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BUTIKKER I CHOK GUITARHUSLEJESTIGNING PIONER
PÅ 143% I INDRE BY
PISSERENDENS

En af landets bedste
guitarister bor i Pisserenden,
og det har han gjort i 37 år.
Mikkel Nordsø, som spillede i
Sneakers, men siden gik solo er
lige fyldt 60 år og har en helt
ny plade på gaden.
S:16
MIT KVARTER

TEKST ANDERS HØJBERG KAMP

FOTO STINE BIDSTRUP

Udenlandske finanshuse opkøber stribevis af butikslokaler i Indre
By for milliarder og presser huslejen til over det dobbelte. Butikslejere frygter
konkurser og tomme lokaler, danske investorer holder sig væk, mens økonomer frygter for højrisikable investeringer og spekulative huslejefiduser. S:14
FIDUSKAPITALISTER

HATTESÆLGER: LAV EN NY LOV

EN FJER I FORLAGSHATTEN:

- IKKE FOR KVADRATMETERPRISEN

UDGIVES AF TIDERNE SKIFTER

RIFBJERGS
FOR DE SMÅ BUTIKKER ERINDRINGER
TEKST ANDERS HØJBERG KAMP

FOTO MARIE BRUUN CAPION

Ejeren af hattebutikken
Petitgas mener, at en lov kan sikre
den fortsatte eksistens af de små
butikker. Han blev selv mødt af krav
om høj huslejestigning, men fandt
heldigvis et fornuftigt kompromis
med udlejeren.
S:15
FIDUSKAPITALISTER

S:19
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BYENS DEBAT

LEDER

METRORIET

Min gamle ven er død, og i byen er de i
gang med at ødelægge så meget som
de overhovedet kan slippe afsted med: Assistens Kirkegård på Nørrebro skæres op og
ødelægges, for lige netop hér skal der være
Metro, men man friholder parkeringspladsen
og byggetomten efter Ungdomshuset overfor. Gammel Strand inddrages, en af byens fineste gamle pladser, men man freder parkeringspladsen lige overfor ved Christiansborg.
Enghave Plads skal graves op og splittes ad
selvom den ellers netop var blevet renoveret
for mange millioner, ligesom Nørrebroparken.
Og man har planlagt det hele så dårligt, at det
kommer til at tage ti år, før lortet er færdigt.

PLØRESUND
Ordet blev lanceret for mange år siden i en reklamekampagne for Ekstra Bladet, der dengang var en slagkraftig kampagneavis. Baggrunden var, at havet mellem

København og Skåne blev brugt som kloak. I dag
er det svært at forestille sig, for vandet er klart og
badeværdigt.
Og efter rensningen af vandet – og lukningen af kernekraftværket Barsebäck – gik det fremad for sammensmeltningen af den danske hovedstad og den svenske
storstad. Ved årtusindskiftet stod Öresundsbron

klar, og det blev muligt at rejse med jernbanen fra
Helsingør til Kalmar.

Jan Sonnergaard i romanen ”Frysende Våde Vejbaner” (Gyldendal).

Oven i disse trafikale kraftspring begyndte integrationen. Danskere bosatte sig i Malmø, skåninge fik
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job i København, erhvervslivet udnyttede fordelene
ved at kunne operere på begge sider af sundet, og
skåninge nød friheden til at kunne smutte til de
københavnske kælderrestauranter og spise smörrebröd med öl og snaps; livet er ikke lutter Gevalia
med kanelbullar. Den modsatte vej drog familier
på opdagelse i Skåne og nød fordel af den billige
svenske krone og lavere moms (12 % på fødevarer).
Oplevelsen af fri og uhindret trafik begyndte, da den
nordiske pasunion blev etableret i 1954. Toldmurene

eksisterede stadig, rejsende til og fra Malmø blev
visiteret i Øresundsbådenes terminal i Havnegade,
og det kunne være en alvorlig sag at skjule en kasse
øl i bilen, når man skulle til sin ødegård i de vidtstrakte skove.

Oppe i Stockholm, 700 kilometer fra Malmø, så man
med en vis skepsis på, at det gamle danske land (indtil
det forsmædelige nederlag i 1658) vendte ansigtet i
retning mod Danmark og ryggen til centralmagten.

Måske blev det ikke sagt så tydeligt, men der
har dog officielt været tale om, at det geografiske
begreb Skåne i forbindelse med en strukturreform skulle erstattes af Sydsverige. Lad os i den
forbindelse glemme de 350 år gamle beretninger om sejrherrernes folkedrab på danskere, der
skulle forsvenskes. Vi nøjes med at konstatere,
at mere end 50 års fremskridt er ved at blive sat
over styr ved indførelsen af paskontrol, når man
passerer Øresund, som på denne måde bliver pløret i politisk, økonomisk og kulturel betydning.
Om et flertal af skåninge i virkeligheden hellere vil
være danske er uvist; fra tid til anden er der fra debattørers side rejst ønske om en folkeafstemning,
men det er næppe realistisk eller ønskeligt. Nu gæl-

der det om, at centralmagten i Stockholm viser
velvilje overfor de sydlige provinser, og at landet får styr på det enorme antal flygtninge og
indvandrere, der har blæst den åbne holdning
omkuld og er årsag til, at grænsebommene er
gået ned.
O. P. Anderson og andre gæve svenskere er vore
brødre, og verden er overordnet set for usikker

til, at vi kan sætte det nordiske sammenhold
over styr.
Københavneravisen
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INDERHAVNSBROEN

FORSINKET...

IGEN IGEN
Inderhavnsbroen med tilnavnet ”Den kyssende bro” fra Nyhavn til
Christianshavn skulle have været færdig i begyndelsen af 2013. Det er
som bekendt ikke tilfældet. En konkurs midt i byggefasen og massive
tekniske forhindringer har udskudt projektet flere gange.

Hviids Vinstue
Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk | Kgs. Nytorv |

33 15 10 64

KØBENHAVNS
LEE RANGER 500,ALLE STR.

MAN-FRE
11.00-18.00

NU

LØRDAG
10.00-15.00

425,-

LEE BROOKLYN 500,ALLE STR.
NU

425,-

WRANGLER TEXAS
BOMULD 550,ALLE STR.
NU

450,-

WRANGLER

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

400,-

WRANGLER TEXAS
STRETCH 600,ALLE STR.

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

Inderhavnsbroen med tilnavnet ”Den kyssende bro” fra Nyhavn til Christianshavn har indtil videre haft alvorlige problemer i parforholdet. Terapibehandlingen har udskudt projektet med tre år - og hvornår kysset kan
gennemføres er stadig usikkert.
TEKST LARS PETER LORENZEN

JEANSSTORE-BASIC.DK

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

FOTO TORBEN DRAGSBY

BROER Teknik- og Miljøforvaltningen i Køben-

havn var ellers blevet stillet i udsigt, at Inderhavnsbroen kunne åbne inden udgangen
af 2015, men helt til det sidste volder broen
byggetekniske vanskeligheder, der gør, at indvielsen af broen endnu engang er udskudt.
Siden den ellers vellykkede montering af
stålbrofagene i august er der blevet gennemført funktionstest af broen, og forvaltningen
har i den forbindelse konstateret en række
fejl. I første omgang var der problemer med
wiresystemet, som skal trække stålbrofagene,
når broen skal åbne og lukke. Væsentlige dele
af wiresystemet er derfor blevet udskiftet, og
det kører nu, som det skal.
Boogiesystemet spiller ikke

Efterfølgende har forvaltningen konstateret,
at det såkaldte boogiesystem, som er de hjulpar, der fremfører stålbrofagene ved åbning
og lukning, er underdimensioneret, hvorfor
der skal konstrueres et nyt og kraftigere boogiesystem. Der er tale om specialbyggede
komponenter, som skal bestilles og produceres særskilt.
- Vi har hele tiden fastholdt, at vi ikke vil
gå på kompromis med broens kvalitet. Så når
vi konstaterer i vores test, at systemet ikke
er dimensioneret korrekt og derfor ikke er
stærkt nok, så skal det selvfølgelig laves om,

inden broen kan tages i brug. Også selv om
det medfører en yderligere forsinkelse, siger
serviceområdechef Anders Møller fra Teknikog Miljøforvaltningen.
Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke
undervejs i byggeprocessen haft grund til at
antage, at der skulle være problemer med boogiesystemet, eftersom det er designet af et
internationalt og professionelt ingeniørfirma
med speciale i brokonstruktioner.
Juridisk efterspil i vente

- Det er vores vurdering, at der er tale om alvorlige projekteringsfejl, som vil indgå i det
juridiske efterspil, der følger, når broen er færdig, oplyser Anders Møller.
Der ligger endnu ikke en ny tidsplan for,
hvornår det nye og stærkere boogiesystem er
konstrueret. Forvaltningen vil derfor ikke på
nuværende tidspunkt give et bud på en mulig
indvielsesdato.
Den samlede pris for projektet inklusive
tre mindre tilstødende kanalbroer var oprindelig 200 millioner kroner, men efter de
mange kiks og koks er regningen landet på
over 300 millioner kroner. A.P. Møller Fonden
betaler det meste, mens Københavns Kommunes andel tredobles fra 34 til 107 millioner.
lp

Klassisk dansk smørrebrød med respekt
for råvarer og godt håndværk
Vandkunsten 8 · 1467 København K
Tlf.: 33 11 14 17 · Mail: puk@restaurantpuk.dk
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NY
PROMENADE
LANGS FREDERIKSHOLMS KANAL

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

TIDSBETILLING IKKE NØDVENDIG

ROSENGÅRDEN
7 ·
32 15 76 48
21 års erfaring
som professionel hårstylist.
Uddannet af verdensmester, kunstner,
frisør og stylist Kapanov, formand
for Intercoiffure Mondial i Østeuropa.
Erhvervserfaring med kunst, direktør
for Intercoiffure Mondial i Østeuropa.
Ruse Kralev vandt 1. præmien ved
”Ladies & Men hair and beauty”
International De La Beaute
Intercoiffure festival i Sofia.
Er specialist for både mænd
og kvinder i klipning og styling.

HAIRSTYLISTEN

Bedre plads og bedre opholdsmuligheder skal i fremtiden forvandle forløbet langs Frederiksholms Kanal.
TEKST LARS PETER LORENZEN

Området langs Frederiksholms Kanal
står over for en forvandling, så det bliver mere
indbydende for københavnere, turister og andet godtfolk. Samtidig forbedres forbindelsen
mellem Indre By og havnen.
Bedre plads og bedre opholdsmuligheder skal i fremtiden forvandle forløbet langs
Frederiksholms Kanal. Parkeringspladserne
langs vandet omdannes til en promenade.
Ønsket er at skabe et særligt område med fokus på mennesker, som det formuleres i en
pressemeddelelse.
BYGGERI

80 parkeringspladser nedlægges

parkeringspladser. Udregninger ud fra kommunens parkeringsopgørelse viser, at der stadig vil
være plads til at parkere for beboerne i området, da belægningsprocenten er beregnet til at
stige fra 75 procent til 88 procent i aftentimerne.
For at tilgodese erhvervslivet og institutionerne i nærheden oprettes aflæsningspladser
med tidsbegrænset parkering i dagtimerne og
almindelig parkering i det øvrige tidsrum.
I forbindelse med projektet har Teknik- og
Miljøforvaltningen været i kontakt med beboere, lokaludvalg, institutioner, erhvervsdrivende og bådejere i området, som bredt bakker op om projektet.

For at skabe plads til københavnerbænke og
kandelaberlamper nedlægger kommunen 80

Vi garanterer en høj kvalitet.

Åbningstilbud
VI TILBYDER en unik 300,oplevelse kr.
til
rimelige
m/k
klip m.priser.
vask
20 ÅRS ERFARING
VI ER det rigtige valg for dit hår.
TIDSBETILLING IKKE NØDVENDIG
www.hairstylisten.dk

ROSENGÅRDEN 7 ·

32 15 76 48

lp

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

179.-

Spis så meget du kan
Helstegt Hereford oksefilet med bagt kartoffel
og dagens sauce - Hertil stort salatbord
Separat selskabslokale op til
50 personer kan lejes med eller uden mad.
Anno 2008

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

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

DEN 100 ÅRIGE

SVIKMØLLEN
ORLOGSMUSEET

ER LUKKET
Sluk tørsten, stod der på lastbilen, der passerede Absalon, mens de høje hatte stillede op
til fotografering. Det gode råd blev fulgt.
Foto: Jesper Boye.

Lige før nytår, d. 30. december 2015, begyndte Orlogsmuseets ansatte at pakke samlingerne ned for at
flytte dem til Tøjhusmuseet. Man er tidligst færdige
med flytningen til august.
TEKST JETTE R. ARENDRUP

Selskabet for Dansk Memorabilitet har igen vakt opsigt i det
københavnske gadebillede. Det er
jo et særsyn, når et halvt hundrede
herrer i mørke frakker og med høje
hatte slentrer gennem Strøget. Anledningen til mødet i den traditionsrige
forening var en hyldest til Svikmøllens første redaktør, Johannes Dam,
og hans søn Mogens Dam, der bar den
satiriske fakkel videre.
Brødrene samledes på Hviids
Vinstue på Kongens Nytorv og lyttede til et foredrag om Svikmøllens
historie, som Jacob Ludvigsen holdt
i sin egenskab af medredaktør af
den kavalkade af tekst og tegninger,
som Lindhardt & Ringhof udgav for
at fejre Svikmøllens 100 års fødselsdag (omtale i Københavneravisens
novemberudgave). Indlægget blev efterfulgt af en kort og kyndig forelæsHYLDEST

ning om forskellen på undergæret og
overgæret øl, fremført af den humlekyndige Carsten Berthelsen, der er 2.
vicekansler i selskabet.
Kansler Chr. Lunn gav tegn til opbrud og førte herrerne til Absalon-statuen på Højbro Plads, idet Absalons
hest tidligere er udnævnt til 1. vicekansler. Herfra var der ikke langt til
Slotskælderen, også kendt som Gitte
Kik, hvor restauratør Frank Due
trakterede med sild, kalvetunge og
kalvelever med brun sovs. Delikatesserne blev skyllet ned med rigelige mængder akvavit og lidt øl. En
plakette i drevet guld blev opsat på
værtshusets væg i respekt for stedets
gamle stamgæst, statsminister Thorvald Stauning, som blev ophøjet til
Svikmøllens yndlingsoffer gennem et
århundrede.

