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Camilla Frank er lige blevet
ansat som direktør for Copenhagen Fashion Week, en af de vigtige, kulørte, levende og charmerende begivenheder som byen
byder på i løbet af et år. Derfor
vil Københavneravisen gerne vide,
hvordan hun ser København. S:10
MIT KBH

TEKST FLORA JUUL HOLST

FOTO TORBEN DRAGSBY

Terrormassakren i Berlin kort før jul satte sig omgående spor
i København. Gaderne blev blokeret af bryske betonklodser, der gør
det umuligt at bruge en lastvogn som massemordvåben. Men er denne
forgrimmelse af byen noget, vi skal vænne øjnene til? ingen vil vel tage
ansvaret for at fjerne barrikaderne igen, for tænk nu hvis…
S:06
BARRIKADER

HOLD DIN FEST
HOS BRDR. PRICE

Kontakt os for mere information på
tlf. 38411020 eller mail til info@brdr-price.dk
Caféen har åbent fra kl. 12.00 hver dag. Restauranten har åbent fra kl. 17.30 Mandag-Lørdag.

Rosenborggade 15-17, 1130 København K, Tlf. +45 3841 1020, www.brdr-price.dk - lige ved Nørreport og Kongens Have
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BYENS DEBAT

LEDER 1

NEJBØL

GIV OS SPORVOGNENE

TILBAGE
Selv om det er utopisk, kunne jeg godt tænke mig at få
sporvognene tilbage. Jeg synes, de har en bedre rytme end
busserne. De glider gennem gaderne, og der er ikke så meget stopand-go med dem. Ikke så pakket og trangt som i bussen. Og så
kunne jeg godt lide, at den var betjent af to. Vognstyreren og billettøren. Så var det et team i stedet for den nuværende fortælling
om en buschaufførs ensomhed… Det værste sted i øjeblikket er den
øverste del af Strøget og Rådhuspladsen. Der er for meget junk, for
meget fastfood og tøj ude på gaden… Og så synes jeg, det er irriterende, at folk pisser alle mulige steder, når de har fået for meget øl”.
Musikeren Niels Skousen om København – i Politiken.

STRÅLENDE

STORBY

”Hvad skal der dog blive af Jørgen Ejbøl?”, spørger Weekendavisen i en billedtekst til en nytårsquiz, hvor spørgsmålet lyder: ”Sidder Jørgen

Ejbøl stadig som næstformand i JP/Politikens Hus 1. december 2017?”.
Her må svares NEJ. Denne engang så magtfulde

mediemogul, som tilbage i 1990’erne satte Jyllands-Postens økonomi over styr i et konfust
felttog i København, har siden udgivelsen af
biografien ”Pansergeneralen” kompromitteret
sig selv og Danmarks største bladhus i en sådan grad, at bestyrelsesformand Lars Munch
har måttet holde informationsmøder for medarbejderne og udvalgte medier – han havde
glemt Københavneravisen – og forklare, at koncernen har fået en bule i forskærmen. Nu må
det være nok med Ejbøls dominerende magt.
Hvad rager det egentlig os og offentligheden? En
hel del, for udgiveren af tre, snart fire dagblade (Børsen er opkøbt, handlen afventer

konkurrencemyndighedernes godkendelse)
kan ikke tåle, at der hersker tvivl om hæderlighed og vilje til at respektere den i skåltaler så højt besungne pressefrihed.
Hr. Ejbøl – han titulerer selv sin forhenværende
ven Flemming Rose på denne måde – har tænkt sig
at fortsætte som formand for Jyllands-Postens
fond, der ejer halvdelen af butikken. Fra fortet

i Viby J. kan han fortsætte en ødelæggende
panserkrig. Våbnene må tages ud af hans
hænder, så han ikke i blind blodrus ødelægger bladhuset. Under de tidligere kampe har
det ligefrem rumsteret på advokatniveau, at
det kunne blive nødvendigt at opløse partnerskabet mellem JP og Politiken. Alle vil
respektere, at Ejbøl udviser selverkendelse
og træder ind i pensionisternes rækker. Kun
få vil acceptere, at panserbassen bliver siddende. Hverken i København eller Århus.
Københavneravisen

LEDER 2

NATIONALBANKENS
FALLIT
Så lukkede et af verdens fineste trykkerier. Nationalbanken mener at kunne spare penge ved
ikke længere selv at fremstille dem. 44 højt

og myndigheder følge vores forbrug krone
for krone.

specialiserede teknikere blev smidt ud fra
Havnegade nummer 5. Det er simpelthen en
falliterklæring, og det er forbløffende, at det
ikke har vakt politisk uro.

Spørg Bank of England eller Die Schweizerische
Nationalbank, om de har tilsvarende planer om
at fratage borgerne retten til at betale kontant.

Staten har monopol på udstedelse af sedler og
mønter. Men stærke kræfter arbejder for, at vi
udelukkende skal betale elektronisk. Luknin-

De vil ryste på hovedet. København og resten
af Danmark kan ikke undvære kontanter og
skal ikke lade sig dirigere af Nets og andre
magtfulde kræfter, som ser enorme muligheder i at tjene på omsætningen.

gen blev brugt til propaganda for afskaffelse af rede penge. Så kan pengeinstitutter

Københavneravisen

KOLOFON

Toiletborgmester Morten Kabel går nu ind i et valgår. For at styrke
sit omdømme bekendtgør han derfor, at Københavns nødtørftshuse skal renoveres og desinficeres.
- Så kan borgerne da dufte, at jeg ikke ta’r pis på dem!
TEGNING: CLAUS SEIDEL

Social Økonomisk
Presseforening

Næste nummer udkommer
og bliver omdelt fra onsdag d.
8. februar 2017.
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Web: kbhavis.dk
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PAPIRØEN I HØRING

Borgerne ønsker bilfri ø og siger nej tak til fint kunstcenter.

PB ACTION FEST & EVENTBUREAU

En Romantisk Aften
i Kongens Have
Grundlovsdag, mandag den 5. juni 2017 kl. 18:00-22:00
OPLEV 15 EVENTYRLIGE KONCERTSCENER RUNDT I HELE
KONGENS HAVE OG OMKRING ROSENBORG SLOT
Promenér rundt, og oplev romantisk musik på 15 eventyrlige
koncertscener placeret i hele Kongens Have og omkring
Rosenborg Slot. Alle nedenstående kunstnere m.fl. optræder
tre gange i løbet af aftenen på hver deres scene. Der er opsat ekstra
bænke i hele haven til at sidde og nyde den skønne stemning.
FOR FØRSTE GANG I OVER 400 ÅR - I HELE KONGENS HAVE
For første gang i 400 år vil HELE Danmarks ældste kongelige have,
den smukke Kongens Have og Rosenborg Slotshave anlagt af
Christian 4. i 1606 danne rammen om en helt unik aften. Ved
solnedgang vil de gamle flotte træer og trækroner i aftenens
anledning blive smukt og eventyrligt oplyst.

Christianshavns Lokaludvalgs formand, Poul Cohrt, bød velkommen til en overfyldt sal på Arkitektskolen.
TEKST JETTE R. ARENDRUP

KULTUR Udover de to lokaludvalg for hen-

holdsvis Indre By og Christianshavn var
repræsentanter for Teknik- og Miljøforvaltningen samt Økonomiforvaltningen
mødt op ved et meget velbesøgt borgermøde om Papirøen på Arkitektskolen d.
7. dec. Til stede var naturligvis også Cobes konkurrencevindende arkitekter, der
orienterede om, hvordan de havde fravalgt at tegne endnu et ikonisk prestigebygger og i stedet havde lagt vægten på
at bevare det liv, som øen blev centrum
for, da man vedtog at invitere forskellige
aktører ind på øen i en periode på tre år,
for at se hvad der skete.
Hallerne genskabes med boliger øverst

Jens Jacob Tychsen

Rosalinde Mynster

Kim Sjøgren

Lone Hertz

Michala Petri & Lars Hannibal

Ghita Nørby

Silas Holst

Henrik Krogsgaard

3

Jesper Thilo

Tidligere har befolkningen været forment adgang til øen i 300 år, mens der
blev produceret skiftevis kul, salt, kanonkugler og papir, men efter at øen nu er
lukket op for befolkningen, tiltrækker
alene Street Food hallen ca. 1, 3 millioner besøgende årligt, mens andre haller
huser skiftende events, som modeshows,
loppemarkeder, valgkampe, pop-up middage og X-Factor.
I Cobes prisvindende plan har man
derfor genskabt alle 5 haller for at fortsætte aktiviteterne, og den obligatoriske
boligmasse på 320 boliger bygges således
ovenpå hallerne med tilhørende grønne
arealer på hallernes tage. Boligerne vil
være uden bopælspligt, og reglen om, at
der skal være mindst 25% almennyttigt
boligbyggeri gælder også for Papirøen.
Vandkulturhus og cykelparkering på vand

Gert Henning-Jensen

Kaare Norge

Per Nielsen

Det Danske
Drengekor

Den Kongelige Livgardes
Tambourkorps

Den Kongelige Livgardes
Musikkorps

Billetpris 300 kr.

inkl. et glas kølig rosévin

Mulighed for køb af madkurv og drikkevarer
KØB AF BILLET TER PÅ BESTILBILLET.DK ELLER
RING 33 15 40 00 ALLE DAGE ML. 08-24
Læs mere info på kongenshave.dk
PB ACTION FEST & EVENTBUREAU takker Slots- og Kulturstyrelsen
og Rosenborg Slot samt Foreningen Danmarks Musikalske Historie

Nede på jorden midt mellem hallerne vil
yderligere en mængde træer blive plantet
som en udendørs ”grøn hal”. I det nordvestlige hjørne bliver den længe ønskede
svømmehal, Vandkulturhuset, placeret
med mulighed for at svømme ud i havnen. Det er ikke umiddelbart tanken, at
der skal ligge husbåde ved øen, da man
gerne vil undgå at privatisere vandet,
men der er planer om evt. at lægge et
antal små øer i østsiden af øen til kollektivt brug, som f.eks. en ø til cykelparkering. De lovbefalede parkeringspladser
skal etableres under jorden. Byggeprojektet er planlagt til at gå i gang i løbet af
2018 og forventes at være klart i 2020/21
Bred vifte af idéer fra borgerne

Efter fremlæggelserne delte de fremmødte borgere sig op i grupper efter in-

teressefelter. Der kom rigtigt gode idéer
på bordet, som omhyggeligt blev noteret
og vil blive taget til efterretning. Hermed
et udpluk:
Forslag til i byggeperioden at sejle
materialer ud og ind til øen - at opføre
et plejehjem - at forbyde ghettoblasters
i byrummet - at forhindre støjgener fra
øen - sørge for offentligt tilgængelige toiletter - erstatte dæmningen til øen med
en bro, som man kan sejle under. Evt. et
stort rør man kan sejle igennem.
Byens første bilfri ø

Ikke mindst var der en meget stor interesse både fra de to lokaludvalg og fra de
fremmødte borgere for at gøre Papirøen
til den første bilfri ø i København. Man
anslår nemlig at trafikken i Prinsessegade ellers vil blive forøget med 500 flere
biler pr. dag. Et af forslagene vedr. parkering gik på, at man kunne nøjes med at
lave 10 handicap P-pladser og 30-50 delebils P-pladser under jorden. Dette ville
kræve en ændring af planloven. Cykelparkering er også et problem, og det er
tvivlsomt, om 1600 cykelpladser vil være
tilstrækkeligt til at dække behovet. Efter
Inderhavnsbroen er taget i brug, er alene
cykeltrafikken i området steget til 5000
cyklister pr. dag
Et mødested for folket – ikke et kulturikon

Lokale har yderligere fremsat forslag om
at flytte Christianshavns bibliotek til Papirøen og lave et Byens Hus. En borgerpanelundersøgelse på Christianshavn har
derfor i perioden 17-21. nov. 2016, spurgt
borgerne, hvad de mener om dette og om
Kultur- og Fritidsforvaltningens ambition om at skabe et markant, internationalt kulturikon på Papirøen. Et flertal
af paneldeltagerne gav her udtryk for,
at de mener, at København og omegn i
forvejen har en række markante kunstcentre og kunstmuseer af internationalt
format. I stedet peger de på et Byens Hus,
et folkeligt mødested for alle københavnere og turister.
Den offentlige høringsperiode for Papirøen (Christiansholm) pågår fra d. 23.
november 2016 til den 26. januar 2017.
Enhver kan i høringsperioden gå ind på
Bliv Hørt portalen www.blivhoert.kk.dk
, se lokalplansforslaget og give sin mening til kende.
jra@kbhavis.dk
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FRI HASH FORENER
ENHEDSLISTEN OG LIBERAL ALLIANCE
TEKST LARS PETER LORENZEN

Enhedslisten og Liberal Alliance i Borgerrepræsentationen i
Københavns Kommune vil sende en ansøgning til regeringen for
at få lov til at lave et tre år langt forsøg med legalt salg af hash.

Det er kun et spørgsmål om tid, før cannabis også bliver legaliseret i Danmark, mener Liberal Alliance og
Enhedslisten på Københavns Rådhus, som er gået sammen i en sjælden alliance.

Forsøget skal hjælpe
til med at dæmme op for hovedstadens problemer med
hashmarkedet,
fortæller
Rikke Lauritzen, der er gruppeformand for Enhedslisten i
København.
- Vi synes, at den nuværende situation, hvor
hashhandlen foregår i det
skjulte og illegalt, er uholdbar. Det er svært at sørge for,
at ens børn og unge ikke kommer i kontakt med lyssky typer. Så det vil vi gerne have
ind under kontrollerede forhold, siger hun.
POLITIK

har politiet bekæmpet hashsalget, og resultatet har blot
været, at et mere og mere råt
miljø har sat sig på markedet,
siger Heidi Wang fra Libaral
Alliance.
Rikke Lauritzen mener, at
rydningen af Pusher Street
på Christiania har spredt
handlen med hash rundt i
byen. Hun påpeger, at forslaget kan være med til at nedbringe den utryghed, som
hashhandlen skaber, ved for
eksempel at gøre det muligt
at købe stoffet på apoteket.
Igen og igen

Fejlslagen politik

Hvis ansøgningen mod forventning skulle komme helskindet igennem lovmøllen,
vil det blive muligt for borgere i hovedstaden at købe
hash lovligt, så længe de er
over 18 år.
- Vi er til daglig uenige
om mange ting, men her er
vi enige om, at forbudspolitikken har slået fejl, når det
kommer til hash. I årtier

Københavns Kommune har
tidligere forsøgt at få lov til
at lave forsøg med legalt salg
af hash. Senest blev en ansøgning afvist af den socialdemokratisk ledede regering
i 2014, og Rikke Lauritzen er
bange for, at det samme vil
ske denne gang.
- Men i forhold til for eksempel fixerum, så måtte vi
jo også prøve år efter år at
blive ved med at holde de-

batten kørende, og det er det,
der er min intention. Jeg bliver ved med det her, indtil
vi finder en løsning på det,
siger hun.
Rikke Lauritzen håber
dog, at Liberal Alliances
medvirken vil gøre regeringen mere positivt stemt over
for forslaget.
Flere og flere lande har
den seneste tid blødt deres
lovgivning op, og i USA har
en lang rækker stater nu lovliggjort salg og forbrug af
hash. Senest er den største
delstat, Californien, kommet
med på bølgen af hashtolerante stater.
- Der er derfor grund til at
tro, at det er et spørgsmål om
tid, før cannabis også bliver
legaliseret herhjemme. Der
er ingen grund til at vente.
En legalisering vil betyde arbejdspladser og ekstra skatteindtægter, lyder det fra Heidi
Wang.
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URMAGEREN
Dronningens Tværgade

179.-

CYKELBROER
ER EN SUCCES
TEKST LARS PETER LORENZEN

Cykelslangen og Bryggebroen, som et par af de
mange nye cykelbroer i København hedder, har på bare
et år øget cykeltrafikken på
broerne med 37 og 40 procent,
og dermed er der sat nye rekorder for antallet af cyklende på
de to forbindelser.
For to måneder siden
kunne den hårdt prøvede Inderhavnsbroen fremvise sin
første sejr i form af et overraskende højt antal brugere, og
nu viser nye tal for Cykelslangen, at der langt fra er tale om
en enlig svale. På et år er traSmørrebrødscafé
fikken
på Cykelslangen steget
Larsen’s efterfølger
med Svend
37 procent,
og det betyder,Koldt
at 20.700
cyklister
tog en
bord, platter,
højt belagt
luksus
tur smørrebrød,
over broen
på sandwich,
en hverdag
frokostboller, canapeer og masser
i september.
BROER

af forskellige frokostmadder.

