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CYKELTAVLER SKAL
BEGRÆNSE TRÆNGSEL

FREDENS HAVN, PIRAT
BAY OG CHRISTIANSHAVN

04 HAVNEN

11 TRAFIK

KØBENHAVNS
PANSERBASSER

TIL DATO BEDSTE
HVID OG BELLING-KRIMI

18 MAGASIN MYLIUS 23 ANMELDELSE

ET FORUDSIGELIGT
SOMMERFÆNO… PROBLEM

Prøv at forestille Dem, at man her i vores velstrukturerede, rationelle og på alle mulige måder gennemplanlagte samfund, pludselig, midt i januar stod i den situation, at trafikken
brød sammen, fordi kommunen havde glemt at købe vejsalt til de isglatte kørebaner.
S:02
KOMMENTAR

LYDEN AF

GLADE
MENNESKER
TEKST CAMILLE BLOMST

Skuespilleren Johannes Lassen, der for tiden har hovedrollen
som politileder i Kanal 5's store
danske dramaseriesatsning Gidseltagningen, der udspiller sig i
indre by og særligt under den næsten færdige Metro under MarS:10
morkirken.
MIN BY

KØBENHAVNS GÆSTFRIE OVERBORGMESTER Da Københavns Rådhus delvist står tomt i sommerperioden, burde der
blive talt om at benytte Rådhuset som midlertidig bolig til de mange romaer der pt slår lejre rundt omkring i byen. På
den måde vil de mange erhvervsdrivende i Indre By også slippe for at skulle rengøre deres områder omkring butikkerne
for afføring mm.
								
TEGNING: CLAUS SEIDEL

Prices Grill

250,-

+ Rødgrød med fløde kr. 300 pr. person

FIRE LÆKKERIER PÅ TALLERKENEN:
Vildtpølse med havgus fra røgeriet Egtved
Fransk Label Rouge kylling
Svinebryst af Svendborg Gourmetgris
Bøf af kødkvæg fra Kildegaarden
Torsdag, fredag & lørdag fra kl. 17.30. Fra d. 26/6.

Vi har åbent på terrassen hele sommeren alle dage fra kl. 12.00.

Rosenborggade 15-17, 1130 København K, Tlf. +45 3841 1020, www.brdr-price.dk
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LEDER
Fortsat fra forsiden......

sengen, hvert eneste år, når de lyse nætter og varmen
kommer: så kommer de, de udstødte, marginalise-

Eller hvad med denne tænkte oplevelse: at supermarkedernes kølemontre er blottet for rapænder i
den sidste uge inden jul. På TV-Lorry bliver der sagt
sorry af en brødebetynget talsmand for Landbrug
& Fødevarer, men, siger han beklagende, de havde
simpelthen ikke tænkt på, at opdrætte tilstrækkeligt mange ænder ude på landet, for, som de sagde,
i august var der jo ingen der efterspurgte andesteg.
Nej, vel? - Sådan foregår det ikke her i byen. Ikke
her, hvor vi er beredte, gode til at planlægge, forudse
og indfri de mest akutte behov, også når vi ved, at
de ligger et godt stykke ude i fremtiden og venter.
Disse situationer er utænkelige i rationelle, tjekkede og ansvarsfulde København. De sæsonbestemte behov opstår lige så pludseligt som de er
forventede. Pludselig er de der med en genkendelighed og regelmæssig præcision, så man nærmest
kunne stille urene efter dem.

rede, kriminaliserede fra nogle af Europas mest
brutale, dårligst fungerende samfund, hvor jungleloven hersker og de fattige ikke har anden udsigt til
at blive endnu mere fattige, hvor adskillelsen mellem det etablerede samfund og dets velfungerende
borgere og dem der ikke er med, hvad enten det
så skyldes race, kultur eller klasse, klansamfund,
bandekriminalitet eller familiedynastier ødelægger enhver form for sammenhængskraft og tro på
en fremtid.
Uanset hvor lidt de har del i samfundet i deres eget land,
lige så god ret har de til at opholde sig her i landet, så
længe de er EU-borgere og så længe doktrinen om arbejdskraftens frie bevægelighed håndhæves af de europæiske fællesskabers institutioner.

I hen ved en måneds tid har København været
i chok, i en form for undtagelsestilstand: de lovløse
hærger os, de sover på gaden og i gangtunellerne,
de stjæler pengene op af vores lommer, de truer,
slår og det der er værre, de betler, larmer, de skider og pisser og larmer på gadeplan. Og snakken er
gået på gader og stræder og i de sociale såvel som i
masse-medierne
Det er en skam. Og ærligt talt synd for os, ligeså
meget som det i allerhøjeste grad synd for dem. Men
København kan naturligvis ikke løse problemerne
i samfund, der ligger langt herfra, hvad enten de
er af kulturel, økonomisk eller strukturel karakter.
Men vi kunne have været bedre forberedte på at
de kom. Vi vidste det. Ligesom vi vidste det sidste
sommer og ligesom vi sidste sommer før den vidste det. At de kom. Hvor ubehageligt det end er at
kalde nogen de eller dem i den tone, så er det dem.
Og vi har ingen jordisk chance for at ændre på det.
Borgmesteren har haft travlt med at appellere til
regeringen om hjælp. Troede han selv på den? Frank
Jensen er jo netop i modsætning til den siddende
regering i besiddelse af en social samvittighed, en
menneskelig empati, i det hele taget en langt mere

Hvorfor er det så ikke sådan med romaerne? Eller hvad
man nu skal kalde dem, de fremmede mennesker der
kommer til København fra Rumænien og andre sydøstlige egne af Europa, hver eneste sommer med formål
som mange af os fastboende ikke bryder os om: nemlig
at hive så mange værdier ud af københavnerne og de
velhavende turister som overhovedet muligt i den korte
tid, der er opholdsvejr og -tilladelse her i byen. Med

det formål at med lovlige, såvel som ulovlige metoder spændende fra flaske indsamlinger, tiggeri,
gøgleri og musiceren, lommetyveri, røverier, tyverier, indbrud m.m., at skaffe sig så menge penge
som muligt, så hurtigt som muligt, tager de ophold
her i byen for kortere eller længere tid. For manges vedkommende indtil den bitre ende, hvor de
bliver ledsaget af politiet til lufthavnen og sendt
hjem på en enkeltbillet med en større eller mindre
straffesag i bagagen.
Vi ved de kommer. De seneste 10 år har det hvert år været i stigende antal. Alligevel bliver hele byen taget på
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Politiet kan jo først tage sig af de kriminelle, når de har
gjort noget kriminelt. Det er et vigtigt princip i et civiliseret samfund. Selv den mest brutale og tyvagtige sigøjnerhøvding er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Det
gælder, ikke mindst, for hans undertrykte undersåtter.

I et ordentligt land, i en moderne socialt bevidst velfærdsstat stat skal ingen høre for noget på
grund af deres udseende, nationalitet eller andre af
den salgs karakteristika. Vi nægter at tro, at der er
grobund for racisme, kollektiv chikane, selvtægtskultur, lynchstemning blandt københavnere i noget nævneværdigt omfang. Men lige så lidt som de
undertrykte verden over har fortjent deres skæbne,
har københavnerne fortjent at få ødelagt den bedste tid på året i deres by fordi lokale, statslige, såvel
som de overstatslige EU-myndigheder ikke håndterer problemerne. Ikke engang har forberedt sig på
at de vil opstå.
Og ligeså meget som princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed i det indre marked bliver respekteret, har vi ret til at forvente, at problemerne
bliver håndteret med respekt for endnu ædlere og
endnu mere civiliserede humane principper.
Vi har et problem i byen, lad os da bare kalde
det et roma-problem, det er ikke det der er det afgørende. Det afgørende er at det bliver løst.
Københavneravisen
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KOLOFON
ANSV. CHEFREDAKTØR:

realistisk fornemmelse hvad der er rigtigt end den
regering, der ikke kan finde ud af andet end at udstede bøder til folk for at være fattige. Det tror vi i
hvert fald indtil de modsatte er bevist. Også på trods
af Overborgmesterens mærkværdige og urealistiske
forslag om, at det kun skulle være tilladt for danske
statsborgere at sælge tomme flasker i butikkerne.
Vi vidste de kom, og vi vidste, at vi i som landet,
eller snarere landene ligger, ikke kunne forhindre
det. Men vi kunne have forberedt os på det. Vi kunne
have indrettet pladser i udkanten af byen, hvor de
kunne slå sig ned, vi kunne tilbyde dem lægehjælp
og rådgivning.