De sultne og tørstige levemænd havde travlt med at krybe i ly i Slotskælderen.
Foto: Jesper Boye.

Lurifax

LUKNING Orlogsmuseet har siden 1989

holdt til i en sidefløj af Søkvæsthuset
i Overgaden oven Vandet på Christianshavn, men for nogle måneder siden opsagde Nationalmuseet lejekontrakten for at flytte Orlogsmuseets
udstillinger ind til Tøjhusmuseet. De
to museer har haft fælles ledelse siden 2004, men blev drevet på forskellige lokationer. I 2014 blev museerne
lagt sammen med Nationalmuseet,
som ved den kommende flytning af
Orlogsmuseets udstillinger sparer 3,2
millioner årligt i form af husleje og
andre driftsmæssige omkostninger.
Et tab for bydelen

Søkvæsthuset som fraflyttes, har
gennem tiderne haft mange forskellige funktioner, der har med søen at
gøre. Det har været hospital for Flåden (deraf navnet), fængsel, kaserne,
underofficersskole samt tjenestebolig
for søværnets øverste ledelse. Det har
været – også med sin beliggenhed ved
Christianshavns Kanal – et eventyrligt hjemsted for Orlogsmuseet, Danmarks skibshistoriske museum.
Det er med stor sorg christianshavnerne ser denne elskede institution
forlade lokalsamfundet. Museet har
ganske vist kun ligget på Christianshavn siden 1989, men det faldt perfekt ind i bydelens maritime historie sammen med andre institutioner
som Prinsesse Maries Hjem for gamle
Sømænd og Sømænds enker og Sømandsstiftelsen Bombebøssen. Med
sin udlejning af idyllisk beliggende
festlokaler med tilhørende have og
med afholdelse af sørøverbørnefødselsdage i Kanonkælderen samt en

særlig afdeling for børn, Børnemuseet, har Orlogsmuseet skrevet sig ind
folks hjerter og fået tag i en bred vifte
af gæster til sin perle af en samling.
Orlogsmuseet på Christianshavn vil
blive savnet.
Åbner tidligst til august

I de nye lokaler i Tøjhusmuseet vil
den danske flådes historie og righoldige samlinger igen blive udstillet
fra omkring august 2016. Der kommer altså til at gå mindst 8 mdr. før
vi igen kan se Orlogsmuseets imponerende modelskibssamling, der rummer modeller af skibe helt tilbage fra
1669, udstillinger om søartilleriets
udvikling, markante og dramatiske
søslag, skibsudsmykning, tidlige mekaniske indretninger og meget andet.
Tøjhusmuseet ligger på Slotsholmen og ikke direkte til vandet som
Søkvæsthuset, men har alligevel
stemningsfulde
udlejningslokaler
såsom Kanonhallen i Christian d.
4.’s gamle tøjhus fra 1609 og Rustkammersalen på 1. sal. De populære
sørøverfødselsdage for de 6-9 årige vil
derfor fortsætte på den nye lokalitet.
Fremtiden for Søkvæsthuset

Nationalmuseets opsigelse af lejekontrakten i Søkvæsthuset faldt sammen
med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses beslutning om at sætte
samtlige Søkvæsthusets bygninger på
6.250 m2 til salg. Køber blev den visionære Tiger-milliardær Lennart Lajboschitz, som til pressen har udtalt,
at han endnu ikke har nogen planer
for ejendommen.
jra@kbhavis.dk
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Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

KBH K

URMAGEREN
Dronningens Tværgade

Svend Larsen’s efterfølger

m/k klip

I Erdkehlgraven ud for Refshalevej ved Christiania ligger en rækNy adresse:
ke
hjemmebyggede
St. Kongensgade
92 kld, København K husbåde og småskibe uden tilladelse til fast
www.sl-smbr.dk
tlf: 33 12 06og
37 mens bådebyen vokser, forbereder myndighedforankring,
fax: 33 12 06 37
erne en total afvikling.

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

270,-

Annonce1	
  

Nu også
siddepladser

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

TIL sTrand

CYkler I løbet af næste år bliver City forbundet direkte med Amager Strandpark, når en
ny stibro bliver ført over Inderhavnen.
Selvfølgelig kan du allerede i dag tage
jernhesten fra Kongens Nytorv og cykle til
Amager Strandpark, men det kræver en tur
rundt om Nationalbanken, over Børsbro og
Knippelsbro, videre ad den befærdede Torvegade og igen videre ud mod Prags Boulevard
og Amager Strandvej.
Går det som planlagt, vil den rute være
noget af en omvej, når en ny stibro med gangog cykelforbindelse henover Inderhavnen står
klar i løbet af 2013. Samtidig anlægges en

cykelsti over Holmen, lan
videre til Amager Strand,
ren fra Kongens Nytorv ti
og mere sikker oplevelse.
Amager Strandpark I/S
sesmøde netop besluttet a
cyklister at cykle langs
Med de nye tiltag bliver
en integreret del af Købe
ambition om at gøre hove
bedste cykelby.

8 års nøl er de nødvendige afgørelser truffet. Mon der også kommer handling?
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AFVIKLING ”Det
flydende
kvarter” grundlagdes for
snart 8 år siden, da en ung
mand gik i gang med at
bygge en gangbro af noget
Tlf.: 53 56 02 42
tømmer, der lå i vandkanten.
Web: kbhavis.dk · Epost: kbh@kbhavis.dk
Kort efter broen var færdig
St. Kongensgsde 40lagde
· 1254 otte
kbh Kbåde til, og siden
Åbningstider: Hverdage 7.00 - 20.00 · Lørdage
8.30 - 20.00 · Søndag
er bådebyen
voksetlukket
stødt.
Den selvbestaltede havn organiserede sig til at begynde
med i en forening, der kaldte
sig ”Fredens Havn”. De søgte
med advokat Knud FoldsPROFESSIONAL AND CLASSIC CAMERAS
H
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Sommer’s Høreklinik

Fascinating

ModstandNyogspændende
klager portræt

Olympus PEN
Gennem optik
årenetilhar
bådebyen
og OM-D. MFT bajonet.
været udsat
for
en
lang
række
	
  
Læs mere om optikken
Høreapparater fra Interton
vores hjemmeside.
klager ogpåindsigelser.
Kultur	
  
styrelsen var ikke tilfredse
med, at gamle fredede konstruktioner
flåden
Pris erfra
kun for
optik blev
pillet fra hinanden og brugt
• Avancerede høreapparater • Gratis efterjustering
41 · 1159 KØBENHAVN K · MAN-TORStil
9.30-17.30
FRE 9.30-18.00
9.30-15.00
pontoner
og LØR
broer.
Det
også indenfor det offent- SKINDERGADE
ogTLF.
service
+45 33 14 12 15 · WWW.PHOTOGRAFICA.COM · MAIL@PHOTOGRAFICA.COM
lige tilskud
drejer
sig
især
om
300 år
• Vi justerer apparater
• Gratis høreprøve
erhvervet fra andet
gamle bjælker af pommersk
sted for kun 350 kr.
• 4 års garanti
fyr, som bådebyens beboere
Østerbro
Frimærkehandel
har inddraget til genbrug.
Kontant opkøb af frimærker og mønter.
Danmarks NaturfredningsMedvirker gerne ved realisering af store
forening mente, at bådebyen
dødsbosamlinger. – Reel behandling.
har negative følger for natuwww.oesterfrim.dk
ren herunder en nedgang i
fuglelivet.
man-fre 12-17 - lørdag 10-14, torsdag
lukket. Københavns Kommune og Forsvaret, som af og
St. Kongensgade
116 · 1264 Kbh
K ·dykkere
Tlf.: 39 63
66 00 tog
til har
i området,
Charlotte Sommer
Sommer’s
Høreklinik
Over for Nyboder
afstand pga. beboernes angiDronningensgade 46 · 1420 København K · Tlf. 60 92 71 21
velige forurening af vandet.
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HOS OS ER DU I CENTRUM

6.795,-

Samtidig har naboerne er der på det seneste opstået
vedholdene henvendt sig til en gruppe af hjemløse, der
myndighederne. Ikke spe- kalder sig ”Pirat Bay”. Denne
cielt for at komme af med bå- gruppe har store planer for
debyen men for at få ordnede fremtiden i Erdkehlgraven
forhold på vandet på den ene og arbejder bravt på deres
drøm om at få et blivende
eller den anden måde.
MUSIK Østre Anlæg er en af Københavns per- til Østre Anlæg næste å
hjem på vandet på deres elPolitiken overvejer arra
ler.
Gemt væk og ikke særlig kendt
Forurening og vrag
skede blandt
Christianshavn.
Polaris at forlade Køben
menigmand,
men
blandt
,elektroniske
muDer er blevet målt et højt costen til Frederiksberg H
sikfans
er
stedet
velkendt
via
festivalen
libakterieindhold i vandet, Politiopgave og nøl
nen. Dj’erne Kalle B. og
Stella
Polaris.
Anlægget
ligger
skjult
bag
som bådfolket har forkla- Men efter at Kystdirektoradrivkræfterne bag festiv
Statens
Museum
for
Kunst
–
mellem
Stockret med toiletafløb fra land. tets folk ved selvsyn d. 1. oktede med et par hundred
holmsgade
og
Øster
Voldgade.
I
begyndelBrugerne gør, siger de, et tober 2015 kunne konstatere,
nu har arrangementet vo
sen
af denne
månedforblev
Anlæg
virkeligt
stort arbejde
at Østre
at deres
påbud om fjernelse
en velbesøgt fodboldlan
endnu
en
gang
genopdaget
af
mange
unge
overholde alle krav til renhol- af anlæggene ikke var blevet
Stella Polaris kom ti
mennesker,
der
deltog
i
den
elektroniske
delse. Men med stadigt nye efterkommet, anmeldte de
de to første år blev arran
havefest
Stella
Polaris.
Det
vurderes,
at
op
brugere og meget primitive bådejerne til politiet. Kystimod
50.000 gæstede
det smukke grønne i netop Frederiksberg H
adgangsforhold
fra bådene
direktoratet arbejder nemlig
areal,
hvor
det
svært
at
græsstråene 2004 rykkede til de sm
tror de færreste på, at detfinde
er på
en lovliggørelse, hvor lovØstre Anlæg.
mellem
de
mange,
mange
numser.
muligt for nogen helt at sikre, liggørelse skal forstås således
Succesen
kan
imidlertid
betyde
et
farvel
at kravene overholdes. Dertil at forholdene ikke bliver lovkommer en del forladte båd- lige, før de ulovlige anlæg er
vrag, der ligger og lækker fjernet.
Hos naboerne håber man,
olie, mens ejendele flyder
ind i sivene til skade for fug- at politianmeldelsen betylelivet. Bådfolket har ingen der, at det er slut med berøøkonomisk mulighed for at ringsangsten hos myndighefjerne forladte, sunkne både derne. Hele forløbet minder
og vrag.
nemlig en del om Christianiasagen, hvor man i flere år
kastede sagen rundt mellem
Hjemløse etablerer sig
forskellige myndigheder, alt
trods påbud
I august 2015 mens sagen lå imens folk etablerede sig
hos Kystdirektoratet i Lem- mere og mere i det besatte
TRAFIK Alle ved, at det fører til ulykker, når lukket denne lille del af N
vig, fik bådejerne endeligt område.
trafik.
man
blander
gåendederes
mennesker
ogI øjeblikket
kørende giver
myndigpåbud
om at fjerne
anLæseren
mener, at biltr
biler.
Den
sidste
ende
af
Nyhavn
–
på
den
læg senest d. 25. september. hedernes manglende
handproblemer kan føres hen t
anden
af Nyhavnsbroen
ikkegrobund
udeluk- for
Dette side
fik flere
af det oprin-– erling
store, efter
og med mulighed for at
kende
gåendefratrafikanter,
bruges
også helt
at dømme
urealistideligetil
bådfolk
foreningenmenalt
Kvæsthusgade og Skuespi
af
biler.
Flere
gange
har
en
læser
observeret
”Fredens Havn” til at opgive ske drømme om Pirat Bay for
farlige
ogTil
han
sig over,
kampensituationer,
og fjerne sig.
gen-undrer
hjemløse.
at
Københavns
Kommune
ikke
allerede
har
gæld kom der nye til. Således
jra@kbhavis.dk
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MED MOR I BYEN

BESPARELSER

AV
FOR
H.C. ANDERSEN
TEKST CAMILLE BLOMST

MED MOR I BYEN I december
havde byen vænnet sig til det
romerske efterår med op til 12
grader og hvad dertil kommer
af lus i hårbunden og rotteformering under byen. Men januar gør sig klassisk nordisk
bemærket ved at være kold
og blæsende. København er
ellers så dejlig, når året starter med fire kønne blikstille
uger med let frost og et forfriskende dagligt drys pyntesne.