Spis så meget du kan
Helstegt oksefilet med bagt kartoffel
og dagens sauce - Hertil stort salatbord

Flere cykler
biler
Nyend
adresse:

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

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

På et år er trafikken på Cykelslangen steget med 37 procent, og det betyder, at 20.700 cyklister tog en tur over broen på en hverdag i september.

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

St. Kongensgade
92 kld, København K
Succesen
for Inderhavnsbroen
www.sl-smbr.dk
og Cykelslangen
tlf: 33 12 06 37står ikke
33 12 06 37
alene. Påfax:Bryggebroen
krydsede 23.800 cyklister havnen
på en hverdag,Nu
og også
det er en
stigning på siddepladser
over 40 procent
og samtidig det højeste antal
nogensinde. Tallene bakker op

Københavns største
blad- og avisudvalg

om den ændring i trafikmønstret, Københavns Kommune
registrerede for nylig - nemlig
at der ved trafiktællingerne i
september for første gang var
flere cykler end biler, der krydsede søsnittet dagligt. Noget
som blev bemærket i medier
verden over.
I 2018 kan københavnerne
se frem til endnu en genvej
over havnen. Til den tid skulle
et alternativ til Langebro gerne
stå færdig på den nordlige side
af det nuværende led mellem
H.C. Andersens Boulevard og
Amager. Broen benyttes i dag
af over 40.000 cyklister i døgnet.
I 2006 åbnede Bryggebroen,
som på samme måde som Inderhavnsbroen er en genvej til
cyklende og gående over havnen. På forbindelsen mellem
Islands Brygge og Dybbølsbro
kører der nu 23.800 cyklister
på et hverdagsdøgn. I 2015
var tallet 16.900, i 2014 14.400.
For Inderhavnsbroen er tallet
17.300 cyklister.

Tag C

FRA kong

TIL sTr
CYkler I

lp@kbhavis.dk

løbet af næste år bliver City f
det direkte med Amager Strandpark,
ny stibro bliver ført over Inderhavnen
Selvfølgelig kan du allerede i da
jernhesten fra Kongens Nytorv og cy
Amager Strandpark, men det kræver
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CHRISTIANIA

STÅR OVERFOR

AFGØRENDE
BYFORNYELSE
Partnerskabsaftalen er nu godkendt af Christiania
og anbefalet af Teknik- og Miljøforvaltningen

LOPPEMARKED
I
RUNDETAARN
Lørdag den 28. januar
kl. 10 -16
Bibliotekssalen fyldes med mere end
50 loppestande med unikke ting og
sager for både børn og voksne.
Entré:
25kr. (voksne)
5kr. (børn 5 -15 år)
RUNDETAARN KØBMAGERGADE 52 A 1150 KBH. K - 33730373

Læs mere på - rundetaarn.dk

Féta Kai Eliés
Bygningen Fredens Ark trænger voldsomt til renovering, og Christiania ønsker at dette projekt skal
være den første test på partnerskabet.
TEKST JETTE R. ARENDRUP FOTO TORBEN DRAGSBY

POLITIK Efter

en ophidset debat d. 29. november på Christianias fællesmøde endte
det med at blive et ja til
partnerskabsaftalen
med
kommunen på betingelse af,
at Christiania til enhver tid
kan trække sig ud af aftalen,
og at den indledes med et pilotprojekt, en renovering af
bygningen Fredens Ark, som
derefter evalueres. Partnerskabsaftalen skal føre til en
bedre infrastruktur og forbedrede sociale forhold på
Christiania. Den består af de
fire arbejdspunkter: Byrum
og infrastruktur, Bygninger
og boligstandard, Klima og
CO2 samt Sociale forhold og
arbejdspladser.

nen, men anbefalingen kom
heller ikke her uden debat.
Det Konservative Folkeparti
fremsatte nemlig følgende
ændringsforslag: ”At såfremt
den kommende kommunalt
betalte belysning på Pusherstreet ødelægges, så standses
samarbejdet og udbetaling
af yderligere midler.” Ændringsforslaget blev dog ikke
godkendt og Det Konservative Folkeparti fremsatte så
endnu et ændringsforslag:
”Udbetalingen betinges af,
at kampestenene på cykelstien via Christiania fjernes.” Dette blev heller ikke
godkendt. Herefter blev indstillingen anbefalet overfor
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Debat forud for aftale i
Teknik-og Miljøforvaltningen

Tiltrængt håndsrækning

Efter Christianias ja til aftalen, anbefalede Teknik-og
Miljøforvaltningen herefter
d. 19. december deres indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentatio-

Så langt så godt. Det skal
blive spændende at følge
den videre udvikling. Bestyrelsesmedlem,
Knud
Foldschack, fra Fonden Fristaden Christiania udtalte

inden godkendelsen: ”Partnerskabsaftalen ser fornuftig ud og kan bidrage til at
bakke op om Christiania som
et kreativt og innovativt samfund, mens vi også får taget
hånd om vores udsatte medborgere. Samtidig får vi gjort
boliger og infrastruktur tidssvarende, så Christiania stadig kan håndtere den million
turister, som årligt lægger vejen forbi, men det bliver gjort
med respekt for Christianias
særkender og særlige ånd.”
I alt skal der afsættes 30
mio. kr. til projektet, hvoraf
fonden skal bidrage med 10
mio. kr. mens Københavns
Kommune skal investere 20
mio. kr. De 30 millioner er
dog ikke nok til at gennemføre de 11 projekter, som står
beskrevet i aftalen, og derfor
er det også nødvendigt med
yderligere finansiering fra
f.eks. andre fonde, hvis planen til fulde skal føres ud i
virkeligheden.
jra@kbhavis.dk

Slå vejen forbi vores stad i Torvehallerne
Vi kan tilbyde lækre salater, gode oliven og andre
vegetariske og veganske delikatesser,
udover en god oplevelse!
Féta Kai Eliés - Torvehallerne
Rømmersgade 18, H1, E6, 1360 KBH K, Tlf.: 20 84 45 76
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KØBENHAVN ER
BLEVET MERE GRÅ

SAMLINGSPUNKT

INDRE BY
GÅR TIL FILMEN

Efter terrorangrebet i Berlin har Københavns midte fået nye møbler.
De grove betonblokke skal sikre os mod en lignende katastrofe.
Men om vi skal vænne os til dem i deres nuværende form, eller om der
overhovedet skal være spærringer på gaderne fremover, har hverken
PET eller Københavns Politi fundet et svar på endnu.
TEKST FLORA JUUL HOLST FOTO TORBEN DRAGSBY

BARRIKADER Vinden bider på Kgs. Nytorv. Folk
bevæger sig ned ad Strøget med hurtige skridt,
for det er for koldt at gå i et afslappet tempo.
Alligevel stopper en kvinde op midt i det
hele. Hun har fået øje på tre store betonblokke
ved indgangen til gaden, som ikke plejer at
være der. De står som klodsede Tetrisbrikker,
der endnu ikke er faldet på plads.
Kvinden ser uforstående på blokkene et
øjeblik. Så giver hun efter for kulden og snor
sig uden om dem sammen med resten af menneskemængden, der stiltiende accepterer Strøgets nye interiør: De grå monstrummer. Mærkeligt umærkeligt står de dér og fylder. De
første graffitti-kruseduller er allerede blevet
malet på siderne. En damecykel har bekvemmeligt indrettet sig i læ af den ene.

Betonskrumlerne er her stadig

Spærringer som disse i forskellige størrelser
er blevet sat ved Københavns knudepunkter.
Efter terrorangrebet i Berlin den 19. December var tanken om, at en lastbil kunne torpedere ned ad Strøget, pludselig ikke så fjern.
PET bad derfor Københavns Politi om at stille
dem op. De blev også sat til at bevogte julemarkederne i indre by. Iført uniform og med
fuldautomatiske maskingeværer spændt om
livet stod de i et landskab af gran og pebernøddeduft.
Julemarkederne er nu pakket væk, og det
er politiet også. Men blokkene står der endnu.
Som en påmindelse om den forbrydelse, der
fandt sted nogle hundrede kilometer herfra.
PET og Københavns Politi er i dialog om, at
betonblokkene skal fjernes igen, fortæller Henrik Møller Jakobsen, vicepolitiinspektør i Københavns politi. Hvis de da overhovedet skal fjernes.

”Jeg ved jo ikke, hvordan det lander, men
jeg kan forestille mig, at hvis nogen mener, at
det skal være mere permanent, så ville man
finde nogle andre løsninger. Sådan et betonelement der, det ser jo lidt voldsomt ud,”
siger han.
En lille gåtur fra Kgs. Nytorv står Christiansborg, omsluttet af en permanent ring
af granitstykker fra Bornholm. Hver vejer de
mere end et ton. Ikke én af stenene er som
de andre i udskæringen, de ligner snarere ensomme klipper. Et lille stykke utæmmet natur midt i byen.
Sådan kan en blokade også tage sig ud. Stenenes hovedopgave er nemlig ikke at pryde
Christiansborgs Slotsplads, men at beskytte
den mod terrorangreb udefra.
Den forveksling er det nok de færreste, der
laver med de nye terrorsikringer. Men hvem
ved, måske forsvinder de også om lidt. Eller
bliver erstattet af kunstfærdige sten fra Bornholm. Eller måske bliver vi nødt til at vænne
os til en hverdag i København, indhyllet i en
smule mere uendeligt gråt beton.
fh@kbhavis.dk

I nov. måned havde Samlingspunkt Indre By premiere på deres første spillefilm
”Huset i Magstræde”, som bød på 7 vellykket fremvisninger i Husets hyggelige
biograf. Medlemmerne har selv stået bag filmen, som er en historisk spøgelsesfilm,
der vare en time.
Samlingspunkt Indre By er et kulturelt tilbud til ældre borgere i Københavns kommune, der har interesse i at få nye oplevelser, sociale fællesskaber og livskvalitet i
hverdagen. Samlingspunktet tilbyder bl.a.
•
•
•
•
•
•
•

Fællesspisning
Foredrag
Guidet rundvisninger i København
Film/Teater
Filmproduktion
Hjælp til it
Malerworkshop

•
•
•
		
		
•
		

Ture ud af huset
Socialt samvær/netværk
Et frugtbart samarbejde med
Aktivitetscenter Indre By
(Rosenborgcentret)
OSV... Det er kun os selv,
der sætter grænser!

Et medlemskab koster: kr. 200,- pr. kvartal. Det inkluderer film, arrangementer,
aktiviteter, kaffe, the ad libitum, frugt eller småkager. Der er frokost hver tirsdag,
for et lille symbolsk beløb. Dog vil der i nogle tilfælde være en egen betaling på
særlige ture (f.eks. Entre). Udover en masse spændende steder i København har vi
bla. været på tur til Århus, Malmø, Lund og Køge.
Husets elevator er ved at blive lavet og er derfor ikke i brug de næste 2 uger.
Vi holder til i det hyggelige Huset KBH (Huset i Magstræde)
Rådhusstræde 13, 2 sal, 1466 København K.
Kom og besøg os i vores hyggelige cafe/biograf og hør mere om Samlingspunktet.
Kontakt Projektleder Josephine Paddison eller Helle Jønson på tlf.: 60 57 07 69
www.samlingspunktindreby.dk, Email: samlingspunktindreby@outlook.dk
VIGTIGT: Med hensyn til mad/ture er det vigtigt at melde sig til senest 2 dage før
på tlf. 60 57 07 69, vores facebookside: samlingspunkt indre by eller mail:
samlingspunktindreby@outlook.dk

JANUAR
Man. D. 9: Hygge og snak i Samlingspunktet
Tirs. D. 10: Vi mødes foran Dalle Valle i Fiolstræde kl. 11 og spiser brunch (egen
betaling på 40 kr. + drikkevare) Efterfølgende besøger vi udstillingen ”Imagine
France-En fantastisk rejse” i Studiestræde.
Tors. D. 12: Hygge og snak, evt. film efter eget valg
Man. D. 16: Arbejdsdag i vores kommende malerworkshop lokale og hygge & snak
Tirs. D. 17: Arbejdsdag i vores kommende malerworkshop lokale, frokost- de lækre
italienske pizzaer og salater - hygge & snak
Tors. D. 19: Arbejdsdag i vores kommende malerworkshop 10.30-12. Kl. 13-14.30
dialogmøde i Rosenborgcentret, Rosengade 1, vi får serveret ostemadder, kaffe &
kage. VIGTIGT at i dukker op så vi i fællesskab kan planlægge ture og aktiviteter
sammen.
Man. D. 23: Hygge og snak i Samlingspunktet
Tirs. D. 24: Tur til Den vestindiske Kulturambassade og se udstillingen ”In search of
Identity”.
Tors. D. 26: Generalforsamling kl. 12.30 med sandwich, kaffe, kage og grønt. VIGTIGT med fremmøde så vi sammen kan drøfte de nye aktiviteter i samlingspunktet
mm.
Man. D. 30: Politisk debat og spørgsmål med Finn Rudaizky- DF og Allan Mylius- Enhedslisten, der begge sidder i Borgerrepræsentationen- kl. 12.30-. Vi servere kaffe,
kage og grønt. VIGTIGT- MØD OP…
Tirs. D. 31: Film, hygge og frokost.

FEBRUAR
Tors. D. 2: Hygge og snak, evt. film efter eget valg eller en tur ud af huset.
Man. D. 6: Hygge, Frokost og snak, evt. film efter eget valg.
Tirs. D. 7: Tur til Papirøen, hvor vi først ser Céleste Boursier- Mougenot´s udstilling
(Koncert for guitarer og zebrafinker) i Copenhagen Contemporary.
Tors. D. 9: Hygge og snak, evt. film efter eget valg.
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FREMSKYNDER
SKYBRUDSSIKRING

Anklagemyndigheden rejser
straffesag mod Uber
Der er nu rejst tiltale mod det hollandske selskab Uber BV, der står bag
app'en Uber, der formidler kørsel i
blandt andet Danmark. Det sker efter
den nylige Østre Landsrets-afgørelse
vedrørende den ene af to chaufførers
sager. Ifølge advokaturchef Vibeke
Thorkil-Jensen fra anklagemyndigheden ved Københavns Politi er der rejst
tiltale mod selskabet for medvirken
til to chaufførers lovovertrædelser.
- Det er nu slået fast, at chaufførerne
har kørt i strid med taxilovgivningen.
Derfor har vi rejst tiltale mod selskabet
bag for at medvirke til disse ulovligheder. Der er tale om en principiel prøvesag, hvor anklagemyndigheden ønsker

at få rettens vurdering af medvirkensansvaret til den ulovlige taxikørsel,
siger advokaturchefen.
Hun oplyser, at anklagemyndighedens påstand vil være en bøde i størrelsesordenen 30.000 kroner, hvilket svarer til 10.000 kroner per kørsel. Såfremt
anklagemyndigheden får medhold, vil
den samlede bøde til Uber kunne stige
betragteligt. Det vil den, fordi anklagemyndigheden herefter vil kunne rejse
tiltale mod Uber for medvirken til ulovlig taxikørsel for hver enkelt tur, som en
Uber-chauffør bliver dømt for.
Det er endnu ikke besluttet, hvornår straffesagen kan blive behandlet
ved Københavns Byret.

Slovakisk kvinde udvist
for tiggeri

Stormen Urd, som fejede igennem landet 27. december, fik blandt andet vandstanden i Nyhavn til at stige betragteligt.

