal forsøge
ANMELDELSE

Er du pensionist i Københavns kommune med interesse i at få nye kulturelle
oplevelser, sociale fællesskaber og livskvalitet i hverdagen? Så kom ind og
besøg os i Samlingspunkt Indre By, Huset i Magstræde. Samlingspunktet har
lige fejret 4 års fødselsdag i vores hyggelige lokaler på 2. sal. Vi tilbyder bl.a.
•
•
•

en flugt sammen for at nå til Elfenbenskysten. Imens er et modkup i gang, og det bliver en yderst
dramatisk flugt, hvor Bintou og
Frank i fællesskab slipper igennem en kontrolpost ved at skyde
et par af kupmagerne.
Godt kendskab til afrikanske forhold

Hvordan det i øvrigt går med flugten, er meget spændende skildret
og skal naturligvis ikke røbes
her. Mens kollegaen Peter Johansen holdes i husarrest på sit hotel,
hvor han hygger sig med en ung
afrikansk kvinde, må Frank utroligt meget igennem, og det er på
fornem vis lykkedes for forfatteren at gøre sin historie både spændende og troværdig. Man kan godt
mærke, at Kim Højgaard Rasmussen har arbejdet i flere afrikanske lande, og hans romaner om
Frank Grabowski er et must for
dem, der vil have mere end blot
action i en spændingsroman. I efterskriftet fortæller forfatteren, at
han selv oplevede et militærkup
i Mali i 2012, og det er udgangspunktet for plottet i hans nye
spændingsbog. Jeg tror, at der er
mange, som godt vil høre mere til
Frank Grabowski.
jl@kbhavis.dk

Kim Højgaard Rasmussen
Kuppet
295 sider
KHR Books

Fællesspisning, socialt samvær/
netværk og Bridge
Guidet rundvisninger i Danmark,
dog primært København.
Film i vores egen biograf, filmproduktion, hjælp til it.

•

Foredrag og Politisk debat• Ture ud
af huset med overnatning.
• Morgengymnastik, malerworkshop
og hobby aktiviteter
OSV... Det er kun os selv, der sætter
grænser!

Et medlemskab koster: kr. 200,- pr. kvartal. Det inkluderer film, arrangementer, aktiviteter, kaffe, the ad libitum, frugt eller småkager. Der er frokost en
gang om ugen, for et lille symbolsk beløb. Dog vil der i nogle tilfælde være
en egen betaling på særlige ture (f.eks. Entre). Udover en masse spændende
steder i København har vi bl.a. været på tur til Tyskland, Århus, Sverige, Møn,
Odense, Thy, Helsingør og Køge.
Kom og besøg os i vores hyggelige cafe/biograf og hør mere om Samlingspunktet i: Huset i Magstræde, Rådhusstræde 13, 2 sal, 1466 København K.
Kontingent indbetales på konto nr.: 5321 0249564
Åbningsdage: Man., tirs. og tors. Kl. 10.30-15. Kontakt: Projektleder Josephine eller Helle på tlf.: 60 57 07 69/60552353. Læs mere på: www.samlingspunktindreby.dk, mail: samlingspunktindreby@outlook.dk Læs mere på:
www.samlingspunktindreby.dk

APRIL

Tors. D. 4: Malerworkshop, hygge og samvær.
Man. D. 8: Mulighed for morgengymnastik, Bridge, film og hygge
Tirs. D. 9: Vi mødes i Storm 20 (Stormgade 20) kl. 10.30, hvor vi får en rundvisning på det nye Bymuseum. Efterfølgende køber vi indisk mad med tilbage
til Huset, hvor vi spiser frokost. Pris 45 kr. Tilmelding og betaling inden d. 4
april kl. 12.
Tors. D. 11: Generalforsamling og frokost
Man. D. 15: Mulighed for morgengymnastik, Bridge, film og hygge
Tirs. D. 16: Påskefrokost kl. 11.30 i Dalle Valle på Axeltorv 4. Frokost 100 kr.
inkl. snaps, isvand, samt frit valg af en 50 cl. Øl/vand/juice eller cool drinks.
Hvis vejret er godt drikker vi kaffe på Hotel Danmarks tagterrasse. Tilmelding
og betaling inden d. 8 april kl. 12.
Tors. D. 18: Skærtorsdag LUKKET
Man. D. 22: 2. påskedag LUKKET
Tirs. d. 23: Danmark spiser sammen. Kl. 12 mødes vi i Lysthuset v. Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18. 75 kr. (Se program) Tilmelding inden d.
9 april (først til mølle)
Tors. D. 25: Hobbyværksted, hygge og samvær
Man. D. 29: Mulighed for morgengymnastik, kl. 12.30 har vi EU oplæg af
Peter Fergo, kaffe og kage. Tilmelding senest d. 15.4
Tirs. D. 30: Vi skal besøge Orlovmuseets byggelaug på Holmen og måske op i
mastekranen. Byggelauget bygger modelskibe til museet som nu er flyttet til
Krigsmuseet (tøjhusmuseet) det er det gamle fængsel for Holmens soldater
og der er en fængselsgård og vi kan se de gamle fængselsceller. Vi mødes kl.
11.45 ved mastekranen på holmen og har mulighed for at spise frokost i kantinen. Eller man kan mødes inde i fængslet -bagved mastekranen kl. 12.45.
Tilmelding inden 26.4.19 Adr. A. H. Vedels Pl., 1439 København