Glad modenyhed

Når jeg ser på gadens modebillede, springer en god nyhed mig i øjnene. Naturligvis
tjekker jeg tesen af på de næste
mindst 500 jeg passerer. Herefter kan mit feltarbejde lave
en lynstatistik, der kan underbygge følgende herlige nyhed:
Det er moderne at lukke overtøjet. Det er ud til, at det er det,
de unge vil have i år. Spændende, for netop den gruppe
har længe nydt de selvpåførte
sygedage, som åbentstående
jakker giver.
Sidste udkald for sommertøjet

Fingerspidserne er stivfrosne
i vanterne, Dankortet er slidt
ned og københavnerne ser
ned i jorden. Måske bygger de
mentale Minecraftmodeller
med fliserne for at få gåturen
i gågaden til at gå. Imod alle
fornuftige motivationer trækker udsalget, denne potentielle
gaveregn, os frysende gennem
gaderne med de varme butikker som hyggelige oaser. Her
ses usælgeligt sommertøj i sære
farver. Det er sidste chance for
kludene for at blive fjernet

fra butikkerne for shoppernes
penge. Før tøjet ved af det, ligger underbetalte menneskers
slidsomme arbejde i store skraldespande og blev aldrig til beklædning.
Frelst af tandfeen

Ved Kultorvet tillader en herre
sig at stikke sit runkne fjæs
med jordbærtud og gule hestetænder op i min stivfrosne
næse og efterlyser mønter. Ud
fra frakken siver en lugt af
håndboldhal efter forlænget
spilletid. Jeg leder ikke, for jeg
ved, at jeg for to dage siden var
tandfe og lagde de 32 kroner,
jeg havde i min pung i en cellofanpose under min datters hovedpude. Hun stod selv og rystede min pung, for at minde
mig om min ferolle. Så jeg svarer fra hjertet ”Jeg er blevet afpresset de sidste småpenge af
tandfeen.” Han slår en herlig
latter op ”Den var god, den har
jeg aldrig fået før.” Således adlet
til at være lidt original, lader
han mig slippe.
Av for H.C. Andersen

I et virvar af poser og indadvendte mennesker fra forstad,
fristad, Ørestad, hovedstad og
Ystad, der hamstrer tilbud, lyder der et ”Av for H.C. Andersen” fra en dreng i himmelblå
flyverdragt.
Nu har det længe været en
dille blandt unger at bruge det
nuttede udråb ”Av for Dronning Margrethe”. Men en afløser for det kærlige bandeord er
indtruffet. Kan det hænge sammen med nytårstalen? Den årlige retoriske opsang, som jeg
plejer at holde så meget af.
I år var det en herlig hammer i knolden, da hun kort sagt
bad forældrene lade deres børn

få lidt knubs af livet, lære at arbejde og bidrage til samfundet.
Desværre havde talen ikke
den magt, den plejer at have.
Jeg var under transmissionens
første halvdel bekymret for om
majestæten var stablet op på
Panodiler. Hun fumlede med
A5 arkene og blikretningen var
ikke i kameraet men bordpladen. Der var tid i øh-pauserne
til at betragte blomsterdekorationerne, hvor svulmende roser
i for mange farver havde fået
selskab af tungt hængende potente, men malplacerede, kvæder.
En svær situation

Der sad vores kære Dronning
i rustrød skjortebluse fra bunden af skabet og kæmpe turkiser med rystende hænder og
sparede op til at servere en svær
nyhed for familien Danmark.
Hendes runde, lune, men også
glatte, levemand runder af og
frabeder sig at optræde som
hendes mand.
Danskerne fik ondt i hjertet.
De ved, at det at være dronning
er ensomt. At komme alene ind
af døren, uden at det er fordi,
man er blevet enke er svært.
Folk - folket - må være gode ved
hende. Tage hende som hun er
og ikke efterlyse at Prinsen vinker til fotograferne og holder af
hundene.
Som barn boede jeg i Pisserenden ved siden af en stjernefotograf. Han havde en beostær, der sagde: ”Det er en
svær situation”.
Hvis man i fremtiden skal
beskrive svær situation, en
sorgfuld smerte, en dårlig nyhed eller en statsbetalt kujon,
der stikker af med halen mellem benene, så kan man jo sige.
”Av for Henrik.”.

I VENTE
FOR BØRN OG UNGE
Politikerne i Københavns Børne- og Ungdomsudvalg står over for en stor udfordring. Over fire år skal der
spares op mod én milliard
kroner. Det svarer til 10 procent af hele Børne- og Ungdomsforvaltningens budget.
Det er regeringens sparekrav til kommunerne, det
såkaldte omprioriteringsbidrag, som betyder store besparelser på børne- og ungeområdet.
- Det er et helt vanvittigt
beløb, og det kommer på et
rigtig skidt tidspunkt, hvor
vi for mig at se allerede har
skåret ind til benet. Det kommer til at gøre virkelig ondt.
Forældre og børn vil opleve,
at der fremover ikke vil være
den samme service som i dag,
siger Tommy Petersen (R),
medlem af Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns
Kommune.
Børne- og Ungdomsforvaltningen har lavet en beregning af, hvad besparelserne
eksempelvis kan komme til
at betyde:
POLITIK

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lukning af 90 til 120 institutioner
eller 9 til 12 skoler
Nedlæggelse af 8 lærerstillinger på
hver af kommunens 60 folkeskoler
Nedlæggelse af 6 sundhedsplejersker per område i København
Nedlæggelse af 5 pædagogstillinger
i hvert pædagognetværk
Nedlæggelse af 60 lederstillinger
Nedlæggelse af en specialskole
Afskaffelse af skolemad og al anden
forplejning i dagtilbuddene
Halvering af aktiviteterne i klubtilbud og maksimal kontingentstigning
Færre tandplejebesøg per barn

Børne- og Ungdomsudvalget
mødes til foråret for at se på,
hvordan besparelserne kan
laves for det første år, som
er 2017.
- Vi skal se på, hvor vi kan
skære, så det gør mindst ondt,
og om der så er fundet penge
nok til det første år. Hvis ikke
så må vi skære i normeringerne. Det er min vurdering,
at vi kommer til at skulle
skære helt ind i selve benet,
mener Tommy Petersen.
lp

VANGSGAARDS

OVERLEVER
Kunderne har været så mange, at antikvariatet nu - med ny ejer - bliver i byen.
I sidste nummer af Københavneravisen fortalte den
konkursramte ejer af antikvariatet Vangsgaards, Søren
Vangsgaard, at der var håb
for overlevelse, hvis kunderne
fortsatte med at rive bøger
ned fra hylden. Og det gjorde
de vitterligt. Op mod 150.000
bøger blev lagt i indkøbsposerne i december måned.
Det betyder, at Antikvariatet i Fiolstræde såvel som bogudsalg på Kultorvet får lov at
fortsætte som anpartsselskab.
Hovedinvestor er Søren

Vangsgaards bror, erhvervsmanden Tonny Vangsgaard
Gravesen, som sidder i bestyrelsen for en lang række danske virksomheder.
Søren Vangsgaard er fortsat personlig konkurs, men
fortsætter som ansat i Vangsgaard Antikvariat ApS. ahk

Spørg bare os…
Vi rådgiver om sundhed, personlig pleje og brug af lægemidler. Få
gode råd på stedet. Vi står også klar til at hjælpe, hvis du har brug
for at rydde op i medicinskabet. Lav en aftale med os, hvor vi
gennemgår din medicin, om du fortsat skal tage den og på
hvilken måde. Tag al din medicin med, så kasserer vi det, der
er blevet for gammelt eller det, du ikke længere har brug for.

Spar 20%
Fra den 1. januar til 24. januar har apoteket
20% rabat på Multi-Tabs® Complet og Immuno

Vi glæder os til at svare på dine spørgsmål.
Det er vigtigt at få en varieret og
afbalanceret kost og føre en sund livsstil.
Kosttilskud bør ikke træde i stedet
for en varieret kost.

Venlig hilsen
Tine Wiboltt
Apoteker på København
Vaisenhus Apotek

Tør vinterhud?

Rygestop?

Forkølet?

I frostvejr bliver luften ekstra tør og sammen med
blæst, kan det få din hud til at udtørre. Derfor er
det en god ide med god hudpleje.

Hvis du har fået smag for et rygestop kan vi apoteket hjælpe dig med en plan for hvordan du takler
det. Et effektivt rygestop kan startes på apoteket.

Forkølelse er en virusinfektion, der skal bekæmpes af kroppens eget immunforsvar, men du kan
gøre noget for at lindre symptomerne.

Danatekt fedtcreme
Med 70% fedt og derfor særdeles velegnet til meget tør/
skællende hud. Indeholder vitamin E, der dæmper rød
og irriteret hud. 250 ml.

Nicotinell® Spearmint
tyggegummi 2 mg
Du for dobler din chance
for at blive røgfri i forhold til
forsøg på rygestop uden
brug af et nikotinprodukt.
204 stk.

Nicorette® QuickMist
mundspray
Spray for hurtig lindring af
rygetrangen indenfor 60
sekunder. Tag 1-2 pust, når
du ville have taget en cigaret.
Med frisk smag af mint. 2 x
150 doser.

Hexokain®
Ondt i halsen?
Hexokain® er desinficerende og lokalbedøvende
sugetabletter. 40 stk.