Social Økonomisk
Presseforening
Købmagergade 62, 2. sal
1150 København K
Tlf: 53 56 02 42
Cvr nr.: 35 76 36 78
Web: kbhavis.dk
Mail: kbh@kbhavis.dk

21.500 eksemplarer

Postomdeles af Postnord og leveres
til butikker, restauranter, biblioteker,
kontorer, klinikker og caféer i Kbh K.
Næste nummer udkommer og
bliver omdelt fra onsdag d. 30.
august 2017.

SOCIALØKONOMISK

VIRKSOMHED

Ønsker du mere information om den
‘Social Økonomiske Presseforening’,
som er en socialøkonomisk virksomhed
kontakt da:
Plan & Handling
Att. Allan Nielsen
Skt. Gertruds Stræde 5
1129 København K · Tlf.: 53 53 77 77

FRYGT OG BÆVEN
'Man kunne frygte…’, ja-ja-ja. Hvor
ofte har vi ikke set denne indledning fra en eller anden Kloge-Åge eller Skrap-Sisse. Minder det ikke om
et børneeventyr: 'Drengen og Ulven',
som faktisk findes på et væld af andre sprog. ‘Ulven kommer!’ er som en
magnet, alle hører øjeblikkelig efter.
Men, ak. Misbruges denne effekt, er
det som en kniv i skuffen, den sløves,
indtil den ikke kan skære.
Dagens rekord: ‘Dansk Landbrug
frygter et mudret engelsk valg’. Den
bliver svær at slå, selv i agurketiden,
som står for døren. Vi farer nervøst
sammen og med tics i øjenomgivelserne, ser vi for os ‘et mudret valg’
(er alle valg ikke det?) og et frygtsomt
dansk landbrug, som lige nu er ved at
drukne i den regn, som de ellers med
usvigelig sikkerhed efterlyser hvert
forår. Uha da, måske bliver høsten
slet ikke så god i år. Hallo! Vis mig
et år, hvor bønderne ikke har slået
kors for sig og frygtet det værste.

Tivoli frygter et katastrofeår,
hvis der ikke snart kommer noget
solskin. Pensionsselskaberne frygter
faldende indtægter, fordi levealderen
stiger. Hvad?? Er det ikke ret dejligt,
at folk lever længere nutildags?
I København er vi rigtig godt med.
Alle frygter det ene og det andet: Skybrud og affald i gaderne. Metrostøj
og vejarbejde. Hjemløse og stigende
ejendomspriser. Men tag cyklen en
lun sommeraften i Jazzugen og nyd
vores gamle, vidunderlige Hovedstad.
Og når stemningen er forduftet, så
spark politikerne i bagdelen og forlang, at de rydder op i de førnævnte
problemer. lærer ungdommen med
pisk og gulerod at opføre sig ordentligt. Og tænke på, at det måske var
derfor, at vælgerne har placeret disse
politikere på Rådhuset. Så længe det
varer. Ellers kommer Ulven måske på
Rådhuset og æder…….Nej, heller ikke
denne gang kommer Ulven. Men næste gang!

SKØNNE
BOBLER
fra Italien
PROSECCO DOC,
CASTELLO 4357
ITALIEN
Frisk og frugtfyldt Prosecco der er dedikeret til Fabianos
grundlægger og navngivet efter husnummeret på den
første Fabiano vinbutik. Vinen er den perfekte eksponent
for Fabianos høje kvalitet, der aldrig skuffer. Denne
Prosecco er et oplagt valg som aperitif, til lette fiskeretter
eller til en frugtdessert. Serveringstemperatur: 8-10ºC.
VinAvisen: “En rigtig god boblevin med livlig mousse og en
charmerende lille sødme. God eftersmag.”
Mad & Venner: “Denne vin er en stor nydelse med sin fyldige
og bløde mousse, sin fint krydrede duft og sin lækre smag af
ananas og citrus. Moules mariniéres eller andre former for rå eller
tilberedte muslinger vil være et godt match til denne prosecco. En
tallerken østers vil også være sagen.”

79 75
Normalpris: 99,75 pr. fl.

SPAR 20,00

Østergade 1, 1100 København K | ostergadekbh@skjold-burne.dk | tlf: 33 14 04 81

Tilbuddet gælder t.o.m. 31. juli 2017 . Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

TILBUD PR. FLASKE
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FREDENS HAVN,

PIRAT BAY OG
CHRISTIANSHAVN
TEKST JETTE R. ARENDRUP

FOTO TORBEN DRAGSBY

BÅDEBYEN I ERDKEHLGRAVEN SKAL AFVIKLES,
MEN HVAD SKAL DER SKE MED DE HJEMLØSE?

ÅRETS PUBLICISTPRISER
TEKST JØRN THULSTRUP

Der er næppe mange med refence til medier og publicisme,som ikke har bemærket,
at den snart 100- årige fhv.
chefredaktør på ugebladet
”Hjemmet” Lise Nørgaard,
forfatter til bl.a. TV-serien
Matador, der for tiden i renoveret udgave sendes i aftenens bedste sendetid på DR,
den 15. maj blev udnævnt til
ærespublicist. Det var første
gang Publicistklubben uddelte en ærespris.
Arrangementet med prisuddelingerne blev afholdt i
Bremen Teater i København.

Bemærkelsesværdigt var det,
synes jeg, at de fleste prismodtagere, læste deres takketaler op efter et medbragt
manuskript. Det gjaldt også
den ellers skarpe EU-kommissær Margrethe Vestager.
Lise Nørgaard holdt sin
meget velformulerede tale
uden manuskript og modtog
stående ovationer fra det veloplagte publikum.
Clement Kjersgaard, der
var aftenens professionelle
vært styrede prisfesten uden
sin vanligt krukkede adfærd.
Alt i alt var det en fin aften.

Hviids Vinstue
Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk | Kgs. Nytorv |

HAVNEN Der er gået omkring 9 år, siden de før-

ste både lagde til i Erdkehlgraven ved Refshalevej og grundlagde den selvbestaltede havn,
Fredens Havn. Siden kom dens lillebror Pirat
Bay for hjemløse til. Havnene er ulovlige, og
selv om bådebyen har kæmpet, har det ikke
været muligt for dem at etablere ordnede forhold på vandet med stadigt nye brugere og
meget primitive adgangsforhold fra bådene.
Dertil kommer lejlighedsvis forladte bådvrag,
der ligger og lækker olie, mens ejendele flyder
ind i sivene til skade for fuglelivet.

nent demonstration midt på pladsen. Ingen
tvivl om at deres hjerter banker for Christianshavn, som med bl.a. tre varmestuer har en
årelang tradition for at rumme udsatte med
problemer som hjemløshed, alkoholisme og
psykisk sygdom. De udsatte betragter bydelen som deres hjem, og de brænder efter at
etablere en form for boliger her, hvor de har
hele deres netværk. De demonstrerer for at
få anvist en grund, et område, hvor de må få
lov til at slå sig ned i fællesskab.