SPØRG BARE OS
- og få gode råd med hjem

Foråret er i gang - og sommeren er på vej. Her på vores apotek står vi klar til at rådgive
og hjælpe dig og dine nærmeste. Med apoteket som støtte får du hjælp til at takle årstidens udfordringer som f.eks. sol, insektbid eller allergi. Vi er eksperter i at rådgive dig om
lige netop din situation.
Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på
Kongelig Hof Apotek

Vi udleverer fra

Diarré?

Fodsvamp?

Halsbrand?

Allergi?

Imodium Plus

Lamisil Once

Gaviscon

BenaRhin Næsespray

Telfast

Behandler mere end bare diarré:
Oppustethed, mavekneb og luft i
maven.
2 mg. 12 stk.

Behandling, der dræber fodsvamp,
med kun én enkelt påsmøring. 10
mg./ml. 4g.

Tyggetablet der virker hurtigt ved
halsbrand. Tabletten danner et
skumlåg over maveindholdet og
forhindrer tilbageløb. Mild smag af
vanilje, hindbær, citron. 20 stk.

Til effektiv forebyggelse og lindring
af høfebersymptomer. Virker lokalt
for at lindre nasale allergisymptomer,
herunder tilstoppet næse. Til kontinuerlig lindring dag og nat. Kan anvendes
fra 18 år. 120 doser.

Ikke sløvende anti-histamin til
behandling af sæsonbetinget
allergisymptomer f.eks. kløe, nysen,
løbenæse og inﬂammation i næsen.
Ikke sløvende. Virker indenfor 1 time
i op til 24 timer. Anbefales til voksne
og børn fra 12 år. 120 mg. 30 stk.

Bakterierne i et andet land kan
være fremmedsprog for din
mave. Hør om forebyggelse
og lindring af feriemave på
apoteket.

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.

Symptomerne på halsbrand er
en smertende, brændende eller
sviende fornemmelse i maven,
bag brystbenet eller i halsen.

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

SPAR

Linicin Plus Shampoo
100 ml.

20%

Rabatten er fratrukket prisen

Apovit Magnesium
60 stk.

Apovit B-komplex
100 stk.

La Roche-Posay Lipikar reparerende
håndcreme, 50 ml.

Gælder fra den 25. marts
til den 21. april 2019
Linicin Plus Solution
100 ml.

Vitacare tranebær stærk
30 stk.

Vitacare baldrian & humle
60 stk.

La Roche-Posay Cicaplast
Håndcreme, 50 ml.