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

København Vaisenhus Apotek
Landemærket 3-5 · 1119 København K · Tlf. 33 15 41 10
www.vaisenhus-apotek.dk
Nicotinell tyggegummi Nicotinell indeholder nikotin. Virkning: Lindrer symptomer i forbindelse med tobaksafvænning eller rygereduktion. Dosering: Nicotinell tyggegummi frigiver nikotin ved tygning, hvor korrekt tyggeteknik er vigtig. Rygeophør: Ved et cigaretforbrug under 20 dagligt
anvendes 2 mg tyggegummi. Ved et forbrug på mindst 20 cigaretter dagligt anvendes 4 mg tyggegummi. 1 tyggegummi ved rygetrang, hver 1-2 timer, dog maksimalt 25 tyggegummier af 2 mg og maksimalt 15 tyggegummier af 4 mg per dag. Efter 3 måneder nedsættes forbruget. Brug ud
over 1 år anbefales ikke. Rygereduktion: Nicotinell tyggegummi bør anvendes mellem rygeperioder for at forlænge det rygefri interval og med den intention at reducere rygningen så meget som muligt. Hvis en reduktion i antallet af cigaretter per dag ikke er opnået efter 6 uger, bør der søges
professionel rådgivning. Et forsøg på ophør bør foretages, så snart rygeren føler sig klar, men ikke senere end 6 måneder efter behandlingsstart. Hvis et forsøg på ophør ikke kan opnås inden for 9 måneder efter behandlingsstart, bør der søges professionel rådgivning. Forsigtighedsregler:
Brug ikke Nicotinell ved overfølsomhed over for nikotin eller et eller flere af hjælpestofferne. Bør ikke anvendes af ikke-rygere. Bør ikke anvendes af børn under 18 år uden lægens anvisning. Forsigtighed udvises hos patienter, der for nyligt har haft hjertesvigt eller hjertestop, hjertesygdomme,
for højt blodtryk, sukkersyge, overaktiv skjoldbruskkirtel, overaktive binyrer, har alvorligt svækket nyre- og/eller leverfunktion eller mavesår. Bør ikke anvendes uden anbefaling fra lægen ved graviditet og amning, da risikoen ved behandling må afvejes over for risikoen ved fortsat rygning. Indeholder Sorbitol (E420) og bør derfor ikke anvendes til patienter med arvelig fruktoseintolerans. Indeholder natrium, og der bør tages hensyn hertil hos patienter på kontrolleret natriumdiæt. Gum-basen indeholder butylhydroxytoluen (E321), der kan forårsage lokalirritation af slimhinderne. Bivirkninger: Nicotinell tyggegummi: Almindelige: Hovedpine, svimmelhed, hikke, mave-tarmgener, ondt i kæben. Ikke-almindelige: Hjertebanken, hudrødmen, nældefeber. Sjældne: Overfølsomhedsreaktioner, udslæt, arytmier. Visse symptomer kan skyldes abstinenssymptomer og for lav
tilførsel af nikotin. Mundsår kan opstå, men en egentlig forbindelse med nikotinbehandlingen er uklar. Overdosering: Der kan forekomme symptomer, der ligner dem, der forekommer ved for meget rygning. Pakningsstørrelser per 8. juni 2015: Nicotinell tyggegummi: Spearmint: 2 og 4
mg: 24 og 204 styk. Tropical Fruit: 2 mg: 24 og 204 styk; 4 mg: 204 styk. IceMint: 2 og 4 mg: 24 og 204 styk. Lakrids: 2 og 4 mg: 24, 96 og 204 styk. Mint: 2 mg: 24, 96, 204 og 300 styk; 4 mg: 24, 96 og 204 styk. Fruit: 2 mg: 204 styk. Inden brug af produktet, bør vejledningen i og på
pakningen læses grundigt. Novartis Consumer Health – tlf. 39 16 84 00 – www.nicotinell.dk. Dato for produktresumé: Tyggegummi 07/2015. Nicorette ® (nicotin) QuickMist, mundhulespray 1 mg nikotin/spray til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Sukkersygepatienter bør kontrollere deres blodsukker oftere p.g.a. øget insulinoptagelse ved rygeafvænning. Nikotindoser, som en voksen ryger tolererer, kan give forgiftningssymptomer/være dødelig hos små
børn. Ram ikke øjnene, når der sprayes. Mundhulesprayen indeholder små mængder alkohol. Bør ikke bruges til børn u. 18 år eller af gravide/ammende uden lægens anb. Risikoen bør dog altid afvejes over for fortsat rygning. Evt. skal produktet bruges umiddelbart efter amningen. Bivirkninger: Ved rygeophør generelt kan abstinenssymptomer som nedtrykthed, søvnforstyrrelser, uro og irritabilitet opstå. Desuden ses allergiske reaktioner hos disponerede personer. Som regel ses irritation i mundhule/hals, mundsår, tandkødsblødning samt hoste og hikke i den tidlige fase af
behandlingen. Meget alm./alm.: Smagsforstyrrelser, hovedpine, mave-/tarmgener, mundsmerter, mund-/halstørhed, brænden på læberne, øget spytsekretion, træthed og brystsmerter. Dosering: Peg med spraydysen så tæt som muligt på den åbne mund efter ladning af pumpen. Tryk øverst
på dispenseren, så der frigives ét pust (1 spraydosis). Undgå at ramme læberne. Undgå at inhalere, så der ikke kommer spray i luftvejene. Undgå at synke i et par sekunder. Spis og drik ikke, mens mundhulesprayen anv. Hvis der normalt ryges 15 cig. dgl. skal der bruges 1-2 pust mindst 15 x
dgl. Der kan bruges op til 4 pust/t, men max. 2 pust pr. dosering og max. 64 pust/døgn. Trin I: Uge 1-6: Brug 1 eller 2 pust, når der normalt ville være røget en cigaret/opstår trang. De fleste rygere vil have behov for 1-2 pust hver halve til hele time. Trin II: Uge 7-9: Nedsæt antal pust pr. dag.
Målet i uge 9 er halvdelen af det antal pust, der i Trin I blev brugt i gennemsnit. Trin III: Uge 10-12: Fortsæt med at nedsætte antal pust pr. dag, så der i uge 12 ikke bruges mere end 4 pust/dag. Anv. af mundhulespray bør ophøre, når forbruget er nedsat til 2-4 pust pr. dag. Regelmæssig brug
ud over 6 måneder anb. ikke. Pakninger: 1 dispenser a 13,2 ml (150 pust) og 2 dispensere a 13,2 ml (2 x 150 pust). Ikke apoteksforbeholdt. Dispenseren er børnesikret. Vejl.udsalgspris: 199,95 kr. for enkelt stk./ 349,95 kr. for 2-pak. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com December 2014 Hexokain® (chlorhexidindihydrochlorid 5 mg og benzocain 2 mg) sugetabletter. Anvendelse: Mod slimhindebetændelse i mund og svælg. Dosering: Voksne: 1 sugetablet hver 2.-3. time. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed overfor de aktive stoffer eller overfor et eller flere af indholdsstofferne. Allergi overfor para-aminobenzoesyrederivater inkl. sulfonamider. Kontakt lægen, før du tager denne
medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Krydsallergi med sulfonamider. Bør ikke anvendes til børn under 15 år. Graviditet og amning: Kan anvendes. Bivirkninger: Meget almindelige: Misfarvning af tænder og
tunge. Forandringer i smagsoplevelsen. Ikke almindelige: Eksem. Sjældne: Allergiske reaktioner. Nældefeber. Meget sjælden: Methæmoglobin i urinen. Pakninger: Sugetabletter 20 stk. og 40 stk. Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10,
2630 Taastrup. Tlf.: 46 77 11 11. Fax: 46 77 66 40. www.takeda.dk Otrivin Ukonserveret, Otrivin Junior Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret indeholder xylometazolin. Virkning: Anvendes ved forkølelse med tilstoppet næse og bihulebetændelse. Virker efter få minutter og i op til 12 timer. Dosering: Børn 2-5 år: Otrivin Junior Ukonserveret: Under opsyn af en voksen. 1 pust i hvert næsebor 1 til 2 gange dagligt (hver 8-10 time) er normalt tilstrækkeligt. Må højst bruges i 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Børn 6-11 år:
Otrivin Junior Ukonserveret: Under opsyn af en voksen. 1–2 pust i hvert næsebor 2 til 3 gange dagligt i højst 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Bør ikke anvendes til børn under 2 år pga. risiko for overdosering med centralnervesystems-depression til følge.
Voksne og børn over 12 år: Otrivin Ukonserveret: 1 pust i hvert næsebor 3 gange dagligt efter behov, i højst 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Bivirkninger: Afhængigt af behandlingsvarighed kan det forventes at 3-8 % af behandlede, oplever en eller
flere af følgende bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brænden, nasal-sekretion, hovedpine, kvalme samt brændende fornemmelse på applikationsstedet. Ikke-almindeligt: Tilstoppet næse især efter hyppig eller langvarig anvendelse. Sjælden:
Gastrointestinalt ubehag. Meget sjælden: Systemiske, allergiske reaktioner (angioødem, udslæt, kløe) rastløshed, søvnløshed, træthed, synsforstyrrelser, takykardi eller uregelmæssig puls. Forsigtighedsregler: Behandling af længere varighed mere end 10 dage kan medføre hævelse af
næseslimhinden og hypersekretion på grund af øget sensibilitet i cellerne. Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for et af indholdsstofferne, efter operationer igennem næsen eller munden, ved glaukom med snæver kammervinkel eller ved kronisk inflammation i næsen med meget tør
næseslimhinde (rhinitis sicca eller atrofisk rhinitis). Bør kun anvendes af gravide og i ammeperioden efter aftale med lægen. Anvendes med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved hyperthyreoidisme, diabetes mellitus, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer på
grund af forstørret prostata, depression samt til patienter, der er i behandling med MAO-hæmmere eller har været det inden for de sidste to uger. Pakningsstørrelser: Otrivin Ukonserveret 1 mg/ml, Otrivin Menthol Ukonserveret 1 mg/ml, 10 ml; Otrivin Junior Ukonserveret 0,5 mg/ml, 10 ml.
Inden brug af produktet, bør vejledningen i og på pakningen læses grundigt. Novartis Consumer Health – tlf. 39 16 84 00 – www.otrivin.dk. Dato for produktresumé 09/2014.

*Priserne gælder fra 1. januar - 24. januar 2015, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.
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KARSTEN HANSEN STRIBER

KØBENHAVNSKE

AKTIONÆRER
KAN GNIDE SIG I

HÆNDERNE

TEKST
JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT.

Ved indgangen til 2015 skrev jeg en
klumme i Københavneravisen under overskriften: ” Udsigt til lokale glæder i 2015 ”.  
Mit fokus var på det lokale, da det er
vanskeligt at sige noget nogenlunde sikkert
om det globale. I tilbageblik konstaterer jeg,
at det holdt stik. Dansk økonomi som sådan bragede ikke ud ad landevejen, det gjorde
flygtningene derimod.  
Væksten i bruttonationalproduktet blev på
beskedne 1,5 pct., vurderer Finansministeriet
og Nationalbanken. Det er på niveau med hele
EU, altså ikke imponerende.
Det danske aktiemarked derimod bragede
frem og er, som så ofte før, i toppen af den
liste over verdens aktiemarkeder, som det ansete tidsskrift ” The Economist ” løbende opdaterer. Samlet set er det danske aktiemarked
gået op med 34 pct.  
Tyskland og Frankrig er kun oppe med 10
pct. Forklaringen er, at vi i Danmark har en
AKTIER

håndfuld meget kompetente, internationalt
orienterede virksomheder, som også i 2015
har gjort det rigtigt godt.
Helt i toppen ligger Genmab, der er steget 145 pct., fulgt af Vestas med 99 pct., Per
Aarsleff med 74 pct., Pandora 67 pct., Novo
Nordisk 49 pct., DSV 41 pct., William Demant
37 pct. og Schou & Co. med 33 pct. Har man,
som jeg, været med på den galej, så har 2015
været en fest. Spørgsmålet er så nu, om denne
håndfuld præmieaktier også vil være det rette
sted at have en del af sine penge i 2016. Jeg
tror det og vil beholde mine aktier og supplere
hen ad vejen, men går det galt, vil jeg ikke
klandres for det i januar 2017.
For, som Storm P. sagde: ” Det er svært
at spå, især om fremtiden.”. Mine bedste ønsker for det nye år til alle Københavneravisens læsere.
jt@kbhavis.dk
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2.069.288 ...

2.200.000.000 ...

... passagerer rejste gennem Københavns Lufthavn i november. Det er en
stigning på 12,2 procent i forhold til samme måned sidste år. Samlet set
har der i de første 11 måneder af 2015 været en stigning på 3,2 procent
i lufthavnens passagertal.

... kroner har danske forskere og virksomheder fået via EU’s særlige forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020. Den er på i alt 550 milliarder
kroner, hvoraf foreløbig 87 milliarder kroner er uddelt.

9,6 ...
... procent har SAS øget antallet af passagerkilometer med i november
sammenlignet med november sidste år, oplyser selskabet i en pressemeddelelse. I alt havde SAS 2,2 millioner passagerer i november, hvilket er en
stigning på 3,7 procent.

710.000 ...
...passagerer vil i 2016 stige af eller på et af de store krydstogtskibe i
krydstogtsterminalen, viser tal fra Københavns Havn. Fremgangen sker
på trods af, at antallet af anløb kun stiger fra 283 i 2015 til 286 i 2016.

3.600 ...
...nye job frem mod 2018 vil blive skabt i Region Hovedstaden som følge
af sygehusbyggerierne, viser en prognose. Over hele landet skaber sygehusbyggerier 9000 job.

40 ...
... personer i København har udlejet deres bolig mere end 100 gange hver
gennem Airbnb. Det giver en dejlig stor ekstraindtægt - som skal indberettes til Skat.

6,5 ...
... millioner kroner kostede det i 2014, at Københavns kommunes medarbejdere bulede bystyrets biler. Det er en stigning på 75 % på blot et
år, fremgår det af dokumenter, som MX har fået fingre i. Kommunen er
ikke forsikret.

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

30 ...
... medarbejdere er nu ansat i det ekspanderede konsulenthus Struensee
& Co., der i en helsideannonce i Børsen søger nye projektledere til at arbejde ”på højeste niveau” med strategi, effektiviseringsanalyser og organisationsudvikling i offentlige organisationer og i grænselandet mellem
den offentlige sektor og markedet. Firmaet blev etableret i august 2014 af
Christian Husted og Claus Juul, der havde forladt stillingen som administrerende direktør i Københavns Kommune. Struensee & Co. holder til i
Struensee Gaard i Magstræde. Her boede Johann Friedrich Struensee, der
ville reformere statsadministrationen og blev henrettet den 28. april 1772.

4,2 ...
... millioner i underskud i Chokoladekompagniet, grundlagt for 20 år siden af Claus Meyer og blandt andet importør af Valhrona. Firmaet har
mistet agenturet for der franske thefirma Kusmi, og det er en af forklaringerne. Peter Beier med de mange butikker har et plus på 3,9 millioner,
og Summerbird tegner sig for et overskud på 14,2 mill.

61.684 ...
... kroner i udbetaling koster det i gennemsnit at flytte ind i en københavnsk lejebolig. Det er landsrekord, viser en opgørelse fra Boligportal
på baggrund af over 5000 udbudte lejelejligheder i de ni første måneder
i 2015 på deres portal. Den dyreste indflytningspris er i København K,
hvor gennemsnittet ligger på 85.653 kroner. I den anden ende af skalaen
ligger Vanløse med en pris på 34.626 kroner.

100.000 ...
... boligejere foretrak et mere sikkert boliglån i løbet af 2015. Danske boligejere higer i den grad efter mere sikkerhed i boligøkonomien. 41.000 flere
boligejere valgte at begynde at afdrage på deres boliglån i løbet af 2015, viser tal fra Nationalbanken. Samtidig valgte 59.000 flere at skifte et lån med
variabel rente ud med fast rente.

353 ...
... milliarder kroner blev opkrævet som indkomstskatter i 2014. Det er 9,5
milliarder eller 2,1 procent mere end året før. Det skal ses i sammenhæng
med, at de skattepligtige indkomster steg 2,4 procent.

585,4 ...
... millioner har ejendomsselskabet Jeudan A/S lagt på bordet for Mærsks
nybyggeri på Amerika Plads – 16.000 kvadratmeter.

18,9 ...
... koster ejendommen Klosterstræde 19, opført 1859. Butik og re lejligheder, der bliver ledige for køber.

800 ...
... millioner kroner betalte JP/Politiken på Rådhuspladsen til den svenske
Bonnierkoncern for købet af dagbladet Børsen i Møntergade. Tiden må
vise, om Jyllands-Postens lyserøde erhvervstillæg kan finde sig til rette i
konkurrencen med den lyserøde specialavis.
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HOVEDSTADENS

MAGASIN MYLIUS

NYHAVNSKORSET BEREDSKAB
Mindeankeret i Nyhavn er den tredje udgave
af et mindesmærke for de 2.300 danske søfolk,
der omkom under anden verdenskrig.