33 15 10 64

Restaurant

Eksperimenterende boformer
To både brændt ned

Siden vi sidst skrev om forholdene i januar
2016, har en af havnens beboere drevet hotelvirksomhed i den ulovlige havn og lejet
husbåde ud til turister gennem Airbnb. Der
er samtidig nedbrændt to både, og flere hjemløse har forladt havnen, da det blev for hårdt
at bo der. Ved den ene brand havde en italiensk turist nær mistet livet, og måtte reddes
op af vandet. Afdelingschef Hans Erik CutoiToft fra Kystdirektoratet, som er myndighed
for området, siger at husbådene ligger ulovligt
og derfor skal fjernes. Beboerne på husbådene
er allerede informerede om, at området skal
rømmes, så det forventer man, at det bliver.
Sovesal på Christianshavns Torv

Det skulle altså være ganske vist, at en afvikling er forestående, og flere hjemløse har som
sagt forladt havnen og har i skrivende stund
etableret sig med ejendele og soveposer på
Christianshavns Torv i en indhegnet perma-

Man ved at hjemløseproblematikken er et
kompliceret individuelt problemkompleks
med bl.a. det fælles træk, at hjemløse kan
have svært ved at bo alene i en traditionel
bolig. Derfor ser man mange velmenende boligforløb mislykkes. Men da Christianshavn
strækker sig langt ud på Refshaleøen, skulle
man tro, at der er mulighed for, at finde et
område i bydelen, hvor de hjemløse kan bo
under eksperimenterende boformer med tilknytning af sociale viceværter og evt. alternative arbejdspladser, så de udsatte/hjemløse
kan bo, arbejde og være ved deres netværk i
den bydel, hvor de har haft deres gang i mere
end en menneskealder.
Det vil vise sig, om det kan lykkes at råbe
politikerne op. Overborgmester Frank Jensen
burde være samarbejdsvillig, for som han siger: ”København skal være en mangfoldig by
med plads til alle.”
jra@kbhavis.dk

Authentic Indian Cuisine
Spis en 3-retters menu
For 199,- kr. pr. person

Vælg frit fra menukort:
Forretter - hovedretter - desserter
Uanset om du er til kød, til fisk
eller er til vegetarmad
Åbent 16 - 23
Mandag lukket
Lavendelstræde 13, 1462 København K
Tlf. 33 93 92 98
Se mere på: www.eatatbombay.dk

Spørg bare os…
Kom ind på vores apotek og få gode oplevelser med hjem.
Vi giver os god tid til dig og dine spørgsmål, også når du skal
blive klar til ferierejsen. Alle du møder på apoteket er
uddannet til at give dig den bedste rådgivning.

På apotekeren.dk kan du få
ekspederet dine recepter, og få din
medicin leveret direkte til døren.

Besøg vores apotek og få svar på dine spørgsmål.

Du finder også et stort udvalg
af lækre hudplejeprodukter,
vitaminer og håndkøbslægemidler.

Venlig hilsen
Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på
Kongelig Hof Apotek

Rygestop?
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.

Loppebehandling?

Ørepleje?

Frontline Combo Vet
Behandler og beskytter
både din hund og kat mod
lopper og flåter. 1 stk.

Remo-wax® Olie Spray
Remo-wax Olie Spray mindsker
kløe og irritation i øregangen forårsaget af tør hud. Olien forebygger
også ørevokspropper, der kan
opstå ved hyppig badning om
sommeren. Anvendes efter behov
og skal ikke skylles ud. 15 ml.

Lopper er et stigende problem for kæledyr og deres
ejere. Få råd og vejledning på apoteket til at beskytte
dit hjem, hund og kat mod lopper.

Ørevoks er en del af kroppens immunforsvar, men
hvis det hober sig op, kan det føre til nedsat hørelse
og ubehag. Du kan forebygge ørevokspropper.

Diarré?

Bakterierne i et andet land kan være fremmedsprog for din mave. Hør om forebyggelse og lindring af
feriemave på apoteket.
Nicorette® Cooldrops
Kom godt i gang med dit rygestop
med sugetabletten fra Nicorette.
Nicorette Cooldrops er diskret at
bruge og findes i en smart æske i
lommestørrelse. Lindrer rygetrangen
efter 5 minutter og har en frisk smag
af mint. Perfekt til dig, der ryger under
20 cigaretter om dagen. 20 stk.

Hidrasec®
Lægemiddel mod akut diarré.
Virker hurtigt på diarré ved at
mindske væskemængden i
tarmen. Med Hidrasec slipper
du for, at uønsket virus og
bakterier forbliver i tarmsystemet og for efterfølgende at
blive ramt af forstoppelse og
oppustethed. 10 stk.

Tasectan®
Med Tasectan® er hele familien
sikret en effektiv og skånsom
behandling af diarré-symptomer. Påvirker ikke tarmens
naturlige bevægelser, men
fjerner de skadelige bakterier
fra tarmen og genopretter dens
normale funktion. Giver ikke
forstoppelse. 15 stk.

Spar 20% på nedenstående produkter

Multi-tabs Complet, Multi-tabs magnesium
90 stk.
350 mg, 100 stk.

SB12 White
250 ml.

SB12 original,
250 ml.

A-Derma Exomega
Foaming Gel, 500 ml.

Gælder fra den 26. juni til den 23. juli 2017

A-Derma Exomega
Lotion, 400 ml.

Lactocare Travel,
30 stk.

Lactocare Stop,
30 stk.

Kongelig Hof Apotek
Store Kongensgade 45 · 1264 København K · Tlf. 33 14 11 68
www.kongelighof.apotekeren.dk
Hidrasec ®, kapsler 100 mg (racecadotril). Lægemiddel ved akut diarré til voksne og børn fra 15 år, der virker ved at nedsætte væskeudskillelsen fra tarmen til tarmindholdet. Læs oplysningerne i indlægssedlen inden brug. Dosering: 1 kapsel initialt, derefter
1 kapsel 3 gange dagligt. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for hjælpestofferne. Der er ikke beskrevet nogen interaktioner med andre lægemidler hos mennesker til dato. Forsigtighed ved brug hvis blodig afføring med høj feber
eller ved nyresygdom eller nedsat leverfunktion. Bivirkninger: Hovedpine (≥ 1/100 til <1/10), udslæt og erytem (≥ 1/1.000 til < 1/100). Bør ikke anvendes til gravide og ammende. Pakning: 10 stk. HA. Priser: For dagsaktuel pris se: www.medicinpriser.dk. Ikke
tilskudsberettiget. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Bioprojet Europe Ltd., Irland. Repræsentant Nordic Drugs, Gl. Kongevej 135 B mezz., tv, 1850 Frederiksberg C. Afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte
produktresumé dateret 30.10.2015. Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres fra indehaveren af markedsføringstilladelsen. Nicorette® Cooldrops Sugetablet (nicotin), 2 mg og 4 mg sugetabletter til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nicotintrang
og abstinenssymptomer og rygetrang. Anb. brug højst 9 måneder. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Sukkersygepatienter bør være opmærksomme på, at en øget insulinoptagelse forekommer ved rygeafvænning. Nicotindoser, som en
voksen ryger tolererer, kan give forgiftningssymptomer eller være dødelig hos små børn. Bør ikke bruges af kvinder som ønsker at blive gravid, gravide/ammende og børn 12-18 år uden lægens anb. eller til børn u. 12 år og af personer der aldrig har røget. Risikoen
bør dog afvejes over for fortsat rygning. Bivirkninger: Nældefeber, hævelse af ansigt, tuge eller svælg, vejrtrækningsbesvær, besvær med at synke, Kvalme, ømhed og irritation i mund/hals eller tunge, ændringer i smagssansen, kulde, varme, snurrende, prikkende
fornemmelse i huden, træthed, opkastning, diarré, hovedpine, hoste, hikke. Dosering: Mange lægemidler kræver dosisjustering ved rygeophør. 2 mg: Bruges ved rygetrang hos rygere, der ryger < 20 cig. dgl eller dagens 1. cigaret >30 min. efter de er vågnet. 4 mg:
Bruges ved rygetrang hos rygere, der ryger > 20 cig. dgl eller dagens 1. cigaret <30 min. efter de er vågnet. Normalt anvendes 8-12 sugetabl. per dag, dog ikke flere end 15. Øjeblikkeligt rygeophør: 6 ugers behandling fulgt af nedtrapning. Gradvist rygeophør: Behandling
og gradvis reduktion af rygning i højst 6 måneder fulgt af øjeblikkeligt rygeophør med behandling og nedtrapning. Sugeteknik: Sugetabletten flyttes løbende fra én side af munden til den anden, hvilket gentages, indtil den er helt opløst. Må ikke tygges eller synkes og
mad og drikke må ikke indtages, mens sugetabletten er i munden. Pakninger: 2 mg: 20, 80 og 160 stk., 4 mg: 80 stk. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan
rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com Januar 2017. Frontline Combo Vet. er et middel til brug på huden mod lopper og flåter. Opløsningen indeholder en kombination af et aktivt stof med adulticide egenskaber, fipronil, og et aktivt
stof med ovicide og larvicide egenskaber (S)-methopren. Indikationer: Behandling mod angreb af lopper, flåter og bidende lus hos hund og kat samt angreb af lopper og flåter hos ilder. Beskytter mod nye angreb af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 4 uger hos
kat og ilder. Forebygger loppernes formering ved at hæmme udviklingen af æg (ovicid effekt) samt larver og pupper (larvicid effekt) fra æg lagt af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 6 uger hos kat. Effekten over for flåter varer i op til 4 uger hos hund og ilder og 2
uger hos kat. Kan indgå i behandling af allergisk eksem forårsaget af loppeangreb. Mindste behandlingsinterval er 4 uger. Kan anvendes til drægtige og diegivende dyr. Kontraindikationer: Må ikke anvendes til hunde under 8 uger og/eller 2 kilo, katte under 8 uger
og/eller 1 kilo samt ildere yngre end 6 måneder. Bør ikke anvendes til syge eller afkræftede dyr. Må ikke anvendes til kaniner. Præparatet til hund bør ikke anvendes til kat/ilder, da dette kan medføre overdosering. Da der ikke foreligger data herom, anbefales det ikke
at anvende præparatet til andre dyr end målarterne. Administrationsmåde: Til udvortes brug. Dosering: Til hund: 1 pipette à 0,67 ml fra 2-10 kg; 1 pipette à 1,34 ml fra 10-20 kg; 1 pipette à 2,68 ml fra 20-40 kg; 1 pipette à 4,02 ml til hunde over 40 kg legemsvægt.
Til kat og ilder: 1 pipette à 0,5 ml. OBS. Der er forskel i styrkerne på produktet til hund og til kat/ilder. Man bør ikke overdosere. Bivirkninger: Blandt de meget sjældne bivirkninger, der er iagttaget efter brug, er: Forbigående hudreaktioner på applikationsstedet
(hudmisfarvning, lokalt hårtab, kløe, rødmen) samt generel kløe og hårtab. Ligeledes er udtalt savlen, reversible nervøse symptomer (forstærket berøringssans, depression, andre nervøse symptomer) samt opkastning og symptomer fra luftvejene observeret. Hvis
dyret kommer til at slikke på applikationsstedet, kan voldsom savlen forekomme. Der kan ses forbigående ændringer af pelsens udseende på applikationsstedet (sammenfiltret/fedtet pels). Forsigtighedsregler: Badning med vand inden for 2 dage samt hyppigere
end en gang om ugen efter behandling bør undgås. Ved gentagne shampoobade nedsættes virkningsvarigheden. Der foreligger ingen data vedr. mulighed for toksicitet af præparatet hos killinger yngre end 8 uger, der er i kontakt med behandlede moderdyr. Undgå
at dyr slikker på behandlingsstedet, og at dyr slikker hinanden efter behandling. Man bør omgå behandlede dyr med forsigtighed, indtil behandlingsstedet er tørt. Tilhæftning af enkelte flåter kan forekomme. Undgå at produktet kommer i kontakt med mund og øjne.
Vask hænder efter brug. Præparatet kan forårsage irritation af slimhinder, hud og øjne. Dyr eller mennesker med kendt overfølsomhed over for insekticider eller alkohol bør undgå kontakt med produktet. Se endvidere brugsanvisning på pakningen. Pakninger: Æske
med 3 eller 6 pipetter: 0,5 ml, 0,67 ml, 1,34 ml, 2,68 ml og 4,02 ml. Udl. V. Januar 2017. Indehaver af markedsføringstilladelsen i Danmark: Merial Norden A/S. Pligtteksten er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé. Dette kan
vederlagsfrit rekvireres fra Merial Norden A/S, eller på www.produktresume.dk