Den i medierne så voldsomt omtalte storm Urd får nu
politiske konsekvenser i hovedstaden. Her ønsker et flertal i Teknik- og Miljøudvalget nu at fremrykke kommunens projekter med
stormsflods- og skybrudssikring.
Jakob Næsager, der er gruppeformand for Det Konservative Folkeparti og medlem af Teknik- og
Miljøudvalget, vil have fremskyndet arbejdet med at sikre hovedstaden imod vandmasserne.
- Vi skal have fremskyndet planerne om at bygge et dige i hver
ende af havnen. Vi kan simpelthen ikke risikere at store dele af
København bliver oversvømmet af
havvand, siger han.
SIKRING

Nationalt samarbejde

I Liberal Alliance ønsker gruppeformand i Københavns Borgerrepræsentation, Heidi Wang, at
indsatsen imod vandmasserne
skal tackles gennem et nationalt
samarbejde.
- Københavns Kommune skal
arbejde tæt sammen med staten

og sikre kysten. Vi kan ikke gøre
det alene, siger hun.
Tidligere i december blev 15
nye skybrudsprojekter til en
værdi af over 330 millioner kroner
godkendt i Teknik- og Miljøudvalget på rådhuset. Blandt andet
blev skybrudsløsninger i Kulbanekvarteret, Vigerslev, Vanløse,
på Østerbro, Vesterbro, Nørrebro,
i Indre By og Sydhavn samt Nordvest vedtaget.
Når Københavns Kommune
sikrer byen mod skybrud, sker
det typisk ved at skabe løsninger
på overfladen. Ved at lede vandet
ad skybrudsveje mod grønne områder og forsinkelsesbassiner slipper man for at nedgrave nye kloakker, som også vil være en markant
dyrere måde at holde byens kældre
tørre på. Metoden har resulteret i
verdensomspændende opmærksomhed og internationale samarbejdsaftaler med storbyer som
New York og Washington, som
ønsker at skybrudssikre sig på
samme vis som København.
lp

Københavns Byret har dømt og udvist
en slovakisk kvinde for at have tigget
penge fra borgere i Københavnsområdet. Kvinden var tidligere straffet
flere gange for tiggeri, og byretten
idømte hende derfor 40 dages ubetinget fængsel for i to tilfælde at have
tigget penge fra forbipasserende. Det
er første gang, at en person er blevet
udvist af Danmark for at have tigget.
Det kom frem under retsmødet,
at den slovakiske kvinde var kommet
til Danmark med det ene formål at
ernære sig ved tiggeri, ligesom hun
også flere gange tidligere havde være
i Danmark for at tigge. Byretten lagde
i dommen vægt på, at kvinden tidligere var straffet flere gange for betleri. Selvom kvinden er EU-borger, og

derfor nyder en udvidet beskyttelse
mod udvisning, så vurderede retten,
at der var grundlag for udvisning.
Anklagemyndigheden er tilfreds
med dommen.
- Det kan virke hårdt at udvise en
person for at tigge penge, men faktum er, at betleri er ulovligt i Danmark. Når en person gentagne gange
kommer til Danmark udelukkende
for at ernære sig ved kriminalitet, så
må man på et tidspunkt sige fra. Og
det er det retten har gjort, siger anklagerfuldmægtig Anne Jacobsen, Københavns Politi.
Den slovakiske kvinde udbad sig
betænkningstid.  

Terrortruslen medfører store
ændringer hos politiet
Flere betjente, beredskabet samles på
Politigården og Station City lukkes.
Sådan vil Københavns Politi nu gennemføre en af de største organisatoriske ændringer i nyere tid.
Det betyder blandt andet, at politiet genetablerer Politigården som
et samlet politihus, hvorfra flere betjente og et samlet beredskab kører
ud. Efterforskningen sammenlægges
på Teglholmen og Station Bellahøj, og
samtidig skal Station City lukkes på
længere sigt.
Politiet har de seneste år været

hårdt presset af terrorbevogtning, og
ifølge direktør i Københavns Politi,
Thorkild Fogde, havde ledelsen helst
været foruden at skulle ændre på
organisationen, da det ikke er mere
end tre år siden, at 700 mand skiftede plads.
- Jeg har forståelse for, at der kan
opstå metaltræthed, men sikkerhedssituationen i København har ændret
sig væsentligt, og vi er nødt til at ændre os med den, siger han.
lp
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MED MOR I BYEN

ET SMUKT
ØJEBLIK
I NETTO Kr.
TEKST CAMILLE BLOMST

Tre kilo flæskefedt på taljen rigere og kollektivt 30 milliarder fattigere
på budgetkontoen har julen
lagt sig. Butikkerne havde af
respekt for de ikke-julende
ikke pyntet nævneværdigt
op, vejret nægtede os den poetiske julesne og DR lavede
et amatørreplik-b-skuespillerpræstations-flop af en julekalender, som familierne ikke
gad samles om. Så danskerne
manglede den daglige dosis
stemningsopbyggende juleforventning. Samlet set blev
julen mindre mindeværdig
end 2016s småkolde sommer.
MED MOR I BYEN

En ridder i arbejdstøj

Nytåret kom med henholdsvis Dronningen og Kirsten
Birgits nytårs opsang. Begge
var i retorisk topform og påpegede på hver deres måde,
at nu må vi rejse blikket fra
skærmene og hilse på hinanden.
Præcis sådan et tilfælde
af gammeldags medmenneskeligt nærvær oplevede jeg
for få dage siden. Scenen udspillede i ulvetimen sig i den
lokale Nettokassekø. Som en
kuriøs sidebemærkning kan
nævnes, at den unge kassepige sidste år stillede op i
X-factor.
En ældre dame med særdeles hjemmestrikket hue har
forkøbt sig i småkager, rejer
og kaffe. Kunden medbringer
kun 90 og mangler 120 kroner. Alle tripper mens hun
blokerer kassen med indre
overvejelser om, hvilke forkælelsesfødevarer der måtte
gå retur.
Her griber en ridder i
vvs-arbejdstøj med milde
øjne og flagrende hippiehår
uventet gavmildt ind. Han

roder i sin lomme og trækker kontanterne op. "Den
herre har betalt for dig" smiler sangfuglen til den forvirrede kone, der ikke fanger at
julemanden findes. Der står
Harløse på ryggen af faderjuls
grønne Kansasdragt.
Motivet var hverken ros
eller pengeblær, det var medmenneskeligt overskud af
den slags, som folk kun har
på nettet med likes og hjerter i dag.
Dokumentations-tidsalderen

Selv nytårsaften var hærget
af jagten på likes. Vores samtids selvdokumenteren tager
kærligheden ud af festen. Til
vores nytårsfest var vi tyve
mennesker i alle aldre. Halvdelen af tiden skulle de hver
især holde sig opdaterede og
like-like andres opslag af mad
og bordbomber. Ud af disse
paprør med væge flagrer i
øvrigt gamle jokes i stil med:
"Hvad kalder man en flot pige
i en rullestol? En rullesteg."
"Hvad er en rullesteg, mor?"
Og "Var det en vits?" Forhørte
min søn sig undrende.
Kunne vittighederne ikke
blive opdateret? Alt bliver opdateret, også traditioner. I år
var marcipangrisen afløst af
en Powerbank til mobiltelefonen, gaven alle kan bruge.
Den lille marcipangris har
ellers været produceret siden
1870'erne hos La Glace. Folket
tog den til sig i en erstatningsudgave som madgemmelegsbelønning, da ris à la mande
blev opfundet under Anden
Verdenskrig for at strække
på de dyre ris.
Før i tiden legede man Gæt
og Grinmasser nytårs aften.
Bagefter lo man (høfligt) med
på 90 års fødselsdagen op til
de 12 forandrende slag. I 2016
filmede teenagerne uret fra
en fjernsynsskærm og blev
inde og rundsendte Råd-

Anno 2008

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

husuret mens, vi andre tog
varmt tøj på for at gå ud og
nyde byens fælles fyrværkeri.
Rødkål, ikke røvhul

H.C. Andresen ville have
fremhævet festens lille pige
på fire år, der sad på gulvet
og bøvlede med at trække
støvler på. "Rødkål" udbrød
hun (thi hun havde lært et
nyt ord hen over juleferien
fra børnehaven, hvor de fremmede voksne tog sig af hende
dagen lang).
Mit voksne øre hørte ikke
det smukke grøntsagsord,
men opfattede udbruddet
som en upassende glose for
tarmens slutning. Derfor grinede jeg. Hun forsvarede sig:
"Det kan man da godt sige."
På vej ud af døren gentog hun
selvsikkert "Rødkål".
Kedelig økonar

På årets første dag, hvor en
mild champagneforgiftning
gør det svært at være helt
så fjollet og smilende som
natten før, kræver familien
pizzamandens burgere og
pommesfritter. Jeg var i mit
stædige økohjørne, servicekæden knækkede og jeg nægter at bestille fabriksfremstillet gift. Efter forhandlinger
med flokken hører jeg min
ældste datter over telefonen
med yndig stemme: "God aften, jeg vil gerne have lov til
at bestille lidt aftensmad". Jeg
smiler stolt, hvor har hun dog
lært den gode tone?
Familien spiser gyselig
junkfood, mens deres pinlige mor sidder med rugbrød
og grøntsager. Jeg ved godt,
hvem af os, der er mest latterlig. Så jeg opfordrer min
datter til, at hun må huske
at notere i sin endeløse strøm
af opdateringer, at mor er en
uforbederlig selvoptaget økonar og tage et billede af min
tallerken.

Friske franske svesker
med sten fra D'agen haves

Spis
Oliven
Stigs Oliven
TORVEHALLERNE
Tlf. 40 26 16 89
E-mail: stigoliven@hotmail.com
Mød os på facebook!
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KREATIV NYTÆNKNING PÅ

VAND HOS KAYAK REPUBLIC

LEG OG ALVOR VED HAVKAJAKKERNE UNDER KNIPPELSBRO

Ved Christianshavns Bådudlejning lagde et klassisk kor stemningen inden de tusind festklædte kajakker myldrede frem og sang Lucia-sangen for et begejstret publikum langs kanalen.
TEKST JETTE R. ARENDRUP FOTO TORBEN DRAGSBY

KAJAK Kayak Republic har base ved Knippelsbro,
midt mellem Børsen, Nationalbanken og Christiansborg helt nede ved kanalen. Herfra tilbyder de
et væld af aktiviteter på vandet, til enhver voksen
der er ædru, har et certifikat og er i rimelig god
fysisk form. Har man endnu ikke et certifikat, er
det ganske nemt at tilmelde sig et kursus. Man kan
f.eks. starte med et "Intro-kursus” på 4 timer på
vandet, for at finde ud af, om havkajak overhovedet
er noget for én. Får man herefter lyst til at gå videre,
er næste trin ”Begynderkurset” på 16 timer. Efter
dette kursus er man allerede parat til at melde sig
til turene eller til at tage ud på egen hånd.

Ro med, arkitektur og madture

Der er gratis ro med arrangementer – om vinteren
med tilbud om tøndesauna efter turen. Der er madture, hvor man lægger til og spiser forskellige steder
i havnen, og der er arkitektur ture med vægten på
historie og arkitektur. Kajakleje er inklusive udstyr, vest, pagaj, våddragt, rojakke eller hvad man
foretrækker. Man kan også låne et vandtæt etui til

telefonen. Certificerede roere under 18 år skal have
en certificeret myndig person med, som skriftligt
påtager sig ansvaret for den unge.
Tusind udsmykkede kajakker

Et arrangement der har fået større og større opmærksomhed år for år, er Lucia Kajak, der i år d.
13. december tiltrak omkring 1000 lysudsmykkede
kajakker. Man sejlede til Nyhavn, holdt stille og
sang Lucia-sangen, det samme gentog sig ved bådudlejningen på Christianshavn og på Højbro Plads.
Også dette arrangement er gratis, dog opfordres
man til at støtte Amnesty International. Flere var
kommet fra Norge, Sverige og Italien, og for 4. år
i træk fik man desuden festligt selskab af løbere
fra ”Running Copenhagen”, der løb forud for kajakkerne, lysende og udklædte.
Lukket dobbelthavkajak til landkrabber

Leder man efter en idé til en personalefest, er det
også en mulighed at invitere hele sin virksomhed ud på vandet i lukkede dobbelthavkajakker,

så medarbejderne ikke kan falde i vandet. Gruppen får en grundig instruktion i havkajak, derefter ledes de forbi Nyhavn, Noma, Skuespilhuset,
Marmorkirken og Amalienborg, Operaen, Christianshavn, Den Sorte Diamant, Christiansborg og
Børsen. Det hele kan afsluttes i Kayak Bar med
mad og drikke.
Kayak Bar

Ja, og er man glad for det maritime, men ikke
tryg ved at være på vandet, kan man simpelthen
nøjes med at besøge Kayak Bar, et kultursted som
jævnligt har levende musik om aftenen. I Kayak
Bar afholdes også skiftende arrangementer som
koncerter, events, udstillinger, madkurser, catwalks, pladereleases, firmaarrangementer, festivaler og fester - eller man kan benytte deres flydende strand.
Kayak Republic lader til at være kommet for at
blive, og det er vel ikke så mærkeligt. De har noget
at byde på for de fleste.
jra@kbhavis.dk
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CAMILLA FRANK MIT KØBENHAVN

KØBENHAVN
SOM CATWALK
TEKST CAMILLE BLOMST FOTO FRANNE VOIGHT

Camilla Frank er lige blevet ansat mest eksotisk streetstyle. Indkøberne
som direktør for Copenhagen Fas- og designerne nyder at gå gaden og
hion Week, en af de vigtige, kulørte, på café og blive inspireret af købenlevende og charmerende begivenhe- havnernes sammensætninger af tøj.
I fremtiden skal vi redefinere moder som byen byder på i løbet af et år.
Derfor vil Københavneravisen gerne deugen, så vi har flere events, hvor
vide, hvordan hun ser København.
folk tager lækkert tøj på og har lyst
Hvad skal modeugen kunne for at til at bidrage til festen. Vi skal ekslokke indkøberne til København?
perimentere med at involvere kunst
Copenhagen Fashionweek er et og mad og shopping. Vi vil afprøve
stærkt brand, der har været 11 år om om det er noget, folk synes er sjovt
at komme hertil. Mange fra udlandet at opleve.
har allerede et forhold til modeugen
Hvad for nogle ting i byen vil du
som event, så nu er det vigtigt, at vi fremhæve for dine gæster i modeugen?
holder fast i at være originale og reJeg har tidligere boet en del år
på Nicolai Plads. Det er en lille oase
levante.
Lige nu laver vi en grundig strate- midt i byen, et lufthul, hvor der
giproces, hvor vi arbejder med en plan endda er kommet fine cafeer.
Og så en kanalrundfart, for her opfor, hvad Copenhagen Fashion Week
skal kunne fremadrettet. Et udvalg lever man et andet indtryk af bydeaf modebranchens største interessen- lene. Jeg skal selv på havnerundfart
ter er inviteret med i strategiarbejdet, mindst ti gange hver sommer.
Davids Samdet er super væsentligt at vi arling ved Konbejdet med en
gens have, jeg
udvikling af moblev selv vildt
JEG KUNNE GODT TÆNKE MIG
overrasket, da
deugen som flest
AT RYDDE AL FORM FOR OMjeg var derinde
muligt føler ejerfor et par år siskab til.
BYGNING OG METROBYGGERI
Modeugen
den. Det er en
PÅ KONGENS NYTORV, HULLER
skal være forløsmuk udstilling,
I VEJEN. JEG BLIVER OPHIDSET
jeg får lyst til at
ber for anderleOVER DÅRLIG SERVICE, MEN
klæde mig ud.
des oplevelseseJEG ØVER MIG I AT HAVE EN
Det er en fanvents. Man skal
ANDEN VINKEL PÅ DÅRLIG SER- tastisk samling.
både
kunne
VICE - PRØVER MED MERE POopleve tøjet i
Dejligt afbræk
spændende omog så en afslapSITIV ÅND OG DET HJÆLPER.
givelser og til
pende
gåtur
et show. Jeg vil
inde i haven.
gerne
trække
Hvis du lige
tråde til byens kunst- og madoplevel- kunne tage en grab og fjerne noget
ser. Og fremhæve den lille hyggelige eller rydde op med et trylleslag, hvad
by, hvor man gå rundt eller tage me- ville du så fjerne fra byen før, der
troen og være på det næste modeshow skulle være modeuge?
Jeg kunne godt tænke mig at rydde
på et øjeblik.
En ting er, hvad der skabes af de- al form for ombygning og metrobygsignerne, men hvordan ser du mode- geri på Kongens Nytorv, huller i vejen.
Jeg bliver ophidset over dårlig service,
billedet i indre by?
Der er en stor forskel på billedet, men jeg øver mig i at have en anden
når der er modeuge og ikke modeuge. vinkel på dårlig service - prøver med
Når der er modeuge blomstrer gade- mere positiv ånd og det hjælper. Folk
moden. Det er som om, at byen le- bliver så nemt sure. Hvis man gør noger med.
get godt for andre, som de ikke forvenModebranchens folk synes, at Kø- ter, så reagerer folk positivt.
Hvad glæder du dig allerede mest
benhavn har en inspirerende nær-

til ved at stå i spidsen for modeugen?
I år starter vi modeugen med
en åbningsevent med en stor frokost
på Rådhuset. Her mødes omkring 300
modebranche profiler som designere,
indkøbere, CEO's og messedirektører
etc. der alle har en funktion eller rolle
i modeugen. Alle vi kunne ønske os
har sagt ja til at deltage. Og det bliver fantastisk med et fælles afsæt for
modeugen, inden vi hver især går ud
og passer vores rolle i Danmarks fjerdestørste eksporterhverv.
Hvor skal du hen og drikke en sjus,
når modeugen er forbi og du klarede
det første år?