BRANDVÆSEN Fra 1. januar
2016 er Københavns Brandvæsen ikke længere en del af Københavns Kommune. Brandvæsenerne i Albertslund,
Brøndby, Glostrup, Hvidovre,
Rødovre, Dragør, Frederiksberg og København er per 1.
januar lagt sammen i ét fælles beredskab kaldet Hovedstadens Beredskab.
Hovedstadens Beredskab
bliver Danmarks største beredskab og dækker cirka én
millioner borgere med 1000
ansatte, 11 brandstationer og
næsten 80 køretøjer.
Sammenlægningen er en
konsekvens af KL (Kommunernes Landforening) og regeringens aftale om kommunernes
økonomi for 2015. Kravet i aftalen er, at landets 86 kommunale beredskaber per 1. januar

2016 skal etablere sig i maksimalt 20 beredskabsenheder.
Hovedstadens beredskab
etableres som et selvstændigt § 60-selskab i henhold
til den kommunale styrelseslov om fælles kommunale
selskabsformer. Alle opgaver
fra de nuværende brandvæsener samt myndighedsopgaver som brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling
overføres til selskabet.
Hovedstadens Beredskab
er en helt ny organisation,
der på mange områder skal
skabes helt fra bunden. Derfor vil der et godt stykke ind
i 2016 blive arbejdet på at få
organisationen helt på plads
med oprettelse af fælles politikker, arbejdsgange, identitet
og it-systemer, herunder ny
hjemmeside.
lp

KØBENHAVNS CYKLEBØRS

Nyhavns Korset blev opsat efter anden verdenskrig, men fik kun en kort levetid. Det blev allerede i 1951 afløst af
Mindeankeret som det fælles mindesmærke for danske søfolk, der var omkommet på havet under krigen. Foto: Rudolf
Olsen Kunstforlag

TEKST
ALLAN MYLIUS THOMSEN, BYHISTORIKER

Frem til 1970’erne var Nyhavn søfolkenes absolutte tilholdssted i København.
Der var ugentligt ca. 20.000 søfolk indlogeret
i byen. De var enten mellem to hyrer, eller
deres skib skulle losses eller lastes.
I mange af de gamle købmands- og skippergårde langs kanalen var der indrettet hoteller,
logihuse og værtshuse til de mange gæster fra
søen. Her kom også de næsten 11.000, der var
tilknyttet den travle erhvervshavn, og ikke
mindst flådens blå marinere, der havde deres base på Holmen og søforterne i Øresund.
Almindelige københavnere blev hånligt kaldt
”turister”, og var ikke velkommen i søfolkenes
værtshuse langs kanalen.
Danske søfolk var faktisk nogle af de mest
aktive i kampen mod Nazi-Tyskland under
anden verdenskrig, og næsten 2.300 mistede
livet fra 1939 til 1945. Efter krigen var der
et ønske om at markere denne indsats. Intet kunne være mere passende end at placere
denne markering ved Nyhavn.
Pladsen mod Kongens Nytorv var nyanlagt
i 1904, hvor bl.a. trappen til kanalrundfarten og toiletterne blev bygget. Her blev efter
krigen opstillet et interimistisk trækors til
MAGASIN

minde om de danske søfolk, der var omkommet på havet. Korset blev brugt som motiv på
Bing & Grøndahls juleplatte i 1946. Det blev
ret hurtigt efter afløst af et granitkors, det
såkaldte ”Nyhavnskors” på den flade plads.
Mange fandt ikke denne markering passende, så der blev arrangeret en landsindsamling, til skabelse af en monumental markering. Det blev arkitekten Hans Hansen, der
under krigen havde været aktiv i modstandsbevægelsen, som fik til opgave at skabe monumentet og pladsen omkring det.
Han valgte det monumentale stokanker
fra jagtfregatten Fyen, søsterskib til fregatten Jylland, der bar Frederik VII’s monogram, som center for monumentet. Pladsen
blev sænket, og ankeret blev placeret omgivet af en granitcirkel med indskriften ”SAT
TIL MINDE OM DEN DANSKE SØMAND
DER MISTEDE LIVET I KRIGENS ÅR 19391945”. Under ankeret er nedlagt en blykapsel
med et stykke pergament med navnene på
alle de omkomne danske søfolk.
Monumentet blev indviet/afsløret den 29.
august 1951. Mindeankeret var nu fællesmindesmærket for de under anden verdenskrig
omkomne danske søfolk.

BRUGTE
CYKLER
½ PRIS
Gothersgade 157
1123 København K
Tlf. 33 14 07 17

RENT
A BIKE

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

www.cykelborsen.dk

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

Frederiksborggade 4 · 1360 København K
Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen fortæller
om det gamle København i hver udgave af
Københavneravisen.

FOR BESTILLING:

ELLER SPØRGSMÅL:

tlf.nr.: 33 12 29 02

e-mail: slagter@kultorvet.dk
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STAVNING
ELLER KAOS
Kulturministeren udpeger ny formand for
Forfatterskolens bestyrelse, fremgår det af en
pressemeddelelse. Valget er faldet på lektor
Bodil Marie Stavning Thomsen. Efternavnet understreger kvalifikationerne.

KBH K

HUMMERHYTTEN

JUDY GRINGER

i Listed på Bornholm, som i 2015 blev overtaget af Michael Rønnebæk-Rørth og Restaurant Koefoed i Landgreven, får en broderrestaurant i København. Til april er holdet bag
Hummerhytten klar til at lange hummere
over disken i Nyhavn.

i Studiestræde fylder 75 den 23. januar. Engang var hun nærmest den danske Brigitte
Bardot, hendes ynder blev fremhævet i revysketchen ”Babs og Nutte”. Hun var kæreste
med Dirch Passer og spillede med i en masse
film, men for nogle år siden traf hun sig tilbage fra scenen og det hvide lærred. Skuespillerinden er fortsat en pryd for kvarteret.

SUPERTÆNKER
Den københavnske radiokanal DR P1 har fået
ny chef. Supertænkeren Thomas Buch Andersen fremhæves som det helt rigtige valg.
MEN: Direktør for DR-medier Gitte Rabøl
(hvor mange direktører har de egentlig derude?) understreger over for Jyllands Posten,
at ”lytterne først for alvor vil mærke chefskiftet fra 2017, fordi mange programaftaler allerede ligger fast”. Supertankersyndromet uforvarende udtrykt i to sætninger.

KGL. KOMEDIE
A: - Det går jo godt for Lisbeth Knudsen. Nu
er hun kommet til Det Kgl. Teater på Kgs.
Nytorv.
B: - Åh, hende fra Pilestræde? Hvad skal hun
optræde med?
A: - Hun skal vel spille Herman von Bremen i
Holbergs ”Den Politiske Kandestøber”.
B: - Jamen, skal hun ikke snarere være kuglestøber? Hun er da blevet bestyrelsesformand.

POSTBIX

På hjørnet af Lavendelstræde og Mikkel Bryggers Gade (ved Grand Biografen) er der oprettet en form for postekspedition. Indehaveren
har selv skrevet skiltet.
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BILER OG BARER

FLAMMEN

Et jysk restaurationskoncept er kommet til hovedstaden og har indrettet sig på H. C. Andersens Boulevard 37 i de banklokaler, hvor en af
Danmarkshistoriens største svindlere, justitsminister Peter Adler Alberti frem til 1908 fuskede med Den Sjællandske Bondestands Sparekasse. Man kan for 199 kr. æde ubegrænset
af 15 forskellige slags kød, der tilsyneladende
er forstegt i et storkøkken og derefter får en
tur på grillen. Dertil diverse kartofler, salat
og fabrikssovs. Publikum strømmer til.

”Borgmester Morten Kabell ønsker, at hele
området gøres bilfrit. Men hvad får vi så i
stedet? Der er nu 20 barer og caféer i Strædet. På Strøget og i Købmagergade afbrydes de
uendelige rækker af tøjbutikker kun af caféer
og barer. Det samme i Fiolstræde. Når Kabell i
sin kronik 15 gange nævner ordene godt eller
bedre ”byliv” uden at definere det, så læser vi
det som ”flere caféer og barer med udeservering”. Nattelivet i Indre By er eksploderet de
sidste 10 år. I store dele af Middelalderbyen
er der mere larm om natten end om dagen.
Støj er ifølge WHO den næststørste dræber i
Europas byer efter luftforurening”.
Tine Vind og Søren Rud, formænd for henholdsvis Grønnegade Kvarters Beboerforening
og Nørre Kvarters Beboerforening – i Politiken.

HENRIK VIBSKOV,
designeren i Krystalgade, præsenterer to nye
parfumer. Cedar Root Black dufter af ”citrus,
støvet fyr, gin, mandel og læder med antydninger af jasmin, sort peber og blæk” (hvilken
farve?). Lotus Dust Red er baseret på ”lotusrod, sandeltræ og topnoter af mandarin, rapsolie, russisk Earl Grey og birk”.

BYHAVEN
Som tidligere omtalt skal der indrettes en
byhave ved Huset i Magstræde/Kompagnistræde. Ved nytårstid blev det første skridt
taget til renovering af arealet.

BYENS BRAS
Gad vidst, hvad det er for nogle halvhjerner,
der vandaliserer metroelevatorerne. Her det
Christianshavn Station, som er blevet tiltværet. Det er ikke ”street art”, det er ondskab.
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UDENLANDSKE INVESTORER
KØBER SIG MASSIVT IND I INDRE BY
Finansspekulanter fra udlandet opkøber ejendomme til mistænkeligt høje priser og afkræver butikkerne
tårnhøje lejestigninger med retssager til følge. En lejeadvokat frygter butiksdød og tomme lokaler.

TEKST ANDERS HØJBERG KAMP

FOTO STINE BIDSTRUP

FIDUSKAPITALISME De gør entré på det danske marked
med milliarder i lommen. Og de tømmer dem gerne.
Britiske investeringshuse som Cubic Property
Fund og Standard Life har siden sommeren 2013 lagt
8,2 milliarder kroner i 30 københavnske ejendomme i
Indre By. Ejendomme som i 2014 blev vurderet til 4,8
milliarder kroner. Tallene stammer fra Jyllands-Posten, som i en længere periode har undersøgt og dækket sagen. De har fundet eksempler på, at de udenlandske investeringshuse - for at finansiere deres handler
- har krævet huslejestigninger på alt fra 30 procent til
op over 140 procent.
Et eksempel er Synoptik på Købmagergade, som
Cubic Property Fund afkræver 1,5 millioner mere årligt. En stigning svarende til 60 procent. Et andet eksempel er den 124 år gamle brillekæde Thiele, som
fik varslet en huslejestigning på 143 procent fra 2,5
millioner til 6,1 millioner årligt af Standard Life.

Markedspris eller ej

Investeringshusene henviser typisk til, at de blot kræver markedsprisen, men den holder ikke i retten, hvis
det står til Patrizia Martinelli fra Martinelli Advokatfirma. Hun fører sag for Matas, også på Købmagergade, som har modtaget krav om en huslejeforhøjelse
fra 2,4 til 3,2 millioner.
“De udenlandske investorer henviser ofte til, at
brands som Prada, Louis Vuitton og Gucci betaler
meget mere i husleje, men det er ikke fair at måle
markedsprisen herefter. For det er ikke mit indtryk,
at disse luksuskæder tjener penge i København, men
de bruger snarere lokalerne som en slags showrooms,”
siger Patrizia Martinelli til Københavneravisen.
De store butikskæder kører altså bevidst med un-

derskud til gengæld for at kunne brande sig i København, selvom det giver røde tal på bundinjen.
“Jeg er bange for, at balancen tipper, så huslejen
bliver så høj, at det ikke længere er attraktivt at have
butik på for eksempel Købmagergade. Det gør, at de
klassiske, danske butikker kan blive presset væk, fordi
de økonomisk stærke kan tillade sig denne showroom-manøvre, og så ender vi med kun at have de store
internationale brands tilbage.”
Hendes helt store frygt er, at de udenlandske investorer leger med markedet ved at sælge ejendomme
til hinanden med større og større afkast, inden det
ramler. For før markedet når at nedregulere huslejen,
ender det med tomme butikker.
Hazard-investeringer

Når man investerer cool cash, forventer man naturligvis et afkast, men de mange og rekordstore investeringer undrer også professor i finansiering fra CBS
Jesper Rangvid.
“Man må konstatere, at det er ret høje priser. Når
man handler ejendomme, ser man på, hvilket løbende
afkast man kan forvente, det vil sige købsprisen i forhold til lejeindtægterne. Jeg ser to årsager til investeringerne. Den ene er, at de regner med og håber på at
øge lejeindtægten hos enten de nuværende lejere eller
ved at finde nye. Men det er bemærkelsesværdigt, at
de danske investorer ikke kan se den fidus.“
De udenlandske investeringer har presset prisen
så højt, at danske pensionskasser som ATP og PKA og
også den børsnoterede ejendomsinvestor Jeudan ifølge
Jyllands-Posten holder sig væk fra markedet. Faktisk
har udlandet brugt syv gange så mange penge på ejendomme i Indre By.