*Priserne gælder fra 26. juni – 23. juli 2017, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.
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FEJL I SAMTLIGE UNDERSØGTE SAGER

OM ANBRAGTE BØRN
TEKST LARS PETER LORENZEN

Københavns Kommune får
en lammende hård kritik for dens
håndtering af 77 sager om anbragte
børn. Det sker på baggrund af en
stikprøveundersøgelse, som kommunens borgerrådgiver Johan Busse
har foretaget, og han konkluderer, at der er begået fejl i samtlige
de 77 børnesager, som undersøgelsen har set nærmere på.
Borgerrådgiveren er uafhængig
af kommunens forvaltninger og bistår med tilsyns- og kontrolfunktioner. I undersøgelsen har rådgiveren
fundet væsentlige sagsbehandlingsfejl i et hidtil uset højt omfang.
- Jeg finder samlet set sagsbehandlingen i de 77 børns sager helt
uantagelig. Der er ikke mindst tale
om, at garantiforskrifter og bestemmelser om inddragelse af børnene
og deres forældre er tilsidesat i stort
omfang, skriver borgerrådgiveren i
rapporten.
Samtidig konkluderer undersøgelsen, at der er et stort antal tilfælde, hvor forvaltningen har handlet uden for sin kompetence eller
har omgået reglerne, eller hvor der
i det mindste er væsentlige tegn på,
at det er sket. Ifølge Borgerrådgiveren har kommunens fejl omfattende
konsekvenser.
- En væsentlig del af de konstaterede fejl i denne undersøgelse har
afgørende betydning for børnenes
og forældrenes retssikkerhed ved,
at der er betydelig risiko for, at afgørelsen om anbringelse af det enBØRN

Mit bedste bud er, at ledere og socialrådgivere har øjnene på børnene, men ikke nok på
juraen og de regler, der er på området. Det skal man selvfølgelig have, siger socialborgmester Jesper Christensen (S).

179.-

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

kelte barn kan blive fejlbehæftet, og
eventuelt vil kunne blive tilsidesat
som ugyldig, hvis den var blevet
indbragt for Ankestyrelsen, konstaterer Johan Busse.
Rystende resultater

Undersøgelsens resultater er rystende. Det mener Rasmus Kjeldahl,
der er direktør i Børns Vilkår.
- Når der er så mange fejl i sagerne, så kan man være alvorligt bekymret for, at der er sket andet end
formelle fejl. Enhver kan forestille
sig, hvordan det er, hvis nogen bare
skalter og valter hen over hovedet på
en - også selv om de gør det i bedste
mening, siger han.
Jesper Christensen (S), der er socialborgmester i Københavns Kommune, erkender, at sagsbehandlingen ikke er god nok.
- Det er ikke godt nok. Undersøgelsen viser entydigt, at det formelle sagsbehandlingsarbejde ikke
er godt nok i Borgercenter Børn og
Unge. Mit bedste bud er, at ledere og
socialrådgivere har øjnene på børnene, men ikke nok på juraen og de
regler, der er på området. Det skal
man selvfølgelig have, siger han.
lp@kbhavis.dk

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

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

Frederiksborggade 4 · 1360 København K
FOR BESTILLING:

ELLER SPØRGSMÅL:

tlf.nr.: 33 12 29 02

e-mail: slagter@kultorvet.dk
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Udenlandske hjemløse udvises

Lasse og Vivi, som i snart 50 år har haft ostebutikken i Gothersgade 41.