Allerførst skal jeg drikke en kaffe
på Sweet Treat i Skt. Annæ Gade på
Christianshavn. Jeg skal komme kl
7.30, for så har man den dygtige barista for sig selv.
Og så skal jeg til noget nyt, jeg er
blevet besat af: Cykling i Fitness DK,
for der er en træner, der hedder Dan
og han er fantastisk motiverende -det
er verdens bedste afstressning.
Efter det, så er jeg klar til en drink
på ved Stranden 10. Der skal jeg have
et glas bobler. Ikke bare et, men flere.
cb@kbhavis.dk

Vinbaren og vinbutikken Ved Stranden 10 – her vil Camilla Frank nyde et glas champagne eller to.
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ENGELSKSPROGET SCENE

MED IMPROV-COMEDY
TEKST MAJBRIT HJELMSBO

København har fået en engelsksproget
scene, som alene er helliget til improviseret teater og komik. Teatret hedder The Improv Comedy
Copenhagen (The ICC Theatre) og ligger i smukke
omgivelser ved Frederiksholms Kanal 2 med en
hyggelig teatercafé i front, hvor man kan hænge
ud på om dagen og skrive sedler med stikord til
inspiration for performerne i det næste show. Der
er et nyt show på scenen hver mandag, fredag
og lørdag aften. Alle show improviseres spontant
frem foran øjnene på publikum. Der er altså ikke
to forestillinger, som er ens.
The ICC Theatre er grundlagt af den amerikanske performer Stephanie Grassley, der har dyrket den amerikanske improv-comedy stil i mange
år i New York, sammen med danske Stefan Pagels,
som har slået sine folder i Chicagos improv-miljø
og samarbejdspartneren Kasper Jacobsen, CEO.
På scenen trækker de desuden på en stor gruppe
af erfarne performere fra hele verden, der nok
skal sørge for at latteren ruller, når først showet
begynder at folde sig ud.
TEATER

Forestillingerne henvender sig til et engelsktalende publikum med sans for humor som for
eksempel turister, konferencedeltagere og engelskkyndige danskere, der trænger til en glad aften
i byen og til at få rørt lattermusklen under uprætentiøse former. Og The ICC Theatre kan i øvrigt
prale af at have fået forrygende anmeldelser for
sine første shows.
Sideløbende med cafe og improv-comedy aktiviteterne tilbyder The ICC Theatre tillige kurser
i improvisationsteknik. Så hvis du har lyst til at
lære at improvisere og være morsom, eller har
en lille stand-up’er i maven og gerne vil supplere
med at kunne fabulere lige ud af posen, er der
mulighed for at øve sig i den magiske improv-trylleformular ”Sig: Ja, og…”, som har det med altid at
bringe noget nyt og uventet med sig. The ICC Theatre udbyder også improv-kurser til erhvervslivet,
fordi improvisationsteknikken er nyttig som træning af kommunikation, præsentation og evnen
til at kunne tænke og improvisere på stedet.
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HERRER I HØJE HATTE

HÆDRER DANSK

ØL-VIDENSKABSMAND
TEKST JACOB LUDVIGSEN

FOTO JESPER BOYE

MEMORABILITET Emil Christian Hansen (1842-

1909) burde være verdensberømt, i det mindste i Danmark. Som forstander for Carlsbergs
laboratorium fandt han gærens hemmelighed
og fik sat skik på datidens ofte sure øl. Han
fortjener tak, og det var netop formålet med
årets samling i Selskabet for Dansk Memorabilitet, et akademi af respektable herrer fra
vidt forskellige grene af samfundslivet, der
engang om året samles for at hædre en stor
dansker.
Som altid vakte de ca. 60 høje hatte opsigt
i det københavnske gadebillede, da de efter et
indsigtsfuldt foredrag af 2. vicekansler, øleksperten og forfatteren Carsten Berthelsen, om
Emil Chr. Hansen som Louis Pasteurs overmand forlod Hviids Vinstue og begav sig til
bryggergården i Brolæggerstræde, hvor Carlsberg blev grundlagt.

Fonden, der er domicileret i brygger Jacobsens gamle omgivelser. De glade brødre blev
budt på den særdeles interessante Carlsberg
Rebrew, genskabelsen af en mørk pilsner fra
1883, baseret på Emil Chr. Hansens gode gær.
Ved oprydning i de dybeste af Carlsbergs
kældre i Valby fandt man sidste år nogle flasker øl fra dengang, og med yderste omhu
lykkedes det laboratoriet at isolere gærceller
fra dengang og rekonstruere smagen, farven
og duften ved hjælp af byg, vand og humle,
der svarer til datidens standard.
At smage denne udsøgte øl, der er fremstillet i begrænset mængde, men ventes på
markedet i år, gjorde dybt indtryk på de høje
hatte med erfaringsbaseret sans for bryggeriernes frembringelser.
Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen
berettede om den gulkalkede bryggergård
og brygger J. C. Jacobsen, som gav sin laboratoriemester de bedste arbejdsvilkår og siden
uddelte gratis gær til alverdens bryggerier;
man kan med rette sige, at Hansens gær er
grundlaget for nutidens øl.
Således intellektuelt forfrisket vandrede
de høje hatte til Karen Kik (Slotskroen) for
at fejre Hansen og resultatet af hans kompromisløse videnskabelige indsats. Hans værk og
virke lever videre i det børsnoterede aktieselskab Emil Chr. Hansens Laboratorier.

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

Hviids Vinstue
Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk | Kgs. Nytorv |

33 15 10 64

OSTETORVET

Øl årgang 1883

Her blev delegationen modtaget af Anne Krøigaard som repræsentant for Ny Carlsberg
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Copenhagen, Denmark
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Græske glæder
Det er sjovere at besøge restaurant Samos
i Skindergade 29 end at gnaske på en burgerbar uden sjæl, og det koster stort set det
samme. Gennem en årrække har det græske spisehus serveret hjemmelavet mad,
som kokken godt kan være bekendt. Trækplastret er en solid buffet, der koster 49 kr.
til frokost og 79 kr. om aftenen. Menukortet
er alsidigt med grillretter, bøffer og ovnretter af lam, oksekød og kylling, det er alt
sammen fra den græske kogebog. Husets
vin koster 120 kr. for en flaske, og det er
nærliggende at bestille Retsina. To mennesker kan få mad og vin for under 300
kr., og betjeningen er fremragende. Interiøret minder om en græsk taverna med et
stort vægmaleri af øen Samos, der er fliser
på gulvet og hvide papirduge på bordene.
Kaffe og cognac skænkes for 35 kr. Et ærligt
spisested, man vender tilbage til.

Lagkagehuset...
... med afdelinger over hele byen ejes af kapitalfonden FSN,
som har planer om at skumme fløden og sælge kæden videre.
Men den slags tænker kunderne jo ikke over.

I uge 7 (13.-19.februar) er der billige menuer på en række udvalgte restauranter af god kvalitet. Dinner Days og Dining Week
konkurrerer om kunderne, der koster 199 kr. eller 215 kr. inklusive en flaske mineralvand. Man kan orientere sig og købe
spisebilletter på www.dinnerdays.dk og www.diningweek.dk.
Sidste år kunne man vælge mellem 170 restauranter.

Ny vin på Gammel Mønt

Aamanns Smørrebrød er også med. Le
petit står for vin, champagne og øl. Kadeau
lover dansk/nordisk mad med afsæt i Bornholm og årstiderne. Resso klarer kaffen.
Cock’s & Cows kører cocktails og burgere.
Japanske Kung Fu tager fat på det kinesiske køkken med et nyt Super Bao-koncept.
Chicks by Chicks kylling-rotisserie leverer
økologi. Retreat serverer ‘real food fast’. Det
hele kan skylles ned i TWGs tesalon

Københavns eneste
landevejskro: Ravelinen
I grænselandet mellem Christianshavn og
Amager ligger Restaurant Ravelinen, det
sidste hus i Torvegade. Siden 1942 har der
været inden- og udendørs servering, ejendommen ligger i en dejlig have med udsigt
til det gamle voldanlæg.
Ravelinen havde efterhånden et tvivlsomt kulinarisk ry, men efter Preben
Brinks overtagelse og erklærede ønske om
at fremstille alt fra bunden af bedste råvarer er det gået fremad. Stemningen og
betjeningen er gemytlig.
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Dining Week og Dinner Days

Tivoli Street Food

Til august åbner Tivoli Food Court på hjørnet af Vesterbrogade og Bernstorffsgade, et
gigantisk madmarked på 5.000 kvadratmeter med mange forskellige spisesteder.
KUL fra Kødbyen åbner Wood med
mad over åben ild. Kiin Kiin står for thailandsk gadekøkken. Hav2Go (fra Torvehallerne) serverer sø-mad, altså små anretninger. Tapa del Toro serverer spanske tapas.
Gorm’s Pizza opretter endnu en filial. Zocalo fra Stockholm mixer meximad med fokus på sundhed og rene råvarer.

KBH K

Et glansnummer på kortet er Wienerschnitzel af dansk kalv med friskhøvlet
peberrod, stegte skorzonerrødder, brunet
smør med kapers og ristede kartofler med
bacon til 238 kr., en let nyfortolkning af
en ægte klassiker. Kan absolut anbefales.
Parkering udenfor indgangen – ingen
automater eller bødedamer – gør det berettiget at bruge betegnelsen landevejskro.

Rundt omkring i byen popper nye vinbutikker op. Blandt dem
er Mother Wine i Gammel Mønt 33. De fortæller om sig selv:
”Italien – det frodigste og måske mest dynamiske land på
planeten i forhold til vin – gennemgår lige nu en rigtig spændende udvikling. Der er hård konkurrence om at producere
ægte kvalitet til en rimelig pris, hvilket også har ført til ny,
kreativ brug af lokale, indfødte druesorter. Nye druesorter, nye
smage, nye teknikker – nye tider!
Vi vil have dig til at smage dem alle. Derfor vil der altid
være masser af åbne vine i butikken, som du kan få lov til
at smage, inden du køber. Du er også velkommen til bare at
komme forbi for at sige hej og få et glas vin…”

Mad for modne mænd
Da Selskabet for Dansk Memorabilitet spiste arbejdsfrokost på
Karen Kik, serverede restauratør Frank Due kogt sild i lage, kalvetunge med italiensk salat, stegt lever med løgsovs og gammel
ost. Ikke mærkeligt, at denne menu krævede en del brændevin…

Italiensk madtempel
uden for voldene
En læser i telefonen: ”Det er meget godt med den nye Eatily i
Illums kælder, men jeg kan anbefale Supermarco, der i mange
år har forsynet københavnerne med italienske specialiteter og
nu er flyttet til flotte lokaler på Støbegodsvej 1 i Sydhavnen,
en sidevej til Vasbygade.”
- Jamen, det er jo ikke København K…
”Nej, det er lidt uden for voldene, men udvalget af mad og vin
er formidabelt”.
- Vi siger tak for tippet.
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UDSIGTERNE FOR 2017
KØBENHAVN OG VERDEN OMKRING OS

TEKST
JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT.
INSTITUTE FOR BUSINESS CYCLE ANALYSIS

Boligpriserne stiger i København. I en kommentar til Nationalbankens kvartalsudsigt for tredje
kvartal 2016, fastslår Lars Rohde, der er direktør
for Nationalbanken, at udviklingen i boligpriserne
i København giver grund til bekymring. På landsplan er der ikke tegn på nogen boligboble, men
i København er priserne steget meget mere end
i resten af landet. Så meget, at Nationalbanken i
sin kvartalsoversigt kalder situationen for tæt på
uholdbar.
Det kan ikke afvises, at prisudviklingen skyldes højere indkomster og lavere renter. Men der er
en risiko for, at priserne presses op af spekulative
opkøb, lyder det fra Nationalbanken. Prisstigningerne er bekymrende, fordi boligejerne i hovedstaden er dårligere rustet til rentestigninger. Stor rentefølsomhed og en boligprisudvikling, på grænsen
til det uholdbare, øger risikoen for prisfald.
Men også her er der et vist lys forude med nye
store boligbyggerier. Bl.a. på den tidlige Postterminalgrund, hvor pensionskassen Danica vil bygge
højhuse på op til 100 meter. Nye trafikale løsninger,
med letbane og mere Metro, vil øge fremkommeligheden i hovedstaden, reducere den forurenende
biltrafik og den massive strøm af cyklister, der er
til fare for sig selv og fodgængere.
Trump og Putin

Danmark er et lille land og er derfor afhængig af,
hvad der sker i verden omkring os. En verden der
forekommer mere urolig og mere uforudsigelig end
i mange år. I nogle måneder har en enkelt kommende magtfuld person fyldt meget i medierne.
Putin forekommer mere afdæmpet og indsigtsfuld,

hvad han sikkert også er med sin fortid som KGBagent.
For os i Danmark er det beroligende, at de to,
Trump og Putin, har udtalt sympati for hinanden.
Der er derfor ikke umiddelbart nogen skærpet sikkerhedsrisiko mellem NATO og Rusland. De baltiske stater og Ukraine er næppe enige i den betragtning. Man noterer sig sikkert i de europæiske
NATO-lande, inklusive Danmark, at Trump har udtalt, at lande, der ikke lever op til aftalen om, at
alle NATO-medlemmer, skal bruge mindst 2 pct.
af bruttonationalproduktet (BNP) på forsvaret,
ikke skal forvente, at de får hjælp fra USA. Danmark bruger kun 1,17 pct. af BNP, eller 23,7 mia.
kr. på forsvaret.
Oprustning i regionen

Den 19. december afholdtes et møde mellem NATO
og Rusland. Her opfordrede NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg til, at Rusland spiller med åbne
kort og fortæller om baggrunden for den russiske
oprustning. NATO sender op til 4000 soldater til
Estland, Letland, Litauen og Polen fra begyndelsen
af 2017. NATOs tiltag er beskedent sammenlignet
med de omkring 330.000 soldater, som Rusland har
etableret på landets vestlige fløj siden maj i 2016.
NATOs tiltag retfærdiggøres med Ruslands annektering af Krim i 2014. De baltiske lande og Polen frygter, at det bliver deres tur næste gang. Ruslands NATO-ambassadør, Alexander Grusjko, har
udtrykt bekymring forud for mødet. Jens Stoltenberg gjorde det klart, at NATOs oprustning ikke
skal ses som en offensiv. NATO søger ikke konfrontationer og udgør ingen trussel. Styrkelse af vores
tilstedeværelse i den østlige del af alliancen - er
defensivt og lever op til vores internationale forpligtelser, mener han. Han opfordrer Rusland til at
love det samme. Det er kun tredje gang i 2016, at
NATO og Rusland mødes i NATO-Rusland Rådet,
der oprindeligt var ment som et forum med mulig-

hed for konsultation. Siden Ruslands annektering
af Krim-halvøen i 2014 er alt praktisk samarbejde
dog suspenderet.  
Præsident Putin er populær og lever op til
ønsket om en stærk præsident. Militært er Rusland godt rustet. Landet er verdens næststørste militærmagt, med 766.000 aktive værnepligtige og 2,5
mio. i reserven. Hær, flåde og luftvåben er veludstyret, herunder med taktiske atomvåben. Rusland
er aktiv i bekæmpelsen af ISIS i Syrien. De baltiske
stater har indkaldt militære reserver og NATO har
øget sin tilstedeværelse i Baltikum. Sverige opruster også, og har i dag et af Europas største og mest
moderne flyvevåben. Rusland har i de senere år satset på at modernisere sit militær. Et nyt avanceret
missilsystem og nye atomdrevne ubåde påvirker
magtbalancen i Østersøregionen. Selv om der rumles med våben, tror jeg dog ikke, at vi er på randen
af en ny storkrig.
Valg i Tyskland, Frankrig og Holland

I 2017 skal der være valg i Tyskland, Frankrig og
Holland. I Tyskland genopstiller forbundskansler
Angela Merkel. Meningsmålingerne peger på, at
hun bliver genvalgt. Det vil være betryggende for
hele EU med den erfarne og kompetente Merkel,
som leder af Europas største økonomi.
Mutti Merkel, som hun kaldes i folkemunde,
er vokset op i det gamle Øst-Tyskland og taler russisk. Putin taler tysk, så sprogligt er der gode muligheder for kommunikation. Men relationerne er
anspændte. I Frankrig genopstiller den socialistiske franske præsident Francois Hollande ikke. Nye
og nødvendige arbejdsmarkedslove er blevet mødt
af strejker og voldelige protester på gaderne. Den
konservative Francois Fillon regnes for at være en
stærk kandidat til at vinde valget. Politisk er han
truet af Marine Le Pen fra Den nationale Front.
Hun vil styrke de nationale grænser og bremse
indvandringen.
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265.000 ...