“Det kan man undre sig over. Den anden grund
til at investere er, at man kan håbe på, at ejendommene stiger i pris. Og det er en meget, meget højrisikabel måde at investere på,” siger Jesper Rangvid til
Københavneravisen.
Han understreger, at det er samme form for boligspekulation, som man så før finanskrisen.
Spekulativ huslejefidus

For de internationale investeringshuse handler det
ikke blot om at sikre en højere husleje, så de i det
lange løb kan hente pengene hjem. En huslejestigning
vil i reglen føre til en så markant stigning i ejendomsprisen, at investeringshusene hurtigt kan sælge ejendommen videre med gevinst. Derfor er der eksempler
på, at de kræver huslejestigninger med den ene hånd,
men med den anden hånd giver huslejerabat og renoveringer til millioner af kroner for at få lejerne til
at sige ja.
Jyllands-Posten henviser til, at da Cubic Property
Fund krævede 60 procent mere i husleje af Synoptik,
brugte de Benetton på Købmagergade som argument
for stigningen, fordi Benetton i en bindende 10-årig
periode har sagt ja til at betale 7,1 millioner årligt.
Men under retssagen kom det frem, at investeringshuset hemmeligholdt, at Benetton i samme huslejeaftale har fået foræret en istandsættelse til 23 millioner
kroner og en huslejerabat på 7,5 millioner kroner over
tre år.
Huslejefidusen er lige nu under politisk lup, men
har ikke ført til konkret politisk handling.
ahk@kbhavis.dk
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NATKIRKE
I VOR FRELSERS KIRKE
TEKST JETTE R. ARENDRUP

Stemningsfuld stilhed i den pulserende by.
KULTUR I

HATTESÆLGER: LAV EN NY LOV

FOR DE SMÅ BUTIKKER

- IKKE FOR KVADRATMETERPRISEN
Ejeren af hattebutikken Petitgas mener, at en lov kan sikre den
fortsatte eksistens af de små butikker. Han blev selv mødt af
krav om høj huslejestigning, men fandt heldigvis et fornuftigt
kompromis med udlejeren.
TEKST ANDERS HØJBERG KAMP

FOTO MARIE BRUUN CAPION

FIDUSKAPITALISME Bernhard
Tommerup sælger dagligt
og med stor succes kvalitetshatte til danskere og turister
fra sin lille, over hundrede
år gamle butik på Købmagergade. Hans succes er en
positiv undtagelse, for det er
ingen hemmelighed, at byens
små butikker bliver presset
af de internationale giganter, der kan købe hvad som
helst, sammenlægge mindre
butikker og lave dem om til
store, lyse udsalgsrum.
“Jeg vil først og fremmest
understrege, at den her ide er
udledt af noget, den danske
designer Mads Nørgaard engang foreslog. Så vidt jeg forstod på ham, synes han, at
hvis der skal lovgives på området for at bevare mangfoldigheden i gadebilledet, skal
det ikke være med et loft over
kvadratmeterprisen, men en
model, der hedder, at per løbende 100 meter gade i byen,
eller indenfor et givent område, skal vi have et vist antal forretninger, som har en
maksimal fysisk størrelse.

For de små forretninger er
ikke attraktive for de store
kædebutikker. Til gengæld
sikrer vi med små butikslokaler, en rigtig dygtig guldsmed
eller eksklusiv skomager.”
Ifølge Bernhard Tommerup er det lige netop de små,
mere autentiske forretninger,
vi alle leder efter, når vi rejser
rundt ude i verden. Variationen af unikke småbutikker
og deres diversitet, giver en
by noget unikt.
“Vi kan godt lide at komme
i Perchs Thehandel, fordi den
er særlig, og de har de gode
varer. For hvor sjovt er det
lige at bevæge sig rundt i en
by, der ligner enhver anden
storby?”
Huslejestigninger på bordet

Da ejeren af Petitgas’ lokaler
blev opmærksom på, at markedsprisen for leje af ejendomme var opadgående, fik
også Bernhard Tommerup
forelagt en rapport. En rapport fyldt med argumenter
for, hvorfor også han skulle
have en massiv huslejestig-

ning, men i stedet for en
langtrukken retssag tog ejer
og lejer sig en fornuftig snak.
“Jeg er så heldig at have en
ejer, som også er interesseret
i butikkens bevarelse. Og da
butikken såvel som inventaret er fredet, vil det være
knap så attraktivt for en stor
kæde at købe sig ind.”
Netop det argument
brugte han over for sin udlejer, og de fandt et fornuftigt huslejeniveau sammen.
Der var ellers lagt op til en
af de helt store stigninger,
fordi ejendommen ligger ud
til Købmagergade, hvor tusinder dagligt går forbi.
Det skyldes, at prisen for
butikshusleje ofte bliver delt
op zoner, hvoraf den dyreste
zone typisk er for den del af
butikkerne, der ligger ud til
en befærdet gågade og i gadeplan, så man nemt kan se
ind. Petitgas’ husleje blev bla.
reduceret på grund af vanskelige adgangsforhold, butikkens lille størrelse og dens
fredning.
ahk@kbhavis.dk

2009 besluttede menighedsrådet i Vor Frelsers
Kirke at etablere natkirke i
en forsøgsperiode. Man ønskede at stille et kirkerum
til rådighed, der også kunne
rumme mennesker, der blot
søgte stemningsfuld stilhed
midt i den pulserende storby.
Mennesker som måske ikke
var parate til at deltage i en
højmesse med trosbekendelse
og nadver, men som alligevel
var tiltrukket af kirkens historiske bygning og dens atmosfære.
I dag er Vor Frelsers Kirkes Natkirke et fast indslag i
kirkelivet på Christianshavn
og besøges af mange forskellige grupperinger henover
kirkeåret. En erfaren natkirkepræst er blevet ansat og en
lille gruppe dedikerede frivillige hjælper til med at pynte
op med et væld af stearinlys
og med at vise de besøgende
til rette. Akkompagnementet
er sagte kormusik og rummet
benyttes især til eftertænksomhed og kontemplation.
Det lille i det store

Men selvom Natkirken allerede har sine faste traditioner,
udvikler den sig også løbende
med de folk, der bruger den.
Sognepræst og natkirkeleder
Susanne Møller Olsen udtaler:
”Proportionerne i Vor Frelsers
Kirkes rum lader enhver som
træder ind i det blive ”lille i
det store”, og jeg tror at den
fysiske fornemmelse korresponderer med menneskers
religiøse længsel. Noget bliver
løftet fra vores skuldre, når vi
lader os selv finde ro under de
store hvælvinger.
Natkirkerummet er et
åbent rum, forstået på den
måde at du kan være i det,
som du selv ønsker. Du kan
gå til og fra, du kan lægge dig

ned eller gå rundt, alt efter
hvad du selv synes, så længe
du blot respekterer de andre.
Her er mulighed for at involvere dig i forskellige aktiviteter eller være i dit eget eftertænksomme rum.
Muligheder i stilheden

Natkirken åbner hver fredag
enten med levende musik,
workshop eller stilhed. De
musikalske genrer varierer fra
elektronisk musik over jazz til
moderne folk. En fredag om
måneden er der mulighed for
at deltage i en tegne og skrive
workshop ledet af en kunstner og forfatter med temaer
som: mod, håb eller kærlighed. En anden fredag er der
mulighed for at deltage i en
samtalekreds om tro. Hver
fredag er der mulighed for at
få sin egen skrevne bøn med
i en fælles aftenbøn, ligesom
der hver eneste fredag er en
kort nadverandagt ved aftenens præst. Aftenen slutter
kl.23 med at præsten eller en
af de frivillige læser de bønner højt, som gæsterne har formuleret i løbet af aftenen, og
alle sendes videre ud i mørket med Guds velsignelse i
ryggen.”
jra@kbhavis.dk

PRAKTISKE
OPLYSNINGER

Natkirkens er åben fredage kl.
20.00 – 23.00 på adressen Sankt
Annæ Gade 29 på Christianshavn.
På hjemmesiden www.vorfrelserskirke.dk/natkirke kan man se de
forskellige programmer.
Det er også muligt at blive en del
af Natkirkens frivillighedsteam
ved henvendelse til sognepræst
Susanne Møller Olsen på tlf.nr.: 40
42 94 90 eller e-mail: smo@km.dk
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MIKKEL NORDSØ MIT KØBENHAVN

PISSERENDENS
GUITARPIONER

TEKST CAMILLE BLOMST

-En af landets bedste guitarister bor i Pisserenden,
og det har han gjort i 37 år. Hans tvillingedrenge
Frederik og Fridolin havde en lille scene med mini
trommesæt i lejligheden allerede som babyer. I dag
lever de også af musikken og skriver hits til både
internationale og danske sangere som Christopher.
Mikkel Nordsø, som spillede i Sneakers, men siden
gik solo er lige fyldt 60 år og har en helt ny plade
på gaden.
Hvordan så Pisserendens og dens beboere ud
dengang, du flyttede ind?
- Jeg flyttede ind i et kollektiv af musikere og
kreative mennesker i Pisserenden i 1978. Jeg havde
siden 1970 spillet med blandt andet Riel/Mikkelborg V8 (forløberen for Entrance) og latin pionerbandet Buki Yamaz, som var ved at ebbe ud.
Det var dengang et meget farverigt miljø med ludere, sprittere og anden kriminalitet blandet med
kunstnere af forskellig art. Sort Sol, Far Out og
Lunatics var nogle af de bands, der øvede i baghuset – og der var punkere billedkunstnere og politiske tidsskrifter.
Varme sager

Selvom det var noget kaotisk ind imellem var det
fedt sted, fordi alle kendte hinanden. Man kunne
få på klods i stort set alle forretninger.
Der var den legendariske Sankt Peders Kro, hvor
man kunne spille billard og hvor der vist også blev
solgt ”varme” ting og sager. Det var forholdsvist
nemt at holde sig gode venner med spritterne og de
kriminelle – de havde dengang en form for ”moral”
som så vidt jeg kan forstå mangler i det kriminelle
miljø i dag.
- Så blev Skt. Peters Stræde blev omdrejningspunktet i dit liv?

- Ja, for jeg begyndte at spille med Sneakers hinanden. Der er dog nogle som er begyndt at
i 1980 samme år som Frederik og Fridolin blev klage over for meget larm i gaden. Jeg synes det
født. I 1981 flyttede Sanne Salomonsen og Morten ligger langt fra Pisserendens ånd fra 1980’erne.
Kærså ind nedenunder os, og Sneakers fik også
Kvarteret levet blandt andet fordi, der er
øvelokale i baghuset. Hans Henrik Koltze, som mange gode små madsteder og Cafeer i kvarteskrev tekster til bandet, boede også i Pisseren- ret blandt andet det legendariske pizza slice sted
den. Hør nummeret ”Sankt Peders Stræde” med Lille Istanbul, som nu hedder Bear Slice, Strøg
Sneakers, det beskriver stemningen fra dengang Sharwarma og Sabines er nogle af de steder der
har ligget der i rigtig mange år og kvaliteten
i pisserenden ret så godt.
I 1985 blev huset solgt for næsen af beboerne til holder stadig.
- Hvor oplever du livemusik i indre by for øjeen bolighaj, der straks sagde alle lejere op. Vi gav
dog ikke op så let og det lykblikket?
- Som musiker i over 40
kedes efter tre års kamp med
år går jeg ikke så meget til
retssager, møder og gadefekoncerter mere. I København
ster at blive boende mod at de
nuværende ejere (som intetaDET VAR FORHOLDSVIST NEMT spiller jeg steder som CPH
Jazzhouse, Amager Bio, Montnende havde købt ejendomAT HOLDE SIG GODE VENNER
men 20 millioner kr. dyrere
martre, Global, Drop Inn og
MED SPRITTERNE OG DE KRIi 1986!) satte husene i stand.
Mojo alt efter hvilket band
MINELLE – DE HAVDE DENDet lykkedes samtidig anjeg spiller med.
GANG EN FORM FOR ”MORAL”
- Hvor går du hen i byen,
dre beboere i gaden, der også
var blevet sat på gaden, at
SOM SÅ VIDT JEG KAN FORSTÅ når du skal finde vibrationer,
der kan blive til musik?
blive boende. Det var alt samMANGLER I DET KRIMINELLE
- Jeg arbejder meget i mit
men med til at skabe mere
MILJØ I DAG.
studie, så jeg prøver at huske
sammenhold. I 1990 kunne
at holde pause ved for eksemvi flytte tilbage i de nyrenoverede lejligheder.
pel at gå en tur i parken eller cykle en tur i byen
og eventuelt lytte til det jeg har indspillet. Andre
gange checker jeg min musik i bilen, som er en
Landsbyen
- Hvordan oplever du Pisserenden og sammenhol- slags reference for mig.
det i dag?
cb@kbhavis.dk
- Selv om ludderne, spritterne og de kriminelle
ikke er der mere, er der stadig mange af de oprinMikkel Nordsøe spiller i mange sammenhænge. Hvis man længes
delige beboere tilbage. Kvarteret er selvfølgelig
efter at høre hans personlige og smukke guitarspil, er det letteblevet mere mondænt. Men der er stadig landsste at se på hans hjemmeside: mikkelnordsoe.com
bystemning over gaden, fordi, så mange kender

JANUAR 2016 ÅRGANG 11

17

KBH K

LÆSERBREVE // KBH@KBHAVIS.DK

Hvorfor

er i anonyme?
Kære Anonyme Reclaimers
Jeg kunne også godt lide ballade
og gang i gaden, da jeg var ung,
men helt ærligt Anonyme Reclaimers, lad være med at pakke jeres
trang til det samme ind i floromvundne bortforklaringer. Der er

altså hverken burgerbarer eller
banker i Prinsessegade.
Hvorfor er I egentlig anonyme?
Simon Nielsen
Kbh K

Fodboldfans opfører sig bedre
RAPPORT I fodboldsæsonen 2014/2015
var der for første gang under 100 anholdte ved superliga-kampene. Det er
et markant fald i forhold til forrige
sæson, hvor der var 664 frihedsberøvelser. Det høje tal skyldtes især et
stort antal præventive anholdelser i
forbindelse med en enkelt kamp mellem Brøndby og FC København.
Også antallet af voldssager er
faldende. I løbet af de 198 superliga-kampe har politiet noteret syv sager om vold. Ligeledes er der et svagt
fald i antallet af sager om vold mod
politiet. Antallet af overtrædelser af
ordensbekendtgørelsen er ligeledes
faldet. Her er der sket et fald fra 285
til 113.
Tallene baserer sig på politikred-

senes indberetninger til Rigspolitiet. Politikredsene indberetter alle
superliga-kampe og kampe i 1. division, visse kampe i pokalturneringen,
landskampe og europæiske kampe,
hvor danske holde deltager.
- Vi håber naturligvis, at udviklingen vil fortsætte, men realistisk set
er der nok en grænse for, hvor meget længere vi kan komme ned. Vi
er ikke i tvivl om, at de gode resultater skyldes det gode samarbejde,
både mellem Rigspolitiet, Divisionsforeningen og DBU og mellem politikredsene, fodboldklubberne og deres
fanklubber, siger politiinspektør Jesper Kracht fra Rigspolitiets nationale
beredskabscenter.