OST I LANGE

BANER
TEKST CHRISTIAN LUNN

LOKALT De Københavnske oste-

handlere med rigtige fagfolk,
savsmuld på gulvet og personlig, kompetent betjening er
her stadig. Men hvor længe?
Ismejerierne er helt væk, fiskehandlerne og købmænd er
næsten væk. Hvorfor? Vi er
de små handlende utro med
supermarkederne. Sidste nyt
fra den front er bogsalg som
ugens tilbud ved siden af den
hakkede fars. Så kvæler vi jo
lige boghandlerne ved samme
lejlighed.
Københavneravisens Departement for bevarelse af de
små, hyggelige fagbutikker er
denne gang på besøg hos Lasse
og Vivi, som i snart 50 år har
haft ostebutikken i Gothersgade 41. Som Lasse (han hedder egentlig Herluf Krause) siger: ‘Hvis du vil have en ost,
der smager af sure sokker, så
skal du bare købe en af ostene i
kølediskene i plastik-vakuum.
Her gør vi lidt mere ud af det.
Og når man ser sig om, ligger de her: Danbo, Havarti,
Emmentaler, Camembert og
Brie. Rosenborg Blue Cheese,
Parmesan og Pecorini. Gamle
venner alle sammen. Perfekt
kontrolleret råd, som får fremmede folkeslag til at væmmes
og undres, men de spiser jo
selv larver, rådne fugle og fiskeøjne. Enhver har sin smag!
Jeg bliver ved osten.
‘Hvordan kan man regere et

land med 278 oste? Sagde Præsident De Gaulle. Næ, heldigvis
har det frie initiativ i Frankrig såvel som i Danmark frembragt et væld af fantastiske
produkter fra komælk, fåreog gededitto.
Undskyld, jeg er lidt uopmærksom, jeg er lige blevet
budt en smagsprøve af Vivi:
‘Uhm, det er jo Christian d. 9.
Danbo med kommen! ‘
‘Ja, den har sit lille, men trofaste publikum.
Jeg forlader senere butikken
med små pakker, klar til gæsterne i aften.
Kender De i øvrigt vitsen
med osten? Nå, ja…..den er jo
gammel! (Tak, Jørgen Rye).
KBH K

Københavns Politi har i forrige uge ryddet tre såkaldt utryghedsskabende lejre
med udenlandske hjemløse i København. Ved Ørstedsparken, Sankt Johannes kirken og Vor Frue kirke blev i alt
22 personer - alle rumænere - anholdt.
De får en bøde på 1000 kroner. De 18 vil
blive løsladt, mens fire personer forelægges Udlændingestyrelsen med henblik
på udvisning af Danmark.
- Vi vil stadig opfordre borgerne til
at anmelde disse lejre til os, hvis de skaber utryghed i et område. Vi vil ufortrødent fortsætte disse aktioner året ud
og vil gerne koordinere vores aktioner,
så de målrettes de mest utryghedsska-

Fodboldoptøjer får konsekvenser
I forbindelse med pokalfinalen mellem
Brøndby og FCK i Parken Kristi Himmelfartsdag opstod der voldsomme optøjer.
Store grupper af fans forsøgte at komme
i kamp med hinanden både før, under og
efter kampen, og der blev skjult jernstænger på stadion og forsøgt væltet et hegn.
Der blev der også begået hærværk og
vold mod politiet. I alt efterforskes 35
sager om vold eller trusler om vold mod
tjenestemænd i funktion. Heraf er minimum 20 betjente blev ramt af stenkast,
spark eller slagvåben. Motorcykelbetjentene, der beskyttede fanoptogene, blev
desuden udsat for hærværk mod deres
køretøjer og måtte flygte fra stedet for
at undgå yderligere skade.
Ledende politiinspektør Peter Dahl
fra Københavns Politi siger:

Dronningens Tværgade

- Det er fuldstændigt uacceptabelt,
at der bliver brugt jernstænger og kastet med sten, flasker og sæder mod betjente, som er på arbejde for at sikre, at de
mange fans kan nyde en kamp afviklet
i god stemning. Det overskrider enhver
grænse for tolerabel opførsel, og det er
mange år siden, at det var nødvendigt
for politiet med magt at skulle sikre, at
en kamp overhovedet kan fløjtes i gang.
Ingen skal være i tvivl om, at vi vil gøre
alt, hvad der står i vores magt for at stille
gerningsmændene til ansvar for disse
vanvittige angreb på vores betjente, siger ledende politiinspektør Peter Dahl
fra Københavns Politi.

Mere politi i havnen
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bende steder i byen. Vi har netop fra et
stort flertal i Folketinget fået nye værktøjer, som gør det lettere for os at gøre
det så uattraktivt som muligt for disse
hjemløse at slå lejr og skabe utryghed
og uhumske forhold rundt om i byen,
siger vicepolitinspektør Jacob Søndergaard fra udlændingekontrolsektionen i
Københavns Politi.
Siden 1. april har Københavns Politi
aktioneret mod 23 lejre, 109 personer
er blevet sigtet og 14 personer er blevet
udvist fra Danmark i forbindelse med
ophold i de såkaldt utryghedsskabende
lejre.

Dahl, der ledende politinspektør og chef
for beredskabet i Københavns Politi.
Københavns Politi vil i denne sommer øge sin patruljering i Københavns
Havn med 50 procent. Den nye båd ligner til forveksling den, som politiet hidtil har lånt af Marinehjemmeværnet.
Men den vil blive bemalet med bogstaverne POLITI, og den bliver udstyret
med blå blink.
Københavns politi fortsætter samarbejdet med Marinehjemmeværnet. Det
vil sige, at de råder over to både, hvis det
er en situation, der kræver det. Båden
kommer til at ligge ved Holmen og kan
dermed nå alle områder af Københavns
Havn i løbet af kort tid. Københavns
Politis anskaffelse af den nye patruljebåd er en direkte følge af den tragiske
ulykke i maj.
Endvidere indføres der per 1. januar
2018 et særligt kørekort til jetscootere,
hvor man ved en praktisk prøve skal
bevise, at man er i stand til at sejle en
jetscooter på forsvarlig vis.

Tag CYkl

Smørrebrødscafé
Ovenpå uansvarlige unge mænds

hærSvend
efterfølger
gen
på Larsen’s
jetscootere
i Københavns Havn,
som i sidste måned kostede to amerikanKoldt bord, platter, højt belagt
ske
kvindelige studerende studerende lismørrebrød, luksus sandwich,
vet,
opruster
Københavns
frokostboller,
canapeer
og masser Politi nu sin
indsats
i havnen.
Hidtil har politiet væaf forskellige
frokostmadder.
ret afhængige af Marinehjemmeværnet,
adresse:
når der Ny
skulle
sejles. Nu har Københavns
St. Kongensgade 92 kld, København K
Politi lejet
en båd, som de råder over 24
www.sl-smbr.dk
33 12 06 37
timer i tlf:
døgnet.
12 06 37
- Vi fax:
vil33intensivere
vores sejlads, og
vi vil altid være til stede, når der i øvNu
rigt er mange,
derogså
bruger havnen. Det er
jo sådan, siddepladser
at brugen af havnen er steget
markant i de sidste par år, siger Peter

FRA kongens nY

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

Københavns største

TIL sTran

CYkler I løbet af næste år bliver City forbundet direkte med Amager Strandpark, når en
ny stibro bliver ført over Inderhavnen.
Selvfølgelig kan du allerede i dag tage
jernhesten fra Kongens Nytorv og cykle til

lp

cykelsti over Holm
videre til Amager
ren fra Kongens N
og mere sikker op
Amager Strand
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MED MOR I BYEN

LANGE ØRER PÅ

LEGEPLADSEN

Anno 2008

Rosenborggade 2
(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)

TEKST CAMILLE BLOMST

I den summende stemning af al verdens
sprog smiler jeg stille over solen og sandkassens magiske
virkning som samlingspunkt
for børn og forældre. Ørstedparkens legeplads var rammen om min barndom. Her
legede jeg med min spand og
min temmelig alternativt pigmenteredes drengedukke, der
hed Sambo, opkaldt efter den
eneste sorte dreng, jeg havde
stiftet bekendtskab med, ganske vidst via en børnebog.
Når jeg kommer her med
mine børn, finder jeg hjem
til et sted i københavnerhjertet, hvor jeg blev en stor pige,
der turde gå hen over hængebroen selvom, at de større
drenge hoppede så kæderne
raslede og brædderne knirkede. Og hvor jeg hver dag
fandt nye børn at lege med
på tværs af sprog og alder.

www.kultorvet.dk · info@ostenvedkultorvet.dk

MED MOR I BYEN

Kan man hedde Solarpelxus

Min søn på syv år kommer
spænende over til mig med
forvildet blik. "Ved du, hvad
ham den lille, lige sagde? Okker gokker mother fucker". Jeg
formår lige akkurat at knibe
læberne sammen så latterbrølet ikke vælter ud. Overrasket
holder jeg ansigtet i forargede
folder i håb om, at min søn
ikke skal gå og sige det halvtreds gange i døgnet i ugevis.
Vi afledes af en nyhippiemor,
der råber til sin knægt med
fodboldbanegrøn filthue "Pas
på Solarplexus".
Min søn Syv kigger på mig
"Solarplexus, det er da et fedt
navn". Navnemoden skifter
hele tiden. Det er blevet moderne med unisexnavne, som
Sol og Sok. Et af årets virkelig søde pigenavne er Sommer, sikkert med postnummer Frederiksberg, men det
får pigerne ikke for sig selv.
I følge navneregisteret er der
også opført to drenge med fornavnet Sommer, det kunne
være et typisk Vesterbro tendensmodtræk.