31,4 ...

…kroner ex moms var regningen for otte retsmøder fra de beskikkede forsvarsadvokater Erbil Kaya og Mads Kramme. Men det var for galt, mente
byretten – især da kun en af advokaterne have været til stede en enkelt
gang og ellers havde ladet sig repræsentere af fuldmægtige. Advokatnævnet har idømt hver af advokaterne en bøde på 20.000 kr. plus 25.000 kr.
til nævnet for ”betydelig grovhed”.

…kroner har ejendomsaktieselskabet Jeudan betalt for ejendommene
Bredgade 40, 42 og 45, i alt 18.200 kvadratmeter. Blandt lejerne er Østre
Landsret og Styrelses for Videregående uddannelser.

... procent mere i lønningsposen. Det er den glade melding til landets
borgmestre, som kan glæde sig til at modtage en klækkelig ekstra
hyre for deres arbejde.  Det sker efter, at en nedsat vederlagskommission i en rapport har konkluderet, at en højere løn er rimelig, fordi
der bør tages højde for den lønudvikling, der har været i samfundet
i almindelighed de seneste 20-30 år, herunder for de offentlige chefer
og ledende embedsmænd, som politikernes vederlag historisk set har
været koblet til. 1.236.489 kroner får Frank Jensen som overborgmester, 705.178 kroner får Frederiksbergs borgmester. 985.729 kroner får
borgmestrene i Gentofte, Gladsaxe, Hvidovre og lignende kommuner
samt de øvrige borgmestre i København. Borgmestrene aflønnes i forhold til antallet af indbyggere i de respektive kommuner (bortset fra
København og Frederiksberg, hvor der gælder særlige regler).

2.500.000 ...

85 ...

... kroner må Post Nord betale i bøde til staten for ikke at overholde aftalen
om, at 93 % af brevene skal være fremme ”til tiden”. Post Nord tilstår, at kun
87 % nåede ud – skønt de har fem dage til at bringe en forsendelse fra fx
Nansensgade til Borgergade. Postkasserne tømmes, når Post Nord orker det.

... procent af Københavns Kommunes vognpark vil fra foråret 2017
køre på el og brint. Dermed kan København med lidt over et års forsinkelse sætte hak ved et vigtigt punkt i den plan, der skal gøre kommunen til verdens første CO2-neutrale hovedstad. Københavns Kommune har i 2015 og 2016 stået i spidsen for et samarbejde forankret
i Region Hovedstaden mellem 36 offentlige organisationer fordelt på
28 kommuner, 3 regioner og 5 statslige styrelser om fælles indkøb af
elbiler. Ifølge Københavns Kommunes klimaplan skal mellem 20 og
30 pct. af alle lette køretøjer i byen køre på el eller brint i 2025, og
det mål bliver umuligt at nå med den udfasning af afgiftsfritagelsen
på elbiler, som et flertal på Christiansborg har besluttet.

655.000.000 ...

20 ...
... milliarder kroner vil udbygningen af Københavns Lufthavn koste, så
der i fremtiden bliver plads og faciliteter til 40 millioner årlige passagerer. Det bliver dermed den største privatfinansierede anlægsinvestering i Danmarkshistorien. Udbygningen vil give 17 nye langdistanceruter udover de 36 langdistanceruter, som findes i dag og skabe 9000 nye
permanente job. I dag arbejder 16.500 personer i lufthavnen. I 2015
fløj 26,6 millioner passagerer til og fra lufthavnen i Kastrup årligt, og
det tal har været støt stigende de sidste år.

68 ...
... procent af lederne i erhvervslivet i København og omegn forventer en
stigning i omsætningen i det kommende år. Det er analyseinstituttet
YouGov, der har gennemført undersøgelsen blandt 1151 ledere - de 222 er
fra København og omegn. Kun otte procent tror på et fald. 66 procent af
dem ser frem til stigende overskud, og 55 procent regner med en stigning
i eksporten. Hovedparten af lederne på virksomheder i Københavnsområdet forventer, at første halvår af 2017 bliver præget af stigende omsætning, stigende produktion, overskud og eksport.

2,3 ...
... procent landede væksten i hovedstaden på sidste år, mens den i hele
landet som helhed var 1,6 procent. For "Byen København", som dækker
Dragør, Tårnby, Frederiksberg og Københavns kommuner, er væksten
endnu højere, nemlig 3,5 procent. - Tallene viser med tydelighed, at det,
der er godt for hovedstaden, er godt for hele Danmark. Uden væksten i
hovedstadsområdet ville det se skidt ud for Danmarks samlede vækst, siger overborgmester Frank Jensen. Københavns Kommune har et ambitiøst
mål om, at Region Hovedstaden skal nå op på fem procents årlig vækst.

52 ...
... procent af en gennemsnitlig københavnsk families indkomst lægger beslag på boligudgifter, hvis en familie ønsker at købe et hus i
København på 140 kvadratmeter. Omegnskommunerne er lidt billigere - her bruges 41 procent af indkomsten til boligudgifter. Det er
ikke sket siden 2009, skriver Finans. - Priserne er kommet så højt op,
at en almindelig familie ikke længere har råd til at købe et gennemsnitligt hus i København og omegn, fastslår Signe Roed-Frederiksen,
cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, til Finans. Parcel- og rækkehuse i København blev i årets andet kvartal handlet til 30.413 kroner
per kvadratmeter. Det er den højeste pris nogensinde.

100.000 ...
…kroner mindre til sig selv har en københavnsk familie i forhold
til en sammenlignelig familie i Nordjylland eller Syddanmark. Men
spørger man danskerne, tror de, at københavnerne har blot 9000
kroner mindre til rådighed om året, end resten af danskerne. Det
viser en rapport blandt 1006 danskere over 18 år foretaget af kommunikationsfirmaet Operate. Trods højere lønninger i Københavnsområdet er det som bekendt langt dyrere at bo i hovedstaden end i
resten af Danmark.

1.700 ...
... værelser bliver hotelkapaciteten i København udvidet med i 2017. Det
er Horesta, hotellernes og restauranternes brancheforening, der har
foretaget en opgørelse over væksten i branchen. Den viser fremgang
i hele landet, men i København er stigningen markant. Noget tyder
på, at der er god brug for de mange nye hotelværelser. For tredje år i
træk er der sat rekorder i belægningsprocenten på de eksisterende hoteller. Horesta regner med, at der åbner seks eller syv hoteller i hovedstaden i løbet af 2017, og samtidig bliver en række af de eksisterende
hoteller klar med udbygningerne, der giver flere værelser.

33 ...
... kommuner i hovedstadsområdet har tilsammen 1,7 milliarder kroner
til gode hos borgerne. I april lovede regeringen, at kommunerne selv
skal have lov at inddrive de penge borgerne skylder det offentlige. Et
løfte, der kom i kølvandet på Skats skandaleramte inddrivelsessystem
EFI, som ikke formåede at løse opgaven. Otte måneder senere blev regeringens løfte omsat til et lovforslag, og som efter planen skal træde
i kraft 1. februar. I København er borgernes gæld til kommunen på
745 millioner kroner.
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MAGASIN MYLIUS

MORDET I NYHAVN

I 1836 blev en velhavende særling myrdet i sit hjem i Nyhavn
af en smuk student. Det talte byen meget om.
havende særling Jens Peter
Tønder, der var født i 1773.
Han kom fra en estimeret
TEKST
Allan Mylius Thomsen 		 admiral- og embedsmandsslægt. Tønder havde brudt
Byhistoriker
med sin familie og førte en
MAGASIN Nyhavn 65 er en sta- omflakkende tilværelse, hvor
telig bygning. Opført i 1739 han bl.a. var i Asien og USA.
af hørkræmmer Bertil Jeg- Efter englandskrigene ernæind, og i 1801 forhøjet med en rede han sig ved at skrive
etage. I 1800 var huset blevet prosa og vers, samt småskrifkøbt af sejl-, flag- og kompas- ter og erindringsfortællinger.
mager Peter Berg. Det er hans Skrifterne havde forskellige
smukt udskårne laugsskilt, betegnelser som eksempelder i dag sidder over porten. vis ”En halv times læsning”,
Her udspandt sig i 1836 en ”Gammelt og Nyt”, ”Mit Levdramatisk begivenhed, som nedsløb” eller ”Skildringer af
hele København talte om.
min videnskabelige Vandel
I huset logerede på an- og mine antagne bestemte
densalen til gaden den vel- Leveregler”. Disse skrifter gik

Morderen fra Nyhavn 65, Petri Claudi Ferdinand Worm.
Tegning Knud Gamborg

han rundt og solgte på byens
gader, hvilket også erhvervede han øgenavnet ”Gammelt og Nyt”.
Efter i mange år at have
hutlet sig igennem, bl.a. ved
at udgive og sælge sine moralske tidsskrifter, var han ved
flid, sparsommelighed og arv
kommet til en mindre formue. Den opbevarede han i
sit ydmyge logi i Nyhavn 65.
Selv om han levede yderst
spartansk, gik der rygter i
byen om den rige særling.
Smuk Student

Det kom den 22-årige, og efter samtidens normer meget smukke student, Petri
Claudi Ferdinand Worm for
øre. Han stammede fra en
købmandsfamilie i Nyborg,
men var gået i hundene i
storbyen. Han indyndede sig
hos Tønder under påskud af
at tage sprogundervisning og
havde faktisk flere gange forsøgt at forgifte ham. Da det
ikke virkede, kvalte Worm
ham og stjal hans formue.
Worm forsvandt ubemærket
fra gerningsstedet. Men søndag den 31. juli 1836 spredtes
der en forfærdelig stank fra
Tønders værelse. Man brød
døren op, og i værelset fandt
man hans lig med sejlgarn
viklet stramt om halsen.
Worm prøvede at flygte
til udlandet, før myndighederne på grund af ”letsindighed og glimresyge” blev
opmærksom på ham. Ved
anholdelsen i Lübeck fandt
man hos ham flere ihændehaverobligationer, som Tønder havde ejet. Under den
efterfølgende retssag opførte
Worm sig som en selvcentreret egoist, der udviste en teatralsk selvretfærdighed. Men
dommen lød på døden ved
halshugning. Dommen blev
naturligvis appelleret hele
vejen gennem systemet.
Han var som nævnt smuk,
og begyndte at skrive sentimentale digte, som hans forsvarer fik udgivet. Nu opstod
en medlidenhedsbølge for
den smukke unge mand, der
”bare” havde dræbt en gam-

Mordofferet fra Nyhavn 65, Jens Peter Tønder på et mindeblad. Gl. stik.

mel, sær gnier. Unge piger fra
borgerskabet stod i kø for at
gifte sig med ham. De var
sikre på, at de kunne reformerer den smukke yngling.
Hovedet forsvandt

Men der var ingen kære mor.
Højesteretsdommen faldt 8.
september 1838 og var en
stadfæstelse af dødsdommen. Efter halshugningen
skulle hans hoved sættes på
en stage. Dette skete i overværelse af mange tusinde københavnere på Amager Fælled den 20. november 1838 og
forrettedes af byens skarpretter Nicolai Raunholdt (17781849). Retterstedet lå på Svenske Skanse på Amager. I dag
den lille gade Ved Skansen på
Amagerbro. Morderen Worm
fik sin straf.
Efter henrettelsen gik der
rygter om at graven var blevet åbnet. Politiets under-

søgelser bekræftede dette.
Man konstaterede, at morderens hoved var blevet fjernet. I 1879 udgav lægen Carl
Otto (1795-1879) sine erindringer med titlen ”Mit liv,
min tid, min kreds”. Først nu
blev det opklaret, hvad der
var sket med Worms hoved.
Lægen var meget optaget af
”frenologi”, en pseudovidenskabelig lære om forbindelse
mellem kraniets ydre form
og individets sjælelige egenskaber. Lægen havde betalt
en mand for, at grave hovedet op. Det indgik så i Ottos
samling af kranier, anatomiske præparater m.v. Det blev
siden testamenteret til det,
der i dag kaldes Medicinsk
Museion.
Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen fortæller om det gamle København i hver udgave af Københavneravisen.
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EVIGT
AKTUEL
Ludvig Holberg (1684-1754), der boede henne i
Fiolstræde, går ikke i glemsel. Komedien ”Den
Politiske Kandestøber” har 28. januar premiere på Folketeatrets store scene i Nørregade
med Henrik Koefoed, Mette Horn, Sonja Oppenhagen, Søren Hauch-Fausbøll, Lisbeth Gajhede m.fl. Spiller til 11. marts.

KBH K

Aktiebolaget...
... Nordeas danske filial indfører negativ rente
for erhvervskunder, der nu skal betale for at
have penge stående i den svensk ejede bank,
som for fremtiden er underlagt svenske bankregler.

Nytårsfyring
Anne Knudsen blev med dags varsel erstattet
som chefredaktør og direktør af Weekendavisen (Pilestræde) af Martin Krasnik, kendt
som hård hund fra DR2’s Deadline. Selve direktørjobbet overgår til Berlingskes administrerende Mette Maix, tidligere Dansk Supermarked.
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Årets brøler

Kanalchef DR P1 Thomas Buch-Andersen til
MediaWatch:
… årets brøler? "Det er næsten for nemt.
Det er den brølende hanløve, der pludselig
mistede mælet. Først stiller Jørgen Ejbøl op
til egen portrætbog for at fortælle om egne
fortræffeligheder - og uden finere fornemmelser for det danske sprog også om sit syn på
Flemming Rose. Så afslører Rose, at Ejbøl gav
Rose mundkurv på. Og nu vil hverken Pansergeneral Ejbøl - eller JP/Politikens Hus for den
sags skyld - debattere med Flemming Rose.
Jeg har svært ved se, hvordan Ejbøl eller JP/
Politikens Hus med rank ryg og værdighed i
behold fremover skal kunne afkræve svar fra
andre ansvarshavere på svære spørgsmål om
mærkværdige beslutninger og handlinger."

Så for Søren!

SCALA-

Søren Johannesen, 42 år, overtager jobbet
som ansvarshavende redaktør af Familie Journal. Allers presseafdeling noterer, at ”han har
stået i mesterlære på Jacob Ludvigsens Kontorer Baltisk Bureau”. Blandt andet var han
redaktør af Rundetaarn Avis, som i dag er en
del af Københavneravisen.

DÅSERNE

... er det folkelige tilnavn for Axel Towers
over for Tivoli. I stueetagen skal vi træffe
Starbucks Coffee og juveler Klarlund. Lige
hvad vi mangler.

STORE KANNIKKESTRÆDE
bliver ligesom Frue Plads, Jarmers Plads,
Nørre Voldgade, Sølvgade og Frederiksholms
Kanal gravet op i 2017, lover asfalt- og toiletborgmester Kabell. Det kaldes en genoprettelsesplan, og der er foreløbig afsat 268.000.000
kr. til formålet. Ufremkommelighedsmesteren kandiderer til ”Den Gyldne Gravko”.

1.-3. februar:
Copenhagen Fashion
Week i Bella Center.

Misforståelse

Industriens Pension...

I en omtale af en ny modebutik i Illum blev
denne nævnt som Prala. Det rette navn er
Prada. Vi beklager.

… har udnævnt Københavneravisens første
redaktør, Laurits Harmer Lassen fra Nordea
AB, til pressechef. Han erstatter Kristian Lund
Petersen.