Politiet sænker beredskab
RAPPORT Dansk politi har sænket sit
interne beredskabsniveau fra ”markant forhøjet beredskab” til ”forhøjet
beredskab”. Det sker ud fra en generel
vurdering af sikkerhedssituationen i
Danmark.
På grund af den uafklarede situation i en række europæiske lande
efter terrorangrebet i Paris i november forøgede dansk politi sin interne
parathed fra ”forhøjet beredskab”
til ”markant forhøjet beredskab” 17.
november. Det er første gang, at dansk
politi er gået op i det næsthøjeste beredskabsniveau. Efter næsten en måned på dette høje niveau besluttede
Rigspolitiet, at politiet igen går et trin
ned til det tredje højeste niveau.
- Vi følger hele tiden situationen
og efter en samlet vurdering - herunder drøftelser med Politiets Efterret-

ningstjeneste - mener vi, at politiet
kan håndtere den aktuelle situation
med et ”forhøjet beredskab” som før
17. november, siger chefpolitiinspektør i Rigspolitiet Jørn Aabye.
Rigspolitiet vil fortsat vil følge udviklingen tæt i forhold til politiets beredskab, tilføjer chefpolitiinspektøren og
henviser til, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) fortsat vurderer, at terrortruslen mod Danmark er ”alvorlig”.
Borgerne vil næppe bemærke forandringer, da ændringen alene handler om politiets beredskabsniveau.

Politiets beredskabsniveauer
1)
2)
3)
4)
5)

Dagligt beredskab		
Let forhøjet beredskab
Forhøjet beredskab
Markant forhøjet beredskab
Fuld etableret beredskab

Vi drikker stadig
RAPPORT I

perioden fra 26. november
til 20. december gennemførte politiet
de traditionelle julespritkontroller i
trafikken. Politiets fokus og kontroller var især rettet mod de store julefrokostdage torsdag, fredag og lørdag
i ugerne op til jul. Endvidere blev der
også udført kontroller på søndage,
hvor man stadig kan være påvirket
efter indtagelse af spiritus aftenen
forinden.
I dette års kontrolperiode blev der
landet over sigtet 438 førere for spirituskørsel og 416 for narkokørsel.
Hertil kommer 108 trafikulykker,
hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken, samt 29

ulykker, hvor føreren mistænkes for
narkokørsel.
Ved de tilsvarende julespirituskontroller i 2014 blev 496 bilister sigtet for
spirituskørsel og 335 for narkokørsel.
I samme periode skete der 89 spiritusulykker og 23 ulykker, hvor føreren
var mistænkt for narkokørsel.
Over de seneste år kan der konstateres et stort fald i antallet af spiritusbilister fra godt 11.700 sigtede i 2007 til
lidt over 7700 i 2014 og faldet er fortsat
i 2015. Mere positivt er det, at antallet
af spiritusulykker i samme periode er
faldet fra knap 2800 til 1400. Også her
viser tendensen et fortsat fald i 2015.
lp@kbhavis.dk
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BIMS AF AT BO

I BYEN
Tårnfalken

Oh, at være en bybo, og ikke bare en
thybo. Sådan kunne en ukendt digter
have besunget det metropole menneske. At udfolde sig i det centrale København er det højeste ønske for såvel
studerende som seniorer, der vrager
villaen i Virum for at nyde det, der
med en tvivlsom omskrivning kaldes
det pulveriserende liv. Men vogt Eder
for storbyens summen.
Ny forskning viser, at det kan være
psykisk belastende at residere i en by
med 10.000 indbyggere og i særdeleshed i en med 100.000 eller derover.
Man risikerer stress, angst, depression og skizofreni, fastslår Stanford
University i USA. Uhyggen bekræftes af professor Florian Lederbogen
ved Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, der arbejder på at finde årsagerne til, at livet i byerne påvirker
menneskehjernen.
I forsøget bliver 300 forsøgspersoner via mobiltelefon seks gange om
dagen bedt om at angive deres humør
og stressniveau. En gps registrerer,
hvor de opholder sig. ”Bagefter analyserer vi forholdene de pågældende
steder: befolkningstætheden, toksi-

ner i luften, om der er tæt trafik og nærmere sig, og landskabet har væom der foregår larmende bygningsar- ret ensbetydende med vand og føde”.
Nå, det er jo ikke så godt, hvis vi
bejde i nærheden”, oplyser professogår og længes efter savannen, når vi
ren ifølge Kristeligt Dagblad.
Stressniveauet kan velsagtens stige trasker rundt om plankeværket på
syv grader, hvis man hver anden time Kongens Nytorv, men så kan man
tage
metroen
bliver forstyrret
til Vestamager
af sin bimlende
og opleve græntelefon og skal
rapportere sin
sen mellem cisindstilstand.
vilisation
og
Men det har
fri natur uden
MAN EMIGRERER TIL KØvidenskaben
rovdyr. At gøre
BENHAVN FOR AT LEVE ET
utvivlsomt inddet hver anden
FARVERIGT, OG NÆPPE HAR
time kan dog
regnet.
MAN TILKÆMPET SIG ET
antages at være
På Stanford
stressende; måforsker man i
LILLE HJØRNE AF HOVEDkortlægning
ske kan man på
STADENS LYKSALIGHED,
af hjernens resin telefon se en
FØR HJERNENS BAGLOKALE
film fra Dyrehaaktion på naMINDER OS OM, AT VORES
turlandskaber.
ven eller UtterFORFÆDRE FOR 2.000 GESelv korte opslev Mose, mens
NERATIONER SIDEN BOEDE I
man nyder vand
hold i ubebygPRIMITIVE STRÅHYTTER PÅ
og føde.
gede omgivelAt man er fri
ser kan dæmpe
BARE MARKER.
for angst, skiangst, forbedre
arbejdshukomzofreni og ligmelsen og stimulere humøret, fast- nende lidelser, blot fordi man har
slår ph.d. i miljøressourcer Gregory slået sig ned nordvest for Ballerup er
Bratman (ikke Batman): ”Af evoluti- langt fra sikkert, og sådan er livet så
onshistoriske grunde reagerer men- lusket. Man emigrerer til København
nesket positivt i mødet med for ek- for at leve et farverigt, og næppe har
sempel en savanne, fordi der her har man tilkæmpet sig et lille hjørne af
været mulighed for at se, om et rovdyr hovedstadens lyksalighed, før hjer-

nens baglokale minder os om, at vores forfædre for 2.000 generationer siden boede i primitive stråhytter på
bare marker.
Ørstedsparken og Kongens Have
burde kunne kompensere for denne
længsel efter tilbagevenden til naturen, og der er ikke råd til at rydde
større sammenhængende bebyggelser for at etablere savanner. Tværtimod må vi påregne, at København
breder sig, og da gælder det om at
finde alheden i sin altankasse; en
viol i vindueskarmen kan genskabe
glæden ved en grøftekant, og med en
tilstrækkelig solid plasticmembran er
det teknisk set muligt at anlægge en
ægte græsplæne i dagligstuen, når
blot dette kan gennemføres uden
væsentlige gennemsivningsgener for
underboen.
Tilpasningsevne og omstillingsvilje er nødvendige færdigheder for
den, der vil navigere i byen, og det
kan næppe læres på et kursus, selv
om man engagerede professor Florian Lederbogen ved Zentralinstitut
für Seelische Gesundheit til at forestå
lektionerne. Gute Heute, meine Damen und Herren!

Lurifax
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EN FJER I FORLAGSHATTEN:
RIFBJERGS ERINDRINGER
UDGIVES AF TIDERNE SKIFTER

Claus viser Klaus den sidste ære ved at udgive hans erindringer ”Til Rette Vedkommende”.
TEKST JACOB LUDVIGSEN

FOTO TORBEN DRAGSBY

OMTALE Gyldendal i Klareboderne har et
pengeskab med manuskripter til senere
udgivelse af Klaus Rifbjerg, der døde sidste år i en alder af 82. Blandt meget andet
var han i otte år også Gyldendals litterære
direktør. Men man kan ikke fortænke forlaget i måske at være en lille smule jaloux på
Tiderne Skifter i Læderstræde, der nu i januar udgiver Klaus Rifbjergs erindringer
med titlen ”Til Rette Vedkommende”. Det
er en fjer i forlagets hat, og forlægger Claus
Clausen venter sig meget af denne overra-

skende bog. Rifbjerg var klar i pæren til det
sidste, skarp og veloplagt, med sin formidable evne til at huske fotografisk. Han har
løbende skrevet til, revideret manuskriptet og fik også gennemset en korrektur.
Der er mange spor i Rifbjergs erindringer, som strækker sig fra den tidligste barndom til den sene alderdom. Et centralt spor
er hans årelange og smertelige mellemværende med en gammel ven og skolekammerat, der også er københavnsk forfatter,
men de to gamle herrer fandt fælles forstå-

else i næstsidste øjeblik. Et sår lægede, og
Rifbjerg nåede at få sin taknemmelighed
for den udvikling med i ”Til rette vedkommende”.
Selv om man kan sige, at Rifbjerg skrev
erindringer gennem hele livet – ”Amagerdigte” og omegn – har han uden tvivl gemt
noget gods til sit afskedsværk, der vil blive
gransket og kommenteret af rette og urette
vedkommende i og udenfor den litterære
verden.

Klaus Rifbjerg
Til rette vedkommende
Tiderne Skifter
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NYE INTRIGER HÆRGER

KØBENHAVNS POLITIGÅRD
TEKST JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE At der er uro på Politigår-

den ved vi fra Jesper Steins fire romaner om Axel Steen, og nu møder vi en
anden københavnsk kriminalinspektør, Bent Kastrup med en fortid i Politiets Efterretningstjeneste, i Robert
Zola Christensens veldrejede ”Adams
Forbandelse”.
Kastrup er knap så utilpasset som
Steen, men han har også vrøvl på
hjemmefronten og stridigheder med
kolleger, som tvinger ham til at tage
sagen i egen hånd.
Man må sandelig håbe, at disse
trakasserier er digterisk opspind, for
ellers er der noget rivende galt, når
politifolk spænder ben for hinanden.
Næsten alle spændingsromaner
starter med, at der bliver fundet et
lig. Hvem er offeret? Hvorfor skulle
manden dø? Hvem er forbryderen?
Sådan er det også hos Zola. Nogle
spejdere opdager et nedgravet kadaver i Vestskoven, det er ikke et rovmord, da hans tegnebog stadig ligger
i jakken, og han kan derfor let identificeres som den 45-årige genforsker
Gunnar Kollte-Hansen. Retsmedicineren konstaterer, at han er levende
begravet, og at der er stukket en kæp
op i hans røvhul, med et finere ord
kaldet rectum.
Forskeren var i gang med at kortlægge den færøske befolknings gener for at finde ud af, hvordan de

gelse, som han vælger at beholde for
sig selv, da han synes, at de egentlig
skyldiges liv er blevet tilstrækkelig
ødelagt.
Zola, der i det virkelige liv forsker
i nordisk filologi på Lunds Universitet, mestrer spændingsgenren og gør
sine figurer til mennesker, ikke blot
skabeloner. I 2013 udgav han den første roman om Bent Kastrup, ”Is i Blodet”, og der er så mange muligheder
i denne personlighed, at man har lov
til at vente på en fortsættelse.

alle sammen er i familie med hinanden på kryds og tværs, og hvorfor
en bestemt arvelig sygdom er særlig
udbredt netop der. Vi får en del bonusinformation om arvelighedsforskning og mærker, at Zola har sat sig
grundigt ind i dette videnskabsområde.
Han har også udforsket Færøernes
natur og mentalitet og lader Bent Kastrup rejse til de nordatlantiske øer
for at følge bestemte spor. Den dræbte
viser sig at nære en påfaldende interesse for anden verdenskrig og har
Hitlers ”Mein Kampf” opslået på en
side med diktatorens raceteorier.
På Politigården sysler Asbjørn
Juncker med at åbne Kollte-Hansens

stærkt krypterede computer, men det
går langsomt, og i mens dør først den
ene, så den anden med tilknytning
til sagen, og Kastrup må gå bag sin
kollegas ryg og knække koden til computeren, som viser sig at indeholde
rystende beviser på et pædofilt netværk.
Samtidig får han færten af, at der
på Politigården er ved at blive samlet
materiale til en disciplinærsag mod
ham, og det forcerer opklaringsarbejdet. Hvem kan han stole på i København og på Færøerne?
Heldigvis vinder Kastrup, affæren
bliver opklaret i et dramatisk slutspil,
og netop da alt ser ud til at falde på
plads, gør Kastrup endnu en opda-