give dig en brændende cigar?"
Jeg trækker på skuldrene. "Stik
armen frem". Jeg lystrer, uden
at ane, at her er der også skiftende navnemode, skolegårdsbetegnelsen "Fransk manchet" har skiftet navn og min
søn påbegynder at vride hudlaget på underarmen hver sin
retning i et, ganske vidst nuttet, greb, der faktisk brænder.
En genstand, der ved vedholdende brug, burde kunne give
brændmærker er sommerens
legetøjsdille Fidget spinneren. En yoyo parret med en
snurretop. Den forstyrrende
fingerfidus er udviklet til ADHDramte, der angiveligt skulle
finde ro i at holde en hysterisk
vindmølle snurrende mellem
to fingre. Legepladsen er fyldt
med børn, der passivt prikker
til den poppede propel.
Fortrolig farstund

En far har købt pizza i Nansensgade til ham og datteren. Fortroligheden indtræder efter en oreganoduftende
trekant. "Far hvad er en skideballe egentlig?" Spørger pigen, der ligner en første klasses elev.
"Jaerh..." faren kigger med
et skævt smil på mig. Hvad
svarer man? Jeg burde om nogen vide det" vi griner sammen "Det er i hvertfald ikke
det, det lyder som." Pigen fniser. "Det er sådan noget, man
skal tage alvorligt, hvis de siger i skolen". Pigen nikker
med sammenkneben mund.
"Og der hjemme selvfølgelig"
tilføjer han snedigt.
Hvad betyder PC egentlig?

En brændende cigar

Sønnike smiler lusket: "Må jeg

To halvstore drenge ankommer i sløv gang og sætter sig

i skyggen. Bedømt på deres
ydre, kommer de ikke nok ud
i den fiske luft. Som proviant
til parkturen medbringer de
hver en flaske henholdsvis
langtidsholdbar kakaomælk
og discount hindbærbrus. Efter en tavs forhandling sætter
de sig lidt kejtet på bænken.
De er for store til at lege og
for små til en ramme dåseøller. Efter at have pattet på
flaskerne på skift og snakket
indforstået om computerspil
kommer guldkornet: "Hvad
betyder PC egentlig, ved du
det?" Spørger den ene superbruger den anden "PC må betyde Play Station". Voila professor.

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

Hende de kalder Stønne

På et tæppe i græsset indvier
en ung fyr med afmonterede
gummisko malerisk to veninder i sin nedgroede tånegl.
Pigerne spørger høfligt til detaljer, hændelsesforløb og lægebesøg. Det må være tegn på,
at vi stadig lever på en lykkeFounded 1723
lige diagonal, der hverken er
blevet ramt af dødslastbilspåwww.hviidsvinstue.dk | Kgs. Nytorv |
33 15 10 64
kørsler eller storbrænde. Efter
at tåneglen er blevet besigtiget, drøftes flere figurer fra en
Frisør Dorte
fest på gymnasiet "En, jeg ikke
St. Kongensgade 76
forstår, det er hende de kalder
Tlf. 33 32 12 64
Stønne fra 2.g. Der er mange,
der er vilde efter hende. Mig
bekendt er hun både dårlig til
m/k klip
at indhalere og danse. Men noget må hun jo kunne."
.9 !$%,'!$% 
Som barn elskede jeg min
4,&FROKOST
   
mor for, at hun gad sidde på
en bænk i timevis, mens jeg
legede. Sandheden er, at det
ser voksenkedeligt ud, men
det er underholdende at have
.9 !$%,'!$% 
Nyheder · Nærhed · Nytte
PALÆ_41x40.indd 1
lange ører i Ørstedsparken.
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VINTERBADEFORENINGEN

”DET KOLDE GYS”

FÅR FRIT OPTAG

Til gengæld kræves der nu medlemskab for at få adgang til de
kønsopdelte afdelinger

Féta Kai Eliés
Vinterbaderne vil nu kun have betalende brugere i deres opdelte afdelinger
TEKST JETTE R. ARENDRUP

VANDET Det har hidtil været gratis for alle at

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

benytte de eksklusive mand- og kvindeafdelinger på badeanstalten Helgoland i perioden fra Skt. Hans til 1. september fra kl. 1018. Men i forbindelse med at medlemstallet
til foreningen af vinterbadere pludselig er
eksploderet, vil der fremover blive forlangt
medlemskab af ”Det Kolde gys” for at benytte de kønsopdelte afsnit. Der vil til gengæld være offentlig adgang på Helgolands
fællesområde fra maj til oktober. Disse nye
tiltag har medført en voldsom debat, bl.a.
på de sociale medier.
Populær kønsopdeling

De kønsopdelte afdelinger har nemlig i
mange somre været et hyggeligt og anderledes mødested – særligt for 50+. Man
har solet sig, hygget og badet helt uden bade-outfits på såvel badebro som i vandet.
Det har været næsten som i de glade hippiedage på ø-lejren eller i kollektivet, og
mange føler det meget uvelkomment, at de
pludselig skal påtvinges et medlemskab af
en vinterbadeklub for fortsat at kunne benytte afdelingerne, som de altid har gjort.
De opdelte afdelinger har somrene igennem
været benyttet flittigt af mænd og kvinder
fra hele Københavnsområdet.
1100 nye medlemmer efter frit optag

De nye regler er kommet i stand i forbindelse med at Københavns Kommune har
forlangt, at vinterbadeforeningen skal
skrotte ventelisten og indføre frit optag. Foreningen tæller således pludselig 4.600 medlemmer – heraf 1100 helt nye medlemmer.
Tidligere har der været en lang venteliste
til ”Det kolde gys”.
Foreningen har med det nye forlangende

fra kommunen følt det nødvendigt at stille
krav om medlemskab og dermed hjælp til
vedligeholdelse, fra alle der benytter de to
kønsopdelte afdelinger, som foreningen har
ansvaret for – og altså også fra de, der kun
bader i sommerperioden.
Ansvar til brugerne

Hele omstruktureringen bunder i kommunens aktuelle politik om brugerdrift, hvor
kommunen ønsker at give den enkelte bruger et medansvar for drift og vedligeholdelse af anlæggene. Det skal ikke kun påhvile vinterbaderne.
Udover den voldsomme negative debat
på de sociale medier, er ”Det kolde gys” også
kommet på hårdt arbejde med den enorme
tilstrømning. Hvert nyt medlem skal nemlig have egen nøgle til Helgoland og desuden
en grundig 1½ times introduktion til vinterbadning - hvad enten de har tænkt sig
benytte sig af det eller ej - for sikkerheden
er i højsædet og reglerne vigtige.
”Gysets” historie

Badeanstalten Helgoland blev opført i 1910,
og i 1929 dannedes vinterbadeforeningen
”Det kolde gys”. I 2005 stod Amager Strandpark færdig – men uden Helgoland, og i 2007
påbegyndtes så det nye Helgoland. Desværre
var der ikke råd til at gøre det vinterbadeklart, så foreningen ”Det kolde gys” påtog sig
at færdigbygge omklædningsrum og sauna.
Pengene kom ind dels ved at optage 600
nye medlemmer, dels ved hjælp af sponsorstøtte fra Nordea Fonden på 25.000 kr. og fra
Tuborg Fonden på 15.000 kr. Først i marts
2009 var omklædningsrum og saunaer i både
herre- og dameafdelingen færdige.
jra@kbhavis.dk
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JOHANNES LASSEN MIT KØBENHAVN

LYDEN

AF GLADE MENNESKER
Skuespilleren Johannes Lassen, der for tiden har hovedrollen som politileder i Kanal
5's store danske dramaseriesatsning Gidseltagningen, der udspiller sig i indre by og
særligt under den næsten færdige Metro under Marmorkirken. Johannes Lassen bor
lige på den anden side af Dronning Louises Bro. når han ikke lige filmer i udlandet.
TEKST CAMILLE BLOMST