Pas på næsen
En nydelig ung kvinde optræder i en smagfuld smykkeannonce for det engang meget
københavnske firma Georg Jensen. Hun præsenteres som World Champion Boxer og bærer
navnet Cecilia Brækhus. Nå, de har deres navneskikke i Norge. I oktober bankede Brækhus
en fransk modstander til blods på 3 minutter.

Haps!
North Media, der blandt andet ejer Cityavisen, har købt lokalaviserne Østerbro, Vesterbro, Frederiksberg, Vanløse og Valby af ejeren,
Michael Engelbrecht. Han har fået 6,5 millioner for sin bladgruppe med et samlet oplag på
143.000 eksemplarer og en årlig omsætning på
12 millioner. Nu skal der integreres, fokuseres
og målrettes, oplyser North Media. Nogle af
aviserne vil ophøre som selvstændige publikationer, og redaktionen centraliseres og skæres
til. Det bliver indholdet næppe mere lokalt
af. Rent ud sagt er der tale om et monopol.

Nyt fra
toiletfronten
Københavns Kommune har afsat 12,1 millioner kroner til et tiltrængt løft af byens offentlige toiletter over de kommende fire år.
Forvaltningen vil investere i to spulevogne,
der skal sikre en mere effektiv rengøring af
byens offentlige toiletter. Borgmester Morten
Kabell står i spidsen for urinalrenoveringen
(se Claus Seidels tegning side 2).
Desuden vil syv af byens gamle støbejernspissoirer få en makeover, så de fremstår
mere indbydende og præsentable. Denne renovering vil både omfatte pissoirkumme,
læskærm, vandtilførsel og kloakering, hvilket
skulle give færre lugtgener, ligesom belysningen skal forbedres, så man bedre skulle kunne
se og ramme kummen.
Hertil kommer at otte af byens legepladstoiletter bliver weekend-åbnet med bemanding,
de syv i brokvartererne og i København K i
Ørstedsparken.

Kunstens kvinder
Christine Buhl Andersen er udnævnt til
direktør for Glyptoteket, hvor hun vil passe
bedre på kunstværkerne end sin forgænger.
Hun er hentet fra KØS, Museum for kunst i
det offentlige rum i Køge. Her har hun blandt
andet holdt en talerfestival i samarbejde med
20 højskoler.
Annette Johansen skifter efter ti år på
Willumsen-museet i Frederikssund til Thorvaldsens Museum, ”et åndehul i byen, så
smukt og sanseligt, at man bliver helt overvældet”, som hun siger til Berlingske.

Sidste nyt:
Den afgående forsvarschef Peter Bartram
bliver ny næstformand i bestyrelsen for JP/
Politikens Hus. Han overtager posten fra Jørgen Ejbøl.
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På vand
og brød
Tårnfalken

I januar skal vi betale hvad vi skylder. Julens konfekt og kalas har kostet kalorier, og
den personlige folkesundhed kræver afsavn
og afstandtagen fra frås og fløde. Ugebladene rummer sikkert forslag til, hvordan
man kaster sine kilo, derefter kan man
slappe lidt af og genoptage selvpineriet,
når det er tid til at tage på stranden. Men medarbejdere, et konsulentfirma og et eller
hvorfor drikke pulvermix eller grovæde flere reklamebureauer i den ædle opgave.
broccoli?
Husk en app.
Ganske gratis kan vi anbefale et enOrd som brødflov og brødebetynget kan
kelt råd: vand og brød. Ikke croissanter el- vendes og drejes, og der vil altid være en
ler stenalderhvede, men simpelt rugbrød, ernæringsforsker, som med tabeller kan dohvortil kan indtages postevand i passende kumentere værdien af at skære helt ned –
mængder.
og en privatkunderådgiver fra et pengeinstiOprindeligt
er
tut kan fortælle, hvor
denne menu tiltænkt
billigt det er at holde
straffefanger. I henforplejningen på lavt
blus. Man kan spare
hold til fjerne tiders
op til en ny cykel eller
paragraffer
kunne
KØBENHAVNS KOMMUNE HAR
løbesko ved at kaste
man blive idømt fængI FORBINDELSE MED ÅRSSKIFremouladen på mødsel på vand og brød, og
TET OFRET MILLIONER PÅ REdet er et enkelt og bildingen.
KLAME FOR RYGESTOP (DOG
Professor i specialligt traktement. Det
IKKE I KØBENHAVNERAVISEN,
er ukompliceret at
psykologi Yrsa YberDER KONSEKVENT BLIVER
medbringe sine skormann vil med glæde
SNYDT FOR OFFENTLIG ANredegøre for gevinsten
per på jobbet og nyde
NONCERING).
ved at bryde sine vamartyriet, mens kollegerne forsyner sig fra
ner og tvinge sig selv
den buffet, der kaldes
til at holde ud, evenfirmafrokost.
tuelt med udsigten til
Psykisk kræver det en ikke ringe grad en dusør i form af en spandauer 1. februar.
af selvovervindelse, som man kan betragte
Hele evangeliet kan samles i en bog; hvis
som en ekstra bonus; det materielle og det man vil skeje ud kan man riste rugbrødet
mentale går op i en højere enhed, og ved eller pløre det til øllebrød (vand, ikke øl). At
udgangen af januar er man et helt nyt men- fylde 96 sider med disse opskrifter og illuneske, rustet og lutret.
strere dem med farverige modelfotos er en
Københavns Kommune har i forbindelse udfordring, men marken, møllen og bageriet
med årsskiftet ofret millioner på reklame kan fylde op. Konceptet egner sig nok så godt
for rygestop (dog ikke i Københavneravisen, til tv, men i løbet af 8 minutter bliver det
der konsekvent bliver snydt for offentlig an- en lidelse at se forsøgspersonernes lidende
noncering). I 2017 kunne det være et nyt ansigtstræk.
Ja, vi lever i en brødningstid (fik du den?)
bidrag til den omsorgsfulde adfærdsregulering at anbefale det glimrende kommunale og skal indstille os på personlig disruption
vand i kombination med økologisk rugbrød, af vores forestillinger og mave og mæthed.
man skulle nok kunne sysselsætte tre-fire
Lurifax

MASSAGE
TRÆTHED | HOVEDPINE | ANSPÆNDTHED | KONTORSMERTER

55 minutters professionel massage kr. 350,Individuelle massageløsninger hos lægeexam. fysiurgisk massør - RING 29 93 65 69
Dagens Massage | Nørre Farimagsgade 19 | 1364 København K | info@dagensmassage.dk | www.dagensmassage.dk

NYHEDER | OMTALE | ANMELDELSER
FOTO CARSTEN INGEMANN

BYENS BØGER

KARRIEREN, KUNSTEN

OG KONFLIKTERNE

DE KØBENHAVNSKE MALERMESTRES TIDLIGERE OLDERMAND, KLAUS BONDE LARSEN, LÆGGER ALT PÅ BORDET I FREMRAGENDE BIOGRAFI AF LASSE ELLEGAARD.
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SPAR OVER 250,- KR.!

HOBBIT I HABBIT

408 SIDERS

MEDRIVENDE
ERINDRINGER FRA
KØBENHAVNERAVISENS

SENIOREDITOR

BOGLADEPRIS KR. 349,95
PRIS TIL KØBENHAVNERAVISENS LÆSERE

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

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

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

FANGET AF

FORTIDEN
UTRADITIONEL KRIMI FRA EN AF NORDENS BEDSTE SPÆNDINGSFORFATTERE

TEKST JANNIK LUNN

I den islandske mesterforfatter Arnaldur Indridasons nyeste værk,
Ukendte Kyster, er det igen kriminalkommissær Erlandur Sveinsson, som er hovedperson, men denne gang er han ikke
på opgave med sine kolleger fra politiet.
Han holder ferie og er taget til sin barndomsegn, hvor han for en tid befinder sig
i en gammel ruin af et hus, som familien
har ejet i mange år.
Han har et par sager fra sit tidligere liv, som det aldrig er lykkedes for
ham at opklare. I bjergene forsvandt en
gruppe engelske soldater under krigen
i en snestorm, og nogle få blev fundet i
live, mens de fleste omkom. I det samme
område forsvandt den unge kvinde Mathildur samme nat, men hun blev aldrig
fundet, og det samme skete med Erlandurs bror Bergur, som var med faren og
Erlandur i bjergene, da de blev overrasket af en snestorm.
ANMELDELSE

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

"

m/k klip

270,-

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

Forsvundet i sneen

Erlandur føler en særlig skyld, fordi det

var ham, som insisterede på at broren
skulle med på turen. Mens Erlandur vandrer rundt i bjergene for at finde eventuelle spor, møder han en rævejæger, der
kender lidt til forhistorien, og langsomt
går det op for ham, at der måske lå en
forbrydelse bag Mathildurs forsvinden.
Det viser sig nemlig, at der var et kærlighedsforhold i gang imellem Mathildur
og hendes mands bedste ven og arbejdskammerat.
Jo mere Erlandur opsøger gamle mennesker, der måske ved noget, jo tættere
kommer han på en opklaring, og det
hele kulminerer i en dramatisk finale,
inden hele sandheden fra dengang og
dens uhyggelige konsekvenser åbenbares for Erlandur, der i tillæg også finder
ud af, hvad der blev af hans lillebror.
Selvom der ikke er tale om en almindelig politikrimi, synes jeg, at Indridason har skrevet sin hidtil bedste og
mest gribende roman. Arnaldur Indridason har tidligere modtaget Nordens
fornemste kriminalpris Glasnøglen tre

gange. Ukendte kyster kan meget vel foranledige, at han modtager denne ære for
fjerde gang.
jl@kbhavis.dk

Arnaldur Indridason
Ukendte kyster
288 sider. Rosinante
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MALERMESTRENES

OLDERMAND
KASTEDE GLANS OVER KØBENHAVN
TEKST JACOB LUDVIGSEN FOTO CARSTEN INGEMANN

Bonde Larsen. Malersvenden fra Nordvest-kvarteret med mellemskoleeksamen er en self made man af en type,
der ikke længere er så almindelig.
Hans far Valdemar Severin (1902-92)
var født på Bornholm og drev malerforretning i Klemensker, indtil landbrugskrisen førte til fallit. Han tog til København og arbejdede sig op fra svend til
mestersvend og åbnede sit eget firma,
V. S. Larsen, som det hedder den dag
i dag, hvor Klaus’ døtre står for den
daglige ledelse og er grundstammen i
en gruppe af flere virksomheder. På et
tidspunkt overtog Bonde Larsen således
den malerforretning, der udfører opgaver for hoffet.
Vi får nærbilleder af familien, firmaet og forretningsforbindelserne,
spændende er hans samarbejde med
kunstnere; professor Bjørn Nørgaard
(”hesteslagteren”) er en personlig ven,
og sammen har de med mange forhindringer gennemført byggeriet Bispebjerg Bakke med den karakteristiske
bølgende tagprofil. Formålet var at vise,
at håndværk kan betale sig sammenlignet med industrielt elementbyggeri.
Mesterlære

Klaus Bonde Larsen foran et maleri af Mikael Kvium, der hænger i køkkenet på hans landsted Øgaard i Vestsjælland.
ANMELDELSE Klaus Bonde Larsen, født
1933, er stadig aktiv i familiefirmaet
V. S. Larsen, men ikke længere oldermand i Københavns Malerlaug. Navnet
vil forekomme mange bekendt, for i et
halvt århundrede var han den første
blandt ligemænd og blev ofte citeret i
pressen som formand for Håndværksrådet, hvor han fratrådte i 2007.
En farverig skikkelse, som nu er
portrætteret i en fremragende biografi
af stjernejournalisten Lasse Ellegaard,
hvis navn er knyttet til dagbladet Information, og som er bedst kendt for
bøger om cykelsport og Mellemøsten.
Nogle kunne derfor forledes til at tro,
at han stod for langt væk fra den højt
dekorerede malermester og indehaver
af Københavns førende malervirksom-

hed, men Ellegaard har med aldrig svigtende journalistisk sans og kritisk øje
fået frie hænder til at skildre en usædvanlig karriere.
Klaus Bonde Larsen har ikke lagt
hindringer i vejen for beskrivelsen af
hans liv og levned, og forfatteren har
med stor grundighed sat sig ind i de ofte
indviklede begivenhedsforløb omkring
Bonde Larsens utallige tillidshverv og
de intriger, han blev udsat for og viklede sig ud af. Fortællingen om oprettelsen af Byggeriets Arbejdsgiverforening
BYG og hvad derefter fulgte af personog pengestridigheder er fascinerende.
”Jeg har aldrig været bange for at
påtage mig opgaver, der var sværere
end det, jeg mente at kunne klare”, lyder en markant bemærkning fra Klaus

Bonde Larsen driver landbrug på Øgård
i Undløse i Vestsjælland, men opholder
sig meget i lejligheden på Sankt Annæ
Plads, begge steder er væggene præget
af dansk kunst, han finder det spændende at omgås en anden slags malere,
frie kunstnere, der ikke på samme
måde som en håndværker skal løse en
bunden opgave.
Malerfagets veteran går så afgjort
ind for mesterlære og mener ikke, at
skrivebordsplanlæggere skal diktere en
teoretisk uddannelse, når det er praksis, man lærer af. Denne diskussion er
uhyre vigtig og bør bidrage til et opgør med det skolebænkstyranni, der får
mange til at opgive at gennemføre et
uddannelsesforløb, skønt vi i fremtiden
får hårdt brug for håndens mænd og
kvinder; det varer længe, før man kan
sætte en robot til at renovere en ejendom. Bonde Larsen har med snilde og
tålmodighed erhvervet og restaureret
huse i Brolæggerstræde, Dronningensgade og Wildersgade, hvor han lagde
vægt på at opføre sig ordentligt fremfor at spille brutal spekulant.

Man får i det hele taget indtryk af
en ordentlig mand, helt fantastisk er kapitlet, hvor man følger hans job som bestyrelsesformand i Topsikring, der var
kørt ud over afgrunden af alt for smarte
direktører. Et risikofyldt forløb, der så
vidt vides ikke er beskrevet så udførligt
andre steder.
Uden fernis

En fiasko var Klaus Bonde Larsens kortvarige politiske karriere som konservativ folketingskandidat, der kun førte til
et par måneder som suppleant i Folketinget, også denne side af hans ukuelige
trang til at øve indflydelse er gengivet
uden forskønnende fernis.
På vej mod sin 85 års fødselsdag har
Bonde Larsen ønsket at blive portrætteret i bogform, og han har givet adgang
til alle papirer. Ellegaard har opsøgt
tidligere samarbejdspartnere og fået
dem til at lukke op for posen, og dermed bliver biografien langt mere troværdig, end hvis hovedpersonen bare
havde snakket løs.
På den måde er ”Oldermanden” et
forbillede for andre journalister og forfattere, der måtte få til opgave at hjælpe
personligheder fra politik, erhvervsliv
og kultur med at fortælle deres livs
eventyr.
Hvis man interesserer sig for samfundets udvikling og de mennesker, der
formede den, kommer man ikke uden
om denne velskrevne, underholdende
og spændende biografi. Man kan undre sig over, at den ikke har vakt større
opmærksomhed.
jalu@kbhavis.dk

Lasse Ellegaard
Oldermanden - Karrieren, Kunsten, konflikterne
208 sider, 299 kr., Strandberg Publishing
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PEDER BUNDGAARD:
EN ORIGINAL KØBENHAVNER-PERSONA
TEGNER, FOTOGRAF OG FORFATTER PEDER BUNDGAARD ER AKTUEL MED
NY SELVBIOGRAFI. EN MANDS IMPONERENDE REJSE FRA AT VÆRE UNG
BONDEKNOLD TIL AT BLIVE EN DEL AF INDERKREDSEN I I KULTUR- OG MEDIEVERDENEN - IKKE MINDST GENNEM SIT ARBEJDE MED DAN TURELL.
TEKST ANDERS HØJBERG KAMP OG MICHAEL JENSEN