Robert Zola Christensen
Adams Forbandelse
339 sider, 299,95 kr.
Gyldendal

KÆRLIGHEDSERKLÆRING TIL ISTEDGADE
TEKST JACOB LUDVIGSEN

Byens Forlag, der
bor i Istedgade 102, har samlet en fin
og farverig collage af tekst, noveller,
tegninger og fotos om folk og fæ i gaden, der løber fra Hovedbanegården
til Enghave Plads og er halvanden kilometer lang. Et øjebliksbillede af gaden, der aldrig står stille og har både
lyse og dystre sider. I disse år flytter børnefamilier ind, og landsbyen
ændrer karakter, men der er stadig
værtshuse, prostituerede og narkomaner, og de beskrives med tolerant
overbærenhed. Længsler og drømme
foldes ud, og flere skrivetalenter får
mulighed for at prøve kræfter med
det trykte ord. Blandt de mere professionelle bidragydere er forfatteren Peter H. Olesen og fotograf Jens Astrup,
tidligere og nuværende Istedboere.
Gaden er en spadseretur værd, og
forlagets kontor er også en bogcafé,
der naturligvis sælger bøger.
UDENFOR VOLDENE

Maria Hauge Lykkegaard (red.)
og Istedgades beboere
Istedgadeliv
Byens Forlag
86 sider, 150 kr.

tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 37
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PROFESSIONAL AND CLASSIC CAMERAS

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Ifølge både kriti-

kere og kolleger regnes Svend
Asmussen for én af alle tiders
bedste jazzviolinister. Her,
kort før Asmussen 28. februar
fylder hundrede år, har Frank
Büchmann-Møller og Kjeld
Frandsen skrevet en medrivende og fornem biografi om
legenden – Svend Asmussen.
100 år for fuld musik. Bogen
går kronologisk frem og begynder med barndommen
og opvæksten, hvor Asmussen viste så mange kunstneriske talenter, at han ligeså
godt kunne være endt som
billedkunstner som sin bror,
tegneren Des Asmussen. For
Svend Asmussen var både en
fremragende portrættegner
og billedhugger, men det var
musikken, der trak mest i den
unge mand, og efter at have
modtaget undervisning på violin, begynder Svend at spille
på amatørplan, indtil han i
1931-32 medvirker i opførelser af Bernhard Christensens
jazz-oratorium De 24 timer.
Året efter udstiller Asmussen 14 buster og statuetter i
Juniorkunstudstillingen på
Skolemuseet i København, og
samme år debuterer han på
Apollo Teatret, og ender året
med at modtage BTs talentpris ”Den gyldne spore”.
Et verdensnavn

Siden er det så gået derudaf, og i de efterfølgende

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

år indspiller han de første
af en lang række plader under eget navn, bl.a. i trioen
med Ulrik Neumann og Niels
Foss. Med det samme vinder
Svend Asmussen international berømmelse, og i løbet
af sin 63-årige professionelle
karriere har han optrådt og
indspillet med så forskellige
kunstnere som Fats Waller, Benny Goodman, Lionel
Hampton, Alice Babs, Duke
Ellington, Herbie Hancock,
Hoagy Carmichael, Mills Brothers, Josephine Baker, Edith
Piaf, Stephane Grappelli og
Shu-Bi-Dua for nu bare at
nævne nogle få, Endnu som
næsten 94-årig spiller Svend
Asmussen ved Sheraton
Sand Key Resort i Clearwater, og han er med ved 2nd
Annual Arbors Records International Jazz Party også i
2010, og samme år udstiller
Museet for Dansk Bladtegning på Det Kgl. Bibliotek
hans tegninger. I 2012 modtager Svend Asmussen Sarasota Jazz Clubs 2012 Satchmo
Award, netop i den by i Florida, hvor han og hustruen
Ellen Bick Meier, som han
blev gift med i 2005, tilbringer vinterhalvårene. Biografien fortæller også om, hvordan den elegante Asmussen
gennem årene har optrådt
som skuespiller og entertainer i både musikfilm, revyer
og cabaret’er, hvordan han

til koncerter har kædet musikken sammen gennem små
anekdoter og vitser på både
dansk, engelsk og fransk.
Biografien slutter med
en tidslinje, fortegnelse over
kompositioner, udvalg af
CD’er, DVD’er, bøger og noder samt naturligvis et navneregister. Og så er bogen
gennemillustreret med fotografier. Det er et must for alle,
der bare er lidt interesserede i
jazz, og selvom man har læst
Ellen Bick Meiers June Nights
fra 2005, er der meget nyt at
hente i denne fornemme biografi. En flot hyldest til den
hundredeårige!
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100 år for fuld musik
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SIR WINSTON LEONARD SPENCER CHURCHILL
30. NOVEMBER 1874 - 24. JANUAR 1965

I MANDEN MED CIGAREN
DER KNÆKKEDE HITLER
CHURCHILL I

TEKST JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE Sir Winston Churchill (1874
– 1965) besøgte København i 1950, hvor
universitetet gjorde ham til æresdoktor,
samtidig med at han modtog såvel Sonningprisen som elefantordenen, det var
muligvis første og sidste gang han var i
Danmark. At han som Storbritanniens
premierminister under 2. verdenskrig
spillede en afgørende rolle for Hitlerstyrets fald og dermed banede vejen for at
tvinge de tyske besættelsestropper ud
af Danmark, er et af de mest afgørende
kapitler i historien.
Myten om statsmanden med den
evigt brændende cigar, som kunne diktere 200 breve i løbet af en nat, mens
han læskede sig med champagne, giver
til stadighed stof til nye skildringer af
hans psyke og evne til at begejstre folket.
Da han var fyldt 60 år, blev han reg-

CHURCHILL II

net for en færdig mand – Politiken kom
galt afsted i sommeren 1940, da han i
en ledende artikel blev kaldt ”en farlig
mand” (det kostede 15.000 abonnenter). Man kan spekulere på, hvordan
det hårdt ramte Storbritannien og Vesteuropa havde klaret sig uden ham.
Hvis man ønsker en præcis skildring af Churchills løbebane som politiker, eventyrer og forfatter, går man
ikke galt i byen med ”Churchill – den
sene helt” af Thomas Kielinger, avisen
Die Welts mand i London siden 1998.
2. verdenskrig er på så lang afstand, at
det ikke vækker forargelse, at en tysker
skriver om Churchill. Kielinger har gennempløjet hans enorme bogproduktion
og flere hundrede af de afhandlinger,
der er skrevet om ham, og han anlægger en kritisk beundring, som ikke for-

bigår hans fejltagelser. Som koloniminister i 1920’erne delte man Mellemøsten
op med en lineal i hånden og dannede
uden hensyntagen til religiøse og etniske modsætninger de kunstige stater,
som i vore dage volder så mange problemer.
Efter endt læsning længes man efter
statsmænd af samme kaliber, der er i
stand til at træffe vidtrækkende beslutninger og løse tidens konflikter, samtidig med at man holder sig for øje, at
længsel efter en stærk mand har voldt
mange ulykker. Churchill er fortid, Storbritannien er ikke længere en virkelig
stormagt, og den store englænders lederskab kan ikke efterlignes, men kunne
måske inspirere præsidenter og premierministre til at vælge den demokratiske
fremfor den demagogiske vej.

Thomas Kielinger
Oversat fra tysk af Ole Thage
Winston Churchill – den sene helt
415 sider - 299 kr. - Hovedland

EN ORDKUNSTNER

TEKST JANNIK LUNN

Der er skrevet meget om
og af Winston Churchill, men nu har
journalisten Jan Hedegaard, der er en
stor Churchill-fan, bidraget med Churchill-citater. Ordrigt, åndrigt & nedrigt.
Citaterne skildrer den store statsmand
i både sjov og alvor, og Hedegaard, der
både har udvalgt og oversat, kommenterer også citaterne, ligesom han i et par
kapitler fortæller kort om Churchills liv.
Endelig er der omkring 10 sider med citater, som Churchill er blevet tillagt, men
som han aldrig har sagt.
”Jeg bestræber mig altid som politiker på at kunne fortælle, hvad der sker i
morgen, næste uge, næste måned og næste år – og på bagefter at kunne forklare,
hvorfor det alligevel ikke skete.” (1902).
”Jeg har ofte måttet æde mine ord i
mig igen, og jeg må indrømme, at det
hver gang har været et nærende måltid.”
(omkring 1940)
ANMELDELSE

Om et Labour-medlem sagde Churchill: ”Han talte helt uden papir – og
helt uden at det gav mening.”
Om John Foster Dulles i 1954: ”Han
er den eneste elefant, der medbringer
sin egen glasbutik.”
”Da jeg var yngre, gjorde jeg det til
en regel aldrig at drikke noget stærkt
før frokost. Nu er det min regel ikke at
gøre det før morgenmaden.”
Montgomery: ”Jeg hverken drikker
eller ryger, og jeg er 100 pct. i topform.”
Churchill: Jeg både ryger og drikker, og
jeg er 200 pct. i topform.” (1942)
”Hvis vi vinder, vil ingen bemærke
det. Hvis vi taber, vil der ikke være nogen til at bemærke det.” (1941)
Om de Gaulle: ”Jeg har forsøgt at lære
ham manerer. Siden han var hvalp, men
det er aldrig lykkedes at gøre ham stueren.” (1943)
”Jeg synes, jeg kan høre noget – støvle-

trampene fra to millioner tyske soldater
og mere end en halv million italienske.
De skal helt som sidste år på manøvre.
Ja, kun på manøvre. Diktatorer er nødt
til at træne deres soldater. Mindre kan
ikke gøre det. Det er en naturlig forholdsregel, når danskere, hollændere,
schweizere, albaner og naturligvis jøderne til enhver tid ligger på lur for at
overfalde dem og berøve dem deres lebesraum.” (1939)
Og sådan kan man blive ved. Der er
også den om den kvindelige beundrer:”
Er det ikke spændende at vide, at hver
gang De holder tale, er salen fyldt til
langt over bristepunktet?” Churchill:
”Det er selvfølgelig smigrende, men hvis
jeg minder mig selv om, at hvis jeg i stedet for at tale politik skulle hænges, så
ville der være et dobbelt så stort publikum.” (1952).

Jan Hedegaard
Churchill-citater
255 sider
Lindhardt og Ringhof

JANUAR 2016 ÅRGANG 11

KBH K

23

EN AF ÅRETS

SJOVESTE
UDGIVELSER

HYLDEST TIL
HÅNDVÆRKET
TEKST JACOB LUDVIGSEN

TEKST JANNIK LUNN

Roald Als og Poul Einer Hansens
Blød front. Et vrissent blik på Danmark 2010-2015 er en genial satirisk
Danmarkshistorie fra de sidste fem
år, hvor ingen politikere eller mediepersoner bliver sparet. Teksten er
skrevet af Poul Einer Hansen, der har
været Roald Als’ bagmand i de sidste mange år, men egentlig er tegningerne næsten nok: Læseren kan grine
sig igennem de over 200 sider, hvor
farveillustrationerne ikke kun viser
Als’ hadeobjekter, som fx Konen i
Muddergrøften (Pia Kjersgaard), Hulemanden (Anders Fogh) og Fadbamsen med de mange bilag (Lars Løkke),
Claus Hjort og Inger Støjberg. Der er
også meget vittige tegninger af den
forrige regering og ikke mindst af
en række af Venstrefløjens ikoner fra
Frank Åen, Jette Gottlieb, Villy Søvndal og fx Holger K. Nielsen, der siger:
”Vi er stadig er røde,” selvom det kun
er ørene, der er røde på Als´tegning.
Som der står på bagsiden, ”der har

været nok at grine ad og græde over,”
men hvor er det dog en morsom bog.
Bedre satire findes ikke.

Håndværkerforeningen i København
har fejret sit 175 års jubilæum, og i
den anledning udsendte forlaget Hovedland et imponerende værk med
12 portrætter af en maler, en murer,
en pibemager, en programmør, en
herreskrædder, en finmekaniker, en
møbelpolstrer, en gørtler, en tømrerlærling, en keramiker, en møbelsnedker og en ordensmager – den specialist, som fremstiller dekorationer til
uniformer. Fotojournalisten Simon
Jeppesen skildrer de enkelte personligheder og deres fag med sans for detalje og helhed. Han er i sig selv en
eminent billedmager og sproghåndværker. Nogle af disse professioner er
på vej væk, der er ikke mange gørtlere
tilbage, der kan fremstille og reparere
beslag eller lysekroner.

lighed”, fastslår Bertel Haarder. Danmark bliver fattigere og dummere af
at prioritere den uforpligtende gymnasieuddannelse højere end håndværk. Omvendt er det i Schweiz, hvor
halvdelen af de unge begynder med
en erhvervsuddannelse. Her er måske et svar på det evindelige spørgsmål om, hvad Danmark skal leve af
i fremtiden.

De snakkende akademikere

Roald Als og Poul Einar Hansen
Blød front - Et vrissent blik
på Danmark 2010-2015
Politikens Forlag

I et tankevækkende forord peger kulturminister Bertel Haarder på den
uheldige i, at håndens værk er kommet i skyggen af akademikerne. Vi
står snart og mangler dygtige håndværkere, man afskaffede mesterlæren og gjorde det praktiske teoretisk.
”Den dominerende snakkende akademikerklasse forveksler ord med virke-

Simon Jeppesen
Dansk håndværk
Tolv portrætter - Udfordring mellem tradition og fornyelse
Forord af Bertel Haarder.
184 sider, 349 kr., Hovedland
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