Hvad savner du fra din hverDu filmer i Stockholm, hvad laver
du der?
dag i København, når du kommer
Jeg arbejder på en ny svensk spæn- træt hjem på hotelværelset efter
dingsdrama serie, der hedder “Advo- at have filmet i 14 timer?
Jeg savner noget personlighed. Det
katen” som er produceret af SF Film.
Her spiller jeg hitman, der kommer er fedt at bo på et femstjernet hotel,
ud på noget af en rejse efter at have som jo er super lækkert. Men det er
likvideret en person, som han ikke helt vildt upersonligt og efter noget
tid, savner jeg bare helt almindelige
skulle have likvideret.
Min karakter er en af de bærende ting. Når du arbejder så meget er det
roller, så jeg har filmet på serien si- jo vidunderligt, at du ikke skal tænke
den marts og er færdig her til august. på at rydde op, når du kommer hjem,
Det er en meget anderledes rolle, end eller bare ringer efter roomservice.
jeg før har prøvet kræfter med, og jeg Det lyder måske lidt mærkeligt, men
har fået lov til en masse vildt sjove og på et tidspunkt begynder du bare at
udfordrende ting - Også stunts, som savne at det roder lidt, at du har nogle
ting omkring dig der er personlige eljeg har fået lov at lave selv.
Vi filmer i Stockholm, og efter at ler en omgang hjemmelavet spaghetti
have boet der i fire måneder, har jeg bolognese.
lært byen meget bedre at kende og
Omvendt giver det, at være helt
må sige, at jeg er ret vild med den.
væk også en “lovlig dedikation”, som
Smuk, med
er nødvendig for
masser af grønt
at gøre mit arog vand og klipbejde ordentligt.
Jeg forholder
per, der minder
mig næsten kun
mig om BornJEG SAVNER NOGET PERSONtil arbejdet, når
holm, hvor jeg
LIGHED. DET ER FEDT AT BO
jeg er i et andet
jo også er opPÅ ET FEMSTJERNET HOTEL,
land. Det er nemvokset.
SOM JO ER SUPER LÆKKERT.
I vinters filmere at slippe
MEN DET ER HELT VILDT UPERdårlig samvitmede jeg to måSONLIGT OG EFTER NOGET TID,
neder i Kroatighed over ikke
SAVNER JEG BARE HELT ALat være til stede,
tien. Her lavede
når du ikke er i
jeg min første
MINDELIGE TING. NÅR DU ARDanmark. Mine
engelsk
sproBEJDER SÅ MEGET ER DET JO
venner og fagede spillefilm
VIDUNDERLIGT, AT DU IKKE
“The Guardien
mile er virkelig
SKAL TÆNKE PÅ AT RYDDE OP,
Angel” om hypblevet gode til
NÅR DU KOMMER HJEM, ELLER
at forstå, at jeg
nose mordet på
BARE RINGER EFTER ROOMikke altid lige
Nørrebrogade i
SERVICE.
tager telefonen.   
1952. Pilou AsNår du er i
bæk og jeg er
byen, hvad ladetektiver der
prøver at opklare sagen.
ver du så sådan en kedelig forDet har været en fantastisk at ar- middag, hvor andre er i skole og
bejde i udlandet siden i vinters, men på arbejde?
Pilou og jeg bor begge to på Nørreglæder mig til at komme hjem, se
mine venner og famile og være lidt i bro og vi ringer tit sammen og siger
København, som jo er min by.
“Skal vi lige tage en sø?”, så går vi om

søerne eller Assistens Kirkegården og
snakker om det hele.
Efter mange år på Vesterbro blevet
virkelig glad for Nørrebro og bruger
mit nærområde. Jeg har alt, hvad jeg
skal bruge lige rundt om hjørnet og
elsker alle de små gode steder i Blågårds og Ravnsborggade. Jeg elsker at
min grønthandler hilser på mig om
morgenen og med oprigtig interesse
spørger, hvor jeg har været henne og
hvordan det har været. Og så er jeg
helt vild med at tage en formiddags
forestilling i Empire alene med en
kop kaffe.
Hvad kan du lide ved København?
Vores by er så smuk. Nu hvor sommeren banker på, kan vores by uendeligt meget. Vi kan bade i vores havn.
Det er da for fedt. Apropos havn, så er
det ret sjovt at leje turist i egen by:

Tage på kanalrundfart, slentre ude
på voldene eller en cykeltur en dag,
hvor sommervinden er helt blød. Ud
på Holmen, frokost “La Banchina” og
snart drinks på “Baby” og så til Papirøen og finde noget noget mad og
en flaske vin og så sidde på kajen og
se solen forsvinde, til lyden af glade
mennesker. Det er sommer i København for mig.
cb@kbhavis.dk

Johannes Lassen er 38 år
Uddannet fra Odense Teaterskole i 2007
Kendt for filmroller som Kaptajn Dinesen i
DR tv-serien "1864", Ken Nielsen i "Sommeren '92", Johan Lehman i “Bedrag”
Lige nu ses han som Phillip Nørgaard i
"Gidseltagningen", og i 2017 i “Advokaten” og “The Guardian Angel”
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CYKELTAVLER
SKAL BEGRÆNSE

TRÆNGSEL

Det er her i Den Grå Hal fællesmøderne bliver afholdt.

STØT CHRISTIANIA
Elektroniske informationstavler til Københavns cyklister skal blandt andet give information om rejsetider og
anvise alternative ruteforslag. Formålet er at udnytte den eksisterende infrastruktur bedst muligt.
TEKST LARS PETER LORENZEN

København har som
den første by i verden udviklet elektroniske informationstavler til byens cyklister. Tavlerne skal blandt
andet give information om
rejsetider og anvise alternative ruteforslag. Formålet er
at udnytte den eksisterende
infrastruktur bedst muligt.
Den første elektroniske informationstavle til cyklister er
allerede opsat på Nørrebrogade. Inden sommerferien vil
der være opsat i alt fem tavler i byen. Hovedstadens cyklister kan som de første i verden få forslag om alternative
ruter med mindre trængsel.
Andre europæiske storbyer
har allerede vist interesse
for tavlerne.
- Der er behov for bedre
fremkommelighed for det
stigende antal cyklister, som
desværre mange steder må
kæmpe om pladsen på cykelstien. Med de nye informationstavler giver vi cyklisterne mulighed for at vælge
den mindst trafikkerede rute
gennem byen, siger teknik- og

TRAFIK

- KØB DIN HASH
ET ANDET STED
TEKST JETTE R. ARENDRUP

miljøborgmester Morten Kabell (EL).
De elektroniske informationstavler vil i første fase
kunne give information om
blandt andet trængsel, vejarbejde, events, afstande til destinationer og sikkerhedstips.
Inden udgangen af 2017 vil
der blive tilføjet informationer om rejsetider og sammenlignede rejsetider mellem biler og cykler.
Tavler mod centrum

Alle fem tavler placeres med
retning ind mod centrum,
fordi der er mest trængsel i
den retning. Den første tavle
er placeret på Nørrebrogade
inden Dronning Louises Bro,
hvor man kan vælge mellem
Vendersgade og Frederiksborggade mod Nørreport. På
Amager kommer der tavler
på tre gader lige før, cyklisterne kan vælge mellem to
primære ruter, hvis de skal
mod Nørreport, hvor de kan
vælge enten at køre ad Langebro og H.C. Andersens Boulevard eller Christianshavn

og Knippelsbro. Den femte
informationstavle vil stå på
den centrale cykelrute Gyldenløvesgade over for Søpavillonen.
Tavlerne skal kommunikere med kommunens nye
centrale trafikledelsessystem
MobiMaestro, der samler de
nødvendige trafikale informationer, som derefter videreformidles til cyklisterne.
Realtidsdata kommer fra radardetektorer, som tæller de
forbipasserende cyklister. Senere vil disse detektorer blive
suppleret med nogle, som
måler kølængde ved kryds
med trafiksignaler.
Informationstavlerne har
i alt kostet 4,2 millioner kroner at udvikle og producere,
blandt andet inklusive det
understøttende IT-system.
Den efterfølgende stykpris
for nye tavler vil være væsentligt lavere, lyder meldingen
fra Københavns Kommune.
lp@kbhavis.dk