INTERVIEW ”Hvem

synes I er en rigtig,
nulevende,
Københavnerpersonlighed?”, spurgte den unge digter, Claus
Høxbroe, på Facebook. Straks blev Peder Bundgaard nævnt. Peder Bundgaard er manden med hat, frakke og
kraftigt overskæg, der lever sit liv i og
omkring Vesterbro. Det er her jeg fanger ham. Foran Cafe Obelix på Vesterbro Torv. Dengang i 70erne en skrabet
håndværkercafé, vel at mærke under
andet navn, med tuborg og færgekaffe.
I dag en skjortecafé med brunch og specialøl. Peder Bundgaard er kommet her
altid. Ikke mindst med sin gode ven og
samarbejdspartner Dan Turell.
“Det var en kaffebar med ostemadder, der så okay ud om morgenen. Men
hen ad aftenen var de brune. Dan var
en stor slumromantiker, og jeg var
en lille slimromantiker,“ siger Peder
Bundgaard, i dag uden flasketuborg,
men med en kraftig belgisk øl i hånden. Han er aktuel med sin nye selvbiografi, Vand under Broen. Historien
om en mand, som kom ind med firetoget fra bondegården og ramte lige ned
i tidens psykedeliske vibrationer, i en
tid hvor Gasolin’ og ikke mindst Dan
Turell sikrede deres eftermæle som repræsentanter for særligt 70ernes amerikansk-inspirerede way of living i en
dansk-folkelig fortolkning. Bag dem
stod altid Peder Bundgaard, der blandt
andet arbejdede på pladeselskabet CBS
Records: Og med pladecovers til Gasolin og bogcovers til Turell var han med
sine karakteristiske tegninger med til
at forme deres image.
“Vi var gate-crashere”

Dengang udgjorde arbejderklassen en
stor del af byens leben. Digteren i jakkesæt og den langhårede hippie i læderjakke dyrkede den. Dan og Peder
dyrkede brune værtshuse, gamle sømandsknejper, baggårde, pølsevogne
(Dan brød sig vist ikke synderligt me-

get om trikin-befængt udsalgssvinekød, men vognens folkelige koncept
blev hyldet) - foruden tegneserier som
Anders And og Tintin, hårdkogte storbykrimier og ikke mindst jazz og rock.
Genrer, der dengang blev set ned på af
det kulturkonservative parnas, men
som unge filmskabere, forfattere og
tegnere tog til sig, provokerede med
og skabte tidløs kunst.
Det var igennem musikmiljøet, de
to lærte hinanden at kende. Der var
med fodfæste i fælles interesser, at de
to kulturnørder begyndte at skabe en
fælles fortælling.
“Vi havde nok bildt os selv ind, at
vi skulle leve det autentiske liv. Vores
slumromantik lå i tiden. Med rockmusikken snobbede man nedad. Kunsten
skulle ikke være på toppen af elfenbenstårnet, men den skulle ned på jorden,”
siger han og påpeger, at det ærlig talt
nok var knap så autentisk, som det gav
sig ud for. Han giver et eksempel.
“Det eneste vi røg var hvide kings
uden filter. Det skulle man ryge. I det
skjulte var det en cigaret fra den kreative klasse, den var for journalister og
kunstnertyper. Mens grøn cecil var for
arbejderklassen, så dem burde vi egentlig have røget. Vi var måske nogle dårlige slumromantikere, vi var gatecrashere,” siger Peder Bundgaard med et
tørt smil.
Han fortæller, at Dan Turell var en
meget sky person, og at digteren ikke
brød sig synderligt om at gå på værtshus alene. Han ville helst have nogen
med. På samme måde brød Dan Turell sig heller ikke om at blive antastet
af fulderikker, men det var svært at
undgå, når man samtidig ville være
berømt digter - med et varemærke.
Når man taler med Peder Bundgaard, kommer samtalen ofte til at
handle om de andre, selvom det er hans
selvbiografi, der ligger på bordet foran
os. Har han levet sit liv gennem andre?

Nej, men han interesserer sig meget for
andre, er som en nørd dybt optaget af
emner, og det er måske grunden til, at
han foruden sine uendelige antal af tegninger, pladeomslag, bogomslag, fotografier, har fået udgivet over 20 bøger,
faglitteratur om Dan Turell, hippietiden, rockstjerner, spiritualitet og ikke
mindst krimier.
Fra bondeland til storby

Vores to timer lange samtale flakser
lidt mellem Peder Bundgaards interesser og oplevelser og byudviklingen i København, som han paradoksalt nok er
glad for. Han savner ikke 70erne. De
gamle bodegaer er forvandlet til cafeer,
og dem foretrækker han at komme på,
fordi der fred og ro - og ingen røg - cigaretterne er kvittet.
“Der er dog en ting, der piner mig,
og det er, at det er blevet så dyrt at bo i
byen. Almindelige mennesker har ikke
råd til at være her. Da jeg kom ind som
ung plovmand fra landet, kunne jeg
finde et sted at bo i City for No Money. Lige med det samme. Det var så
også noget billigt lort, ikke.”
Han begyndte med at bo på klubværelser, blandt andet på Landemærket. Han købte typisk Berlingske for at
se boligsektionen, og snart boede han
på Gormsgade på Nørrebro for 52 kroner om måneden. Senere flyttede han
til Vesterbro, hvor han slog sig ned, og
hvorfra han udlevede det liv, som Vand
Under Broen handler om.
Sej selvbiografi

“Det begynder med, at Gyldendal henvender sig. Og min undskyldning for
ikke straks at sige ja var, at jeg havde
jo skrevet om alle de andre. Der er sgu
ikke for meget at fortælle om mig selv.
Og jeg kunne ikke huske noget.”
Men så gik der hul på bylden, som
man siger. En dag kom ordene.
“Det der med at skrive hele natten

til man styrter, det dør man af. Jeg er
den pæne mand, der har fundet ud af,
at det dur jeg ikke til. Jeg står totalt
småborgerligt op tidligt om morgenen
og uden morgenmad, first things in the
morning, frisk og klar, og så skriver jeg
så længe jeg kan.”
Skriveprocessen tog tre-fire uger. Og
som Peder Bundgaard selv siger, tager
den blot et par dage at læse. Han haderm når noget er for langt. Om det er
bøger eller film.
Vand Under Broen er den korte læsetid værd, skulle jeg hilse og sige. En på
en gang morsom og reflekteret selvbiografi med de rette anekdoter og fascinerende passager. En ærlig selvbiografi
om at bryde med sin strenge bondefar,
kaste sig ud i Københavns storbyliv og
blive en den af det hele.
ahk@kbhavis.dk

BLÅ BOG
Født 1945 i Aarup
Autodidakt tegner, forfatter og fotograf
Voksede op på gårde langt ude på bøhlandet
Kom til København med nye langhårede
vibrationer og gatecrashede arbejderklassen.
Har udgivet krimier, fagbøger og portrætbøger. Bøger som Gasolin - masser af succes,
London Calling, Superdan. Et portræt af Dan
Turell, Lykkens Pamfil - dansk rock i 60'erne,
Holder Healere Hellige Køer, Sorte Hest og
romanserien Slægten.
Har lavet pladeomslag for Gasolin, Sods,
Voxpop, Burnin Red Ivanhoe, Secret Oyster,
Sebastian, Kashmir, Frede Fup, Denners
Trickbag og bogomslag for Dirch Passer, Dennis Jürgensen, Dan Turell, Raymond Chandler
og mange flere.
Har været redaktør på filmmagasinet
Levende Billeder, desuden skribent for Wild
Magazine, Wheel, Rok, Zoo Magazine. Var i
over 20 år bladtegner på Ekstra Bladet
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DAGDRIVERDETEKTIVEN

ERHARD

ELIZABETH
LØVEGAL

- HANS DATTER SER HAM HELLERE DØD END LEVENDE

SVANEKE BORNHOLM
KAN KØBES I HELE KØBENHAVN
BORNHOLMERBUTIKKEN
TORVEHALLERNE HAL 1
HELSAM CITY
VENDERSGADE 6
HELSEMIN
NØRRE VOLDGADE 19
PILESTRÆDE 6
STORE KONGENSGADE 45
INFO OG WEBSHOP: WWW.LOEVEGAL.DK

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Danskeren Erhard Jørgensen for-

lod i sin tid kone og børn og slog sig ned på
ferieøen Fuerteventura – en af de Kanariske
Øer, hvor han tjente til sit nye liv som taxachauffør og klaverstemmer. Men han løste
også af ren og skær nysgerrighed en slags privatdetektivopgave.
Alt det handlede Thomas Rydahls debutroman Eremitten om – den roman, som indbragte ham Bogforums Debutantpris i 2014.
I De savnede møder læseren igen Erhard Jørgensen, der nu lever et stille liv sammen i en
lille bjerghytte sammen med sine to geder
Laurel og Hardy. Der er blevet længere imellem opgaverne som klaverstemmer, og han
har mistet sin licens til at køre taxa, så livet
opretholdes ved hjælp af små opgaver med
at finde stjålne knallerter og hunde, som er
blevet væk.
Han påtager sig en opgave med at finde
en forsvunden flygtning, Abdi, fra Mali, der
ikke har kunnet få opholdstilladelse, og som
frygtes overført til en flygtningelejr på Lanzarote. Det er Abdis hustru Aissata, der har
hyret ham til opgaven, som hurtigt viser sig
at være meget kompliceret.

det vil være det helt store scoop, hvis de finder deres værts far.
Bogen veksler mellem kapitler, hvor det
er Erhard, som er hovedperson og kapitler,
hvor det er Le. De to eftersøgningsopgaver
bliver yderst dramatiske og blodige, før der
viser sig resultater. Den ene cliffhanger afløser den næste, og som læser er man holdt
i et jerngreb indtil det allersidste punktum.
Det gør ikke noget, at man har læst Eremitten, men det er absolut ikke nogen forudsætning for at få det fulde udbytte. Efter min
mening er De savnede årets bedste danske
spændingsroman. Action fra først til sidst – og
så er det også en roman om kærlighed, savn,
hævn og meget andet. Rydahl har klaret den
barriere, der ofte kaldes ”den svære to’er”.
jl@kbhavis.dk

Hviids Vinstue

Reality-scoop

Samtidig er et nordisk tv-hold kommet til ferieøen for at lave et nyt afsnit af realityserien
De savnede. Sangerinden Lene, kaldet Le, er
den populære vært i programmet, og det er
netop hendes far, Erhard Jørgensen, som skal
findes. Men egentlig ser Le hellere sin far død
end levende, men tv-selskabet er sikre på, at

Kaare R. Skou
Magtens forblændelse
Biografi om P.A. Alberti.
Illustreret. 321 sider. People’s Press

Founded 1723

Thomas Rydahl
De savnede
315 sider. Politikens forlag

www.hviidsvinstue.dk | Kgs. Nytorv |

33 15 10 64
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TRO, HÅB OG UDHOLDENHED
MED AFSÆT I DE TRE LIVSVÆRDIER HAR KIM LEINE OG PETER BAY ALEXANDERSEN SAMMEN
SKABT EN EKSKLUSIV OPLÆSNINGS- OG SAMTALEBOG TIL BØRN OG DERES FORÆLDRE.

TEKST CAMILLE BLOMST ILLUSTRATION PETER BAY ALEXANDERSEN

ANMELDELSE Eventyret åbner med, at
fortælleren præsenterer sig som Gud.
"Gud fortæller alt her i verden. Men
lige nu fortæller Gud om Skærv. Og
det må du hjælpe med. For man kan
ikke fortælle en historie alene. Der er
nogen, der må lytte, eller læse. Der
er nogen, der må skabe de billeder
inde i deres hoved som fortælleren
skaber med sine ord. Derfor er det
lige så meget dig, der fortæller den
her historie, som det er mig". En mageløs tillidserklæring fra forfatteren,
der lægger sig fladt ned for at læserens fantasi er uundværlig for fortællingen. Og det er særlig fornuftigt i
en tid, hvor børn er vant til at være
den, der leder og bestemmer i de spil
og fortællinger, de lever sig ind i på
computeren.

I en kold tid

Omgivelserne for Skovpigen Skærv
er et klassisk legeunivers for børn.
Vi er i et koldt land i et udefinerbart
"gamle dage". Der er glas i vinduerne,
men man kløver brænde, har en ko,
høns og et unordisk æsel. Det er effekter som det eksotiske og fejlplacerede æsel, der taler til børnene, køler
realismen ned og vækker eventyret.
Skovpigen Skærv lever i Navneskoven i en tryg hverdag med sine forældre og lillebroren Nor. Uden for skoven raser pesten. Hun lærer at skyde
et dyr og sige tak til dyret for, at det

ladede livet. Hun lærer at spare og
takke for hvert gryn.
Skrævs forældre bliver taget som
slaver af fyrsten. Hun og hendes bror
bliver efterladt og alle børns leg bliver
virkelighed, de skal klare sig for ingen
ting og er alene i verden. Skræv bliver
Pippimodig, energien Brødrene Løvehjerteagtig og stemningen Ronja Røverdattersk, når Skærv vokser for hver
dag og kommer tættere på naturen,
som også er Gud.
Børn med kræft

Gaven til læseren er, at Leine trækker på sin norske opvækst og sine år
i Grønland, når han beskriver livet i
den rå natur.
Skærv har kraft som en same og
gennemgår en vinter på kanten af døden alene i et lille koldt hus. Overlevelsesstriden minder om kampen
mod kræft og det er ikke tilfældigt.
Parallelt møder vi Ida og Magnus (de
to mest almindelige navne i dette
land) der ligger på fællesstue uden
forældrene, revet væk fra hverdagens
tryghed og slås med kræften, kulden,
angsten og ensomheden under hver
sin for tynde vatdyne med søvnløse
nætter fulde af frygt for døden.
Det samlende i at læse sammen

Eventyret er langt og Skræv må meget
igennem, for som i børnesangen om

Tegningerne er kunstværker. De er skabt af en præcis streg
og blød pensel, der stimulerer barnets opfattelse af fortællingen som harmonisk og poetisk og beskriver drama uden
vulgære overdrivelser.
De fantasifulde vilde landskaber balancerer originalt mellem
urnordiske og fantasitibetansk. Og figurerne er skabt af en
mild pen, der uden plagiat har et strøg af dyre tegneserier og
nutidens smukkeste animationsfilm over sig.
den lille nisse at komme ud, hvor de
andre ikke tør komme, til havet, den
anden side og vende, for at komme
overnaturligt stærk og klog og så fuld
af håb og vid tilbage, at de andre tilbeder hende. Samtidig udskrives de
syge børn.
Bogen lægger op til, at man kan
snakke med sine børn om at flytte
hjemmefra, at klare sig selv, at være
modig, at stole trygt på naturen og
at der kommer hjælp, hvis man kæmper. Det er oplagt at snakke om Gud,
tro, håb og døden. Kærlighed har bogen ikke, den opstår mellem dem, der
hjemme der læser. For bogens budskab er at lokke os fra den ufrugtbare by tilbage til naturen og have
familien som hjerte.
Leine har en vigtig rolle som samfundsforbedrer og bogen har potentiale til udbredelse, også uden for
Norden.

Skovpigen Skærv
En eventyrfortælling for børn af Kim Leine
Med illustrationer af Peter Bay Alexandersen
276 sider, Gyldendal
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ERLING JEPSENS NYE BOG:

GRAM, GRUM OG GRIM

Nyheder · Nærhed · Nytte

Toldbodens Juice & Grønt

100 % økologisk
Vi har hver dag et større sortiment af forskellige økologiske salater,
sandwiches og friskpressede juice, som enten kan nydes i vores café
eller tages med til en af Københavns mange udendørsarealer.
Ydermere tilbyder vi frokost- og frugtordninger med juice til virksomheder. Hvis dette har interesse bedes De kontakte personalet i
caféen, så vi kan skræddersy en løsning der opfylder jeres behov.
toldbodensjuice
Toldbodens Juice & Grønt

Toldbodgade 14 | 1253 Nyhavn | København K | Tlf: 52 50 13 64
Åbningstider: mandag-lørdag: 09:00-17:00 | Søndag: Lukket

Sten og
krystaller
kæmpe
udvalg
fra 10,-

DU FINDER TUSINDVIS AF
SPÆNDENDE OG ALTERNATIVE
GAVEIDEER HOS TESSIES,

FIOLSTRÆDE 14, KBH. K.