Kongelig Hof Apotek
Store Kongensgade 45 · 1264 København K · Tlf. 33 14 11 68
www.kongelighof.apotekeren.dk
Telfast ® (fexofenadinhydrochlorid), ﬁlmovertrukne tabletter 120 mg. Virkning og anvendelse: Lindrer symptomer som nysen, rindende øjne og løbende næse med kløe eller stoppet næse, der optræder ved høfeber (sæsonbetinget allergisk rhinitis). Dosering: Voksne og børn over 12 år: 1 tablet (120 mg) daglig. Tabletten tages
med et glas vand inden et måltid. Kontraindikationer: Tag ikke Telfast, hvis du er allergisk over for fexofenadin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Telfast. Advarsler og forsigtighedsregler: Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Telfast, hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion. Tal med din læge om dette. Hvis
du tidligere har haft tilfælde af eller vedvarende hjerteproblemer, skal du være opmærksom på at denne medicin kan føre til øget puls, eller uregelmæssig hjerterytme. Interaktioner: Hvis du tager medicin mod for meget mavesyre, der indeholder aluminium- eller magnesiumhydroxid, samtidigt med Telfast, kan det nedsætte
virkningen af Telfast. Disse to typer medicin skal derfor tages med mindst to timers mellemrum. Bivirkninger: Hvis du oplever hævelse af læber, tunge eller hals, hævelse i ansigtet, eller åndedrætsbesvær, skal du straks kontakte din læge, da dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion. Almindelige bivirkninger: Hovedpine,
døsighed, kvalme og svimmelhed. Ikke almindelige bivirkninger: Træthed. Bivirkninger med ukendt hyppighed: søvnløshed, søvnforstyrrelser, mareridt, nervøsitet, hurtig eller uregelmæssig hjerterytme, diarré, udslæt og kløe, nældefeber, alvorlige overfølsomhedsreaktioner som kan medføre hævelse af ansigtet, læberne, tungen
eller halsen, rødmen, trykken for brystet og åndedrætsbesvær. Pakningsstørrelser: 10 stk. (Vnr.004955), 30 stk. (Vnr. 171000), 100 stk. (Vnr. 033781). For dagsaktuel pris se www.medicinpriser.dk. Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Sanoﬁ A/S, Lyngbyvej 2, 2100 København
Ø, telefon 4516 7000, Medicinsk Information. Lamisil Once (terbinaﬁn), kutan opløsning 10 mg/g. Anvendelse: Behandling af fodsvamp. Dosering: Voksne over 18 år: Påsmøres kun én gang på begge fødder, også selvom læsioner kun er synlige på den ene fod. Forsigtighedsregler: Indeholder alkohol; bør anvendes med forsigtighed, hvor alkohol kan forårsage irritation. Må ikke bruges i nærheden af åben ild. Kun til udvortes brug. Kan irritere øjnene. Må ikke anvendes i ansigtet. Bivirkninger: Milde og forbigående reaktioner på det behandlede hudområde så som tør hud, hudirritation og brænden. I meget sjældne tilfælde ses allergiske reaktioner.
Graviditet og amning: Må kun anvendes under graviditet på lægens anbefaling. Må ikke bruges under amning. Pakninger: Lamisil Once 10 mg/g, 4 g: Ingen vejledende mindstepris. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakken. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 80 25 16 27. Trademarks
owned or licensed by GSK. ©2018 GSK or licensor. Imodium®, tabletter; Imodium® Smelt, frysetørrede tabletter (loperamid) og Imodium® Plus (loperamid, simeticone) Anvendelse Imodium og Imodium Smelt: Diarré hos voksne og børn over 12 år. Symptomatisk behandling af akutte episoder af diarré i forbindelse med
irritabel tyktarm (IBS) hos diagnosticerede voksne. Dosering: Diarré: Startdosis:Voksne: 2 tabletter, Børn (12-17 år): 1 tablet. Pause 1 time. Derefter 1 tablet efter hver løs afføring. Voksne højst 8 tabletter dagligt, børn (12-17 år) højst 4 tabletter dagligt. Må ikke anvendes til børn under 12 år. Akutte episoder af diarré i forbindelse
med IBS: Voksne: Startdosis 2 tbl. (4 mg). Derefter 1 tbl. efter hver løs afføring. Højst 12 mg/dag. Må ikke anvendes til børn under 18 år. Tabletter indeholder lactose. Frysetørrede tabletter indeholder aspartam. Bivirkninger ved Imodium og Imodium Smelt: alm. bivirkninger, der er rapporteret er forstoppelse, luft i maven, hovedpine, kvalme og svimmelhed. Pakninger Imodium: Tabletter 10, 20 og 60 stk. Imodium Smelt: Frysetørrede tabletter 12 stk. Anvendelse Imodium Plus: Akut diarré hos voksne og børn over 12 år, når der også forekommer oppustethed, mavekramper samt luft i maven. Dosering Imodium Plus: Voksne over 18 år: Start med