FOTO TORBEN DRAGSBY

CANNABIS For nyligt afholdt
Christiania (CA) fællesmøde
fordi Gadens pushere ikke
overholdt forbuddet mod
hårde stoffer. Disse fællesmøder afholdes jævnligt, når
Christianias love negligeres.
Når der f.eks. findes våben,
hårde stoffer eller begås vold.
Disse overtrædelser er også
forbudt i resten af Danmark,
men på Christiania forsøger
man at løse problemerne internt og undgår helst politiets
medvirken.
Der er på fællesmøderne
meget sympatiske bestræbelser på at tale sig til rette og
iværksætte sanktioner, men
mange mener efterhånden,
at resultaterne af disse er
meget tvivlsomme. I Christiania-avisen, Ugespejlet, kunne
man f.eks. efter fællesmødet
d. 22. maj læse et indlæg af
christianitten, Klavs Naver,
der sluttede således:
”Alt tyder på, at vi stikker
hinanden blår i øjnene, når
vi gentager mantraet om, at
Fællesmødet
er Christianias øverste

myndighed. Det er det i hvert
fald ikke, når det handler
om Gade-issues. Og så er det
man spørger sig: Når Gaden
ikke anerkender CA’s øverste
myndighed, hvad skal CA så
med Gaden? Flere og flere
vil gerne have Gaden lukket.
Det kan ikke lade sig gøre,
så længe efterspørgslen efter
hash er så stor. Men vi kan
gentage Christianias udmelding fra sidste september:
STØT CHRISTIANIA – KØB
DIN HASH ET ANDET STED.
Mange hashkunder tror, at de
hjælper CA ved at handle her.
Vi bliver nødt til at forklare
dem, at de er med til at nedbryde CA med hver eneste
joint, de køber her.”
Vi giver hermed opfordringen videre: Køb din
hash et andet sted! Ikke kun
Christiania, men også resten
af Christianshavn har hårdt
brug for det.
jra@kbhavis.dk
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EN ROCK-AFTEN I PUMPEHUSET
MED PETER AND’S ROSKILDE-GUIDE
TEKST ANDERS HØJBERG KAMP

Igen i år er en af Københavns musikalske aficionados, Peter Andersen, klar med årets program til Roskilde
Festival 2017. Et personligt program, mange københavnere
hvert år følger med udprint i lommen.
Aggressivt og punket nedlægger rockbandet Japandroids
det populære spillested Pumpehuset. Duoen spiller råt og ligefremt, mens unge mennesker vælter mod hinanden foran
scenen i fællessang.
“Jeg synes, det er ret fedt. Det er den vildste punkkoncert,
jeg længe har været til,” siger Peter Andersen midt i støjen
over en fadøl et sted bagerst i salen, hvor Københavneravisen møder ham.
“Min søn synes, det her band er lidt for teenageagtigt, lidt
for amerikansk,” fortsætter Peter Andersen. HAN er rock-ekspert og laver hvert år et personligt Roskilde Festival-program,
han offentliggør på Facebook, og som flere og flere printer ud
og følger på dagen.
Peter Andersen alias Peter And er rock-DJ, journalist og
altid at se med hat på hovedet. Han er også storebror til den
danske rockstjerne Lorenzo Woodrose, kendt fra Spids Nøgenhat og Baby Woodrose, som Pumpehuset jævnligt har på
plakaten.
Pumpehuset er altid god for en rockkoncert. I forrige måned spillede den psykedeliske rockgruppe Moon Duo, som
nyder stor respekt i undergrunden og blandt kendere, og som
optræder på dette års Roskilde Festival.
Moon Duo er blandt mange rent ud sagt pisse gode bands,
som Peter Andersen anbefaler os at lytte til på Smatten.
FESTIVAL

PETER ANDS ANBEFALINGER #RF17
Der er der heller ikke plads til så mange genremæssige eksperimenter på årets program, og
fans af hiphop, heavy og hardcore electronica må søge andre steder for inspiration. Oveni
har jeg af Københavneravisen fået det benspænd, at jeg her skal begrænse mig, og her følger så Roskilde-ugens uundgåelige, hvis man spørger mig.
ONSDAG:
Festen begynder for mit vedkommende i Gloria, som åbnes klokken 17.30 af Vanishing Twin,
et syret, elektronisk britisk ensemble, som umiddelbart har potentialet til at blive et hit.
Noget af det lyder ret fedt, andet lidt mere ordinært, så det afhænger meget af, hvordan de
får formidlet deres groove, når de står på en scene.
Klokken 19 er det tid til et totalt genreskift, idet Alsarah and the Nubatones spiller på
nærtliggende Avalon kl. 19. Et sudansk/amerikansk foretagende, som har lidt den samme
grundtone, som man hører fra de malinesiske musikere i disse år. Alle de mange mennesker, der
gennem årene har erklæret rockmusikken for død, skulle tage at lytte til de mange afrikanske
musikere, der har revitaliseret bluesmusikken – trukket den tilbage til rødderne så at sige.
Herefter følger så festivalens første, store clash: Der er ikke plads til 75 Dollar Bill og
deres sumpede ørkenblues klokken 22 i Gloria (kan musik være sumpet og ørken på én gang
– gu kan det åbenbart så) spillet på el-spade for et kvarter senere spiller Kevin Morby i pavilion, og ham må man ikke misse, hvis man har bare en smule hang til americana. Jeg har
nok sovet i musiktimen ved først at spotte ham nu, men hans tre albums er hjemtaget til
stor begejstring. Han skriver tidløse sange med direkte linje til Dylan og Lou Reed og skulle
ovenikøbet være rigtig god live.
Og jeg bliver sgu hængende ved pavilion, for klokken midnat skal vi have mere Afrika-blues med den marokkanske gnawa-musiker Hamid El Kasri i en spændende kombi med
bluesmusikeren Justin Adams, som har arbejdet med blandt andre Tinariwen (der gæstede
Vega i maj), Jah Wobble og Brian Eno, og som pt. er med i Robert Plants band Sensational
Spece Shifters. Jeg har ikke kunnet finde optagelser med Hamid og Justin sammen, og det
gør det jo ikke mindre spændende!
TORSDAG:
Vanvittig dag, og der bliver hverken plads til at høre, om Erasure kan gentage New Orders
triumf fra 2016, eller til de hypede Future Islands (som jeg hørte en lille halv time af på RF14
uden helt at forstå årsagen til hypen).
Efter et muligt ultrakort tjek af den australske countrymusiker Julia Jacklin, er det tid til
at høre min bror, Lorenzo Woodrose, som går på Gloria-scenen klokken 12.30. Foruden den
12-strengede har han Dr. Hansen med til at lave effekter. Jeg har hørt ham en del gange
solo gennem årene, og han har fået rigtig godt greb om sine virkemidler. Det er jeg ikke den
eneste, der har fundet ud af, og efter hans optræden i Fælledparken 1. maj frygter jeg lidt,
at det lille telt bliver overpakket.
Klokken 17 kommer et hårdt valg, men jeg har en fornemmelse af, at Savage Rose er
fejlplaceret på Orange i eftermiddagsvarmen, så valget falder nok ud til fordel for den –
måske lidt for – traditionelle countrystjerne Margo Price i Avalon. Hun er en af dem, der
skriver sange efter den skotske komiker og musiker Billy Connollys skabelon: There has to
be death and plenty of it, a good doze of religion, some unfortunate types and a relative,
preferably quite close. I hvert fald er meldingerne, at hun gav en forrygende koncert på
Tønder Festival sidste år.
Benspændet med de fire daglige koncerter går her ud over Shame og Royal Blood og

tvinger mig frem til lukningen af dagens program. Først amerikanske Hamilton Leithauser i
pavilion 22.15, som jeg glæder mig rigtig meget til. Indie, americana i bred forstand, tidligere
medlem af The Walkmen, og kender I ikke andet, har I sikkert hørt ”A 1000 times”, fed sang,
hvor han lyder som en ung Rod Stewart (og det er altså en kompliment).
Klokken 02.00 i Arena står den så på Jesus and Mary Chain, som jeg aldrig har hørt live.
Lidt klassisk, skotsk, mørkerock til at tage med ind i den berusedes søvn uden drømme
og lad os så håbe, Arena har styr på akustikken i år, for det er stor