TEKST JANNIK LUNN FOTO MORTEN HOLTUM

ANMELDELSE Det

undrer mig,
at betegnelsen ”roman” er benyttet på titelbladet til Erling
Jepsens Gramhavet, da jeg
helt klart læser bogen som
enten en selvbiografi eller
barndomserindringer. En del
af personerne kender man jo
fra Jepsens romaner Kunsten
at græde i kor og Med venlig
deltagelse.
Gramhavet
begynder
med at fortælle om området, der for flere tusind år siden var oversvømmet af hav,
og så før læseren historien
om forældrene, hvor faren
voksede op en af omegnens
andre byer, hvor han stod
i lære som mejerist, mens
det mødrende ophav var fra
Hamburg-forstaden Altona,
og hun kom som syvårig
til Danmark, da forældrene
flyttede til Sønderborg.
Beskrivelsen af faren, der
foruden at køre mælk ud åbner et mejeriudsalg, kender
man som læser fra specielt
romanen Kunsten at græde
i kor, og igen beskriver Jepsen, hvordan faren ustandselig truer med at begå selvmord ved at tage sit gevær
og gå ud i skoven. Derimod
nævner Erling Jepsen ikke
farens incestuelle forhold
til storesøsteren Sanne, man

får blot at vide, at hun er anbragt i familiepleje.
At forholdet imellem faren om Erling er kompliceret, lægges der ikke skjul
på, og ofte er det gennem
det tætte forhold til moren,
at Erlings barndom bliver
nogenlunde tålelig. Det er
ikke kun i Jepsen-familien,
at man er yderst påholdne,
hvad der er sparet er tjent,
som faren udtaler.
Et pæretrick

Fx fortælles der om en
gammel dame, der solgte
sprungne pærer ved rutebilstationen for 10 øre pr.
3 stk., og at disse hovedsageligt blev købt af kommunalt ansatte, der så tog dem
med på arbejde, hvorefter de
skruede brugbare pærer ud
af kontorlamperne og erstattede dem med de sprungne
pærer. Så kunne man tage de
stadigt virkende pærer med
hjem, og de udbrændte på
kontoret var skiftet ud, når
man mødte næste morgen.
Erindringerne er fyldt
med mange andre groteske oplevelser, fx farmorens
begravelse, hvor faren og
hans brødre kommer op at
toppes om, hvem der skal
køre først efter rustvognen

og senere nærmest kommer
op at slås ved kanten af graven, og hvor hele dagen kulminerer med, at Tyskerbedste (som mormoren kaldes)
besvimer og dratter ned ad
sin stol, hvorefter hun bliver kørt på sygehuset, hvor
hun dør.
Gramhavet er en aldeles
fremragende samling erindringer, og de viser igen Erling Jepsen som én af Danmarks mest velskrivende
forfattere, som samtidigt har
en skøn underspillet humoristisk sans.
jl@kbhavis.dk

Erling Jepsen
Gramhavet
235 sider.
Gyldendal
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EN FØDT

MALER
CHARLOTTE CHRISTENSEN REHABILITERER I
PRAGTVÆRKET ”DRØMMEBILLEDER” 1700-TALLETS MALERISKE GENI, DEN SVENSKFØDTE HOFMALER CARL GUSTAF PILO, DER EFTER 30 ÅRS
VIRKE I DANMARK BLEV UDVIST I DEN FREMVOKSENDE NATIONALISMES JAGT PÅ ’DE FREMMEDE’.

TEKST MAJBRIT HJELMSBO

FOTO SCANPIX

Jeg møder kunsthistorikeren Charlotte
Christensen i hendes charmerende lavloftede Christianshavnerlejlighed, der i sig selv inviterer til en
kunsthistorisk øjenvandring med de mange billeder, buster, rariteter og bøger med viden fra gulv
til loft. På stuebordet ligger Charlotte Christensens
for nyligt udgivne pragtværk, ”Drømmebilleder” om
Frederik V’s hofmaler, den svenskfødte Carl Gustaf
Pilo, som var den betydeligste maler i 1700-tallets
danske kunsthistorie.
C.G. Pilo (1711-1793) kom til Danmark allerede
i 1741. Han blev tegnelærer for hærens unge officersaspiranter og kronprins Christian (senere Christian VII). Han avancerede hurtigt til professor ved
Kunstakademiet og senere også direktør samme
sted. Han blev udnævnt til hofmaler og malede
mere end halvtreds malerier af Frederik V foruden
billeder af dronningerne Louise og Juliane Marie,
og af Christian VII og Caroline Mathilde, foruden
talrige portrætter af adelspersoner og københavnske borgere.
Men i kølvandet på Struensees fald i 1771 fulgte
INTERVIEW

en mental paranoia over for fjendtlige udenlandske
kræfter, hvilket medførte en nationalistisk danskhedskamp mod ’de fremmede’, hvor udenlandske
kunstnere blev sendt ud af landet. Pilo blev udvist
i 1772, angiveligt fordi han kort forinden havde
modtaget Vasaordenen af den svenske kong Gustaf
III. Hjemme i Sverige fik Pilo dog atter greb om sin
karriere og blev også her direktør for Kunstakademiet og hofmaler for Gustaf III.
Men selv i dag hænger den gamle, nationale opfattelse af dansk kunst, som værende en kunst skabt
af danske kunstnere, åbenbart stadig ved. Rent faktisk er det svært for offentligheden overhovedet at
kunne komme til at se billeder kreeret af udenlandske kunstnere i Danmark fra 1700-tallet på de nationale kunstmuseer, hvorimod den danske Guldalderkunst, kreeret af danskfødte kunstnere, nærmest
helt har fortrængt de udenlandske forgængeres værker fra museumssalene. Statens Museum for Kunst
viser for eksempel kun seks malerier af Pilo.
Jeg spørger Charlotte Christensen, hvad der er
interessant ved at se på Pilos malerier i dag?

Charlotte Christensen: ”Det vigtigste for mig
er at slå fast, at Pilo er en maler - en født maler! Nu om dage er der praktisk talt ingen, der
taler om malerier som kunst mere. I dag taler
kunsthistorikere hellere om køn, kolonisme, om
før-dit og post-dat. Tilgangen til malerkunsten er
altovervejende gået over til at være en filosofisk
eller idehistorisk indgang.
Hvis man går tilbage til kunsthistorien i
1930’erne, så talte man dengang om billedets
opbygning, gyldent snit, om former og farver,
tingenes placering og detaljerigdom, om det var
malerisk eller tegnerisk. I dag ser man på billeder, som om det var en slags fotografi – i stedet
for at se på billedet som en kunstnerisk proces.
I dag ser kunsthistorikerne kun slutresultatet.
De ser fx et billede af Frederik V. Og i stedet for
at forholde sig til billedet som maleri begynder
de at forholde sig moralsk til, hvordan maleren
gør, når han skal smigre en enevældskonge, eller
om kongen er gengivet naturtro. Men selvfølgelig
så kongen ikke ud i virkeligheden som på maleri-
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erne. Alle malerier er jo fiktion. Jomfru Maria så
jo heller ikke ud som hos van Eyck med masser
af perler og skønne materialer.
Man har glemt billedets dimension af kunstnerisk proces og fiktion, da man holdt op med
at se på kunst fra 1700-tallet, og i stedet har set
så meget på 1800-tallets kunst, hvor det i højere
grad gik ud på at skabe det samme, som det man
kunne med et fotografi.
Det væsentlige for mig er at se billedet som
kunst. Jeg ville så gerne, at man kunne se Pilo,
ligesom man ser Kandinsky eller Matisse. Dét,
at hvis man ser et billede af Pilo ved siden af
et billede af Matisse, så ville man kunne se, at
det er det samme, de to kunstnere gør! De ser
et motiv, en person, og de bevæger penslen på
lærredet. Og så får vi deres billede i disse farver sammen med ornamentet bag ved. Pilo arbejder på lærredet ligesom Matisse gør det i det
20. århundrede. Begges arbejder går netop ikke
gennem en fotografiopfattelse.
Men den stærkt nationalt-brandede Guldal-

KBH K

derkunst fortrængte effektivt 1700-tallets billeder. Rokokkotidens kunst blev dømt overfladisk,
tøjlesløs og ryggesløs, og dens kunstnerne som
umoralske og dårlige mennesker. Denne fordømmelse af forgængerne, både æstetisk og moralsk,
er ret enestående i kunsthistorien og har bevirket, at selv i dag beskæftiger ingen sig med dem
mere. Du ser heller ikke billederne på Statens
Museum for Kunst, for dér er de fleste af de
billeder, man har, demonteret og puttet væk på
magasiner.
Da man efter Grundloven begyndte at skabe
moderne museer og havde fået nationaliseret
kongens billeder, var man ikke interesseret i at
tage 1600-tallet og 1700-tallet med, fordi der her
næsten kun var tale om billeder af fremmede
kunstnere. Pilo og hans store billeder lod man
blive hængende på Amalienborg, eller hvor de
nu er kommet til at hænge”, bemærker Charlotte
Christensen tørt.
Det er med andre ord svært for offentligheden at komme til at se Pilos billeder. Nu kan
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man imidlertid se dem i Charlotte Christensens
smukke og gennemresearchede Pilo-biografi,
”Drømmebilleder”.
mh@kbhavis.dk

Charlotte Christensen
Drømmebilleder
Sideantal:448, Nyt Nordisk Forlag

Spørg bare os…
Når du besøger vores apotek, gør vi vores yderste for, at du
skal få en god oplevelse. Vi giver os tid til at rådgive dig. Du kan
bl.a. spørge os til råds om det kolde vejrs mange udfordringer
for både hud og krop.
Velkommen indenfor.
Venlig hilsen
Tine Wiboltt
Apoteker på København
Vaisenhus Apotek

Tør vinterhud?

Rygestop?

Smertelindring?

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.

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

På apoteket kan vi hjælpe dig med at finde den type smertestillende middel,
som passer bedst til dig og din smerte.

Voltaren® Gel
Effektiv lokalbehandling mod
smerter i muskler og led. Voltaren gel
behandler inflammationen, der ofte er
årsagen til smerte. 150 g.

Forkølet?
Forkølelse er en virusinfektion, der skal
bekæmpes af kroppens eget immunforsvar,
men du kan gøre noget for at
lindre symptomerne.
Danatekt
Creme med 70% fedtindhold til tør og
skællende hud. Indeholder et aktivt
ekstrakt fra havrekerner. Dæmper
rødme og kløe og virker anti-irriterende. 250 ml.

Nicorette® QuickMist mundspray
Hurtig lindring af rygetrangen
efter 60 sekunder. 1 eller 2 pust ved
rygetrang.
Med frisk smag af mint. 2 stk.

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

Spar 20% på udvalgte produkter

Multi-tabs 50+,
180 stk.

Multi-tabs D3-vitamin
25 mcg., 300 stk.

Linicin Plus
Shampoo, 100 ml.

Linicin Prevent,
100 ml.

Unikalk Forte,
180 stk.

Zymelin®
Næsespray mod
tilstoppet næse
ved forkølelse og
bihulebetændelse.
Virker ved at mindske
hævelsen i næseslimhinden. Virkningen
indtræder efter få
minutter og varer
op til 10-12 timer. Til
voksne og børn over
10 år. 10 ml.

Gælder fra den 2. januar til den 22. januar 2017

Unikalk Silver,
180 stk.

APOVIT Extra
voksen, 200 stk.

APOVIT Multi
voksen, 200 stk.

København Vaisenhus Apotek
Landemærket 3-5 · 1119 København K · Tlf. 33 15 41 10
www.vaisenhus-apotek.dk
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 pga. 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. Hikke, hovedpine, kvalme, irritation i halsen, lokale virkninger så som en brændende følelse,
betændelse i munden, ændringer i smagssansen, mundtørhed eller øget mængde spyt, sure opstød, halsbrand, smerter eller ubehag i maven, opkastning, luftafgang fra tarmen eller diarré, træthedsfølelse, overfølsomhed (allergi), snurrende, prikkende fornemmelse. Dosering: 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. Uge 7-12: Nedsæt 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. 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. April 2016. Otrivin Menthol Ukonserveret. 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. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 44 86 86 86 – www.otrivin.dk. Dato for produktresumé 08/2016. Voltaren gel Voltaren gel indeholder diclofenac. Virkning: Er betændelsesnedsættende (anti-inflammatorisk) og smertestillende og anvendes imod lokale smerter i muskler, sener og led. Dosering: Voksne og børn over 14 år: 2-4 g gel påsmøres huden 3-4 gange dagligt dér, hvor det gør ondt. Brug ud over 7 dage bør kun ske efter aftale med lægen. Bivirkninger: Omfatter
milde og forbigående hudreaktioner på det behandlede hudområde. Op til 10 % kan opleve udslæt, eksem, erytmen, dermatit og pruritus. Sjældent ses blæredannelse på huden. Meget sjældent ses overfølsomhed, sammentrækning af bronkierne, astma, tørhed, pustuløst udslæt,
nældefeber eller lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes af personer, hvor acetylsalicylsyre eller andre NSAIDer fremprovokerer astma, nældefeber eller snue. Bør kun anvendes på intakt rask hud og ikke på åbne sår eller ved svær akne. Bør ikke komme i kontakt med
øjne eller slimhinder. Undgå overdreven udsættelse for sollys for at forhindre lysoverfølsomhedsreaktioner. Er ikke beregnet til brug under tætsluttende forbinding. Særlig forsigtighed af NSAIDer bør udvises hos ældre patienter. Samtidig anvendelse af oral NSAIDer kan øge forekomsten
af bivirkninger. Bør ikke bruges af gravide og ammende. Kan påvirke chancen for at blive gravid. Pakninger: Voltaren gel 11,6 mg/g, 50 g, 100 g og 150 g. Inden brug af produktet, bør vejledningen i og på pakningen læses grundigt. Novartis Consumer Health – tlf. 39 16 84
00. Dato for produktresumé: 03/2014. Læs mere på www.voltaren.dk. Zymelin® ukonserveret næsespray (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Forkølelse med tilstoppet næse eller ved bihulebetændelse. Mindsker hævelse af næseslimhinden og giver luft i næsen. Dosering:
Zymelin® ukonserveret næsespray 1 mg/ml: Voksne og børn over 10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens anvisning. Zymelin® ukonserveret næsespray 0,5 mg/ml: Børn 2-10 år: 1 pust i hvert næsebor højst
3 gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed overfor xylometazolin eller et af de øvrige indholdsstoffer, ved grøn stær med snæver kammervinkel, eller hvis man har fået fjernet hypofysen eller er
blevet opereret i hjernen gennem næse eller mund. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Må ikke anvendes til børn under 2 år, da de kan få alvorlige bivirkninger - selv ved lave doser. Bør ikke anvendes i mere end 10 dage. Hyppig og langvarig brug kan medføre hævelse af
næseslimhinden og øget sekretion fra næsen. Skal anvendes med forsigtighed af personer, der har oplevet søvnforstyrrelser, svimmelhed, rysten, forstyrrelse i hjerterytmen eller forhøjet blodtryk ved andre lægemidler. Anvendes med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved
forhøjet stofskifte (hyperthyroidisme), sukkersyge, forhøjet blodtryk, alvorlige hjerte-karsygdomme, vandladningsbesvær på grund af forstørret blærehalskirtel (prostata), ved behandling med MAO-hæmmere og andre lægemidler, der kan forhøje blodtrykket samt ved svulst i binyrerne
(fæokromocytom). Samtidig behandling med medicin mod depression eller Parkinsons sygdom (tricykliske/tetracykliske antidepressiva eller MAO-hæmmere) kan forstærke bivirkninger ved brug af Zymelin®. Tegn på overdosering: Markant fald i kropstemperatur, svedudbrud, døsighed, hovedpine, hurtig og uregelmæssig puls, forhøjet blodtryk og evt. koma, især hos børn. Disse tilstande kan også opstå ved at tage medicinen forkert, f.eks. ved at indtage dråberne gennem munden. Graviditet: Bør ikke anvendes. Amning: Bør kun anvendes efter lægens
anvisning. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen samt øget sekret fra næsen. Ikke almindelige: Tilstoppet næse. Sjældne: Ubehag i mave-tarmkanalen. Meget sjældne: Alvorlige allergiske reaktioner:
Hududslæt, åndedrætsbesvær, hurtig/uregelmæssig puls eller hævelse af ansigt og hals. Pakninger: Næsespray 1 mg/ml 10 ml og 2 x 10 ml. Næsespray 0,5 mg/ml 10 ml. Læs indlægssedlerne i pakningerne omhyggeligt. Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup.
Tlf.: 46 77 11 11, www.takeda.dk, email: info@takeda.dk. Oktober 2016

*Priserne gælder fra 2. januar – 22. januar 2017, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