2 tabletter, efterfulgt af 1 tablet efter hver tynd afføring. Højst 4 tabletter om dagen. Unge mellem 12 og 18 år: Start med 1 tablet, efterfulgt af 1 tablet efter hver tynd afføring. Højst 4 tabletter om dagen. Må ikke anvendes til børn under 12 år. Bivirkninger ved Imodium Plus: Alm. bivirkninger, der er rapporteret er hovedpine,
kvalme og smagsforstyrrelser. Pakninger Imodium Plus: Tabletter 6 og 12 stk. Forsigtighedsregler: Imodium, Imodium Smelt og Imodium Plus bør ikke anvendes til patienter med kendt allergi overfor indholdsstofferne, ved blodig afføring og høj feber, akut tyktarmsbetændelse, ved kraftig diarré efter antibiotikabehandling, ved
forstoppelse eller udspiling af maven. Det er vigtigt at sørge for rigeligt væskeindtag. Hvis diarréen varer længere end 2 døgn, skal behandlingen stoppes og lægen kontaktes. Forsigtighed ved nedsat leverfunktion. Bør anvendes med forsigtighed til gravide og ikke til ammende kvinder. Overskrid ikke den angivne dosis. Der er
rapporteret alvorlige hjerteproblemer hos patienter, som har taget for meget loperamid. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød, tlf.: 70 20 52 12. www.imodium.dk. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@
its.jnj.com. Juli 2017. Gaviscon Virkning: Mod halsbrand, sure opstød og ved spiserørsbrok. Dosering: Tyggetabletter: Voksne: 1-3 tyggetabletter efter behov ca. ½ time efter et måltid samt lige før sengetid el. efter lægens anvisning. Tyg tabletten grundigt, og skyl evt. ned med en lille smule vand efter behov. Tyggetabletten må
ikke synkes hel. Børn: Må kun anvendes til børn under 15 år efter lægens anvisning. Oral suspension: Voksne og børn over 2 år: 10-20 ml efter behov ½ time efter måltid og umiddelbart før sengetid el. efter lægens anvisning. Børn ½-2 år: 5-10 ml per døgn fordelt på ﬂere doser, helst efter måltid. Børn under ½ år: 1-2 ml per kg legemsvægt per døgn fordelt på ﬂere doser, helst efter måltid. Må kun gives til nyfødte og småbørn efter lægens anvisning. Oral suspension omrystes umiddelbart inden brug. Kan tages med en lille smule vand efter behov. Advarsler og forsigtighedsregler: Må ikke anvendes ved allergi over for de aktive stoffer el. et hjælpestof.
Tal med lægen hvis du har nedsat nyrefunktion. Tal med lægen ved behandling med lægemidler, der indeholder: ﬂuoroquinoloner, tetracykliner, ketoconazol, estramustin, tyreoideahormoner, digoxin, sotalol, clodronat, mycophenolatmofetil, gabapentin, penicillamin, diﬂunisal. Gaviscon nedsætter virkningen af jernpræparater, og
lægemidlerne bør tages med mindst to timers mellemrum. Må ikke bruges sammen med drikkevarer, der indeholder citronsyre. Tag ikke dobbeltdosis som erstatning for glemt dosis. Tyggetabletter: Indeholder mannitol (kan have en mild afførende virkning). Oral suspension: Indeholder natrium. Tal med din læge, hvis du har brug
for at tage Gaviscon på daglig basis over en længere periode, især hvis du er blevet rådet til at følge en saltfattig diæt. Indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen). Bivirkninger: Meget sjælden: Udslæt, kløe og væskeophobning under huden. Pakninger: Tyggetabletter: Blisterpakninger á 20 og 120 stk. Oral suspension: Flasker á 100, 400 og 500 ml. Læs oplysningerne i indlægssedlen eller på emballagen før brug. BENARHIN (budesonid). Næsespray, suspension, 32 mcg/dosis. Forebygger høfeber hos voksne fra 18 år. Må ikke anv. ved
overfølsomhed over for et eller ﬂere af indholdsstofferne. Kontakt lægen før du tager BenaRhin hvis du får næseblødninger, har næsesår, har (haft) lungetuberkulose, har en luftvejs-infektion, har (haft) stær, har diabetes eller har leverproblemer. Kontakt lægen hvs du får synsfortsyrrelser. Må kun bruges under graviditet/amning
eller til børn u. 18 år efter lægens anvisning. Må ikke anvendes i mere end 3 måneder, uden at lægen kontaktes. Dosering: 2 pust i hvert næsebor 2 gange dagligt. Når den ønskede virkning er opnået, kan du nøjes med 1 pust i hvert næsebor 2 gange dagligt. Bivirkninger: Irritation i næsen, smerter, astma. Pakninger: Glasﬂaske
med 120 doser. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. +45 70205212. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com. December 2018

*Priserne gælder fra 25. marts – 21. april 2019, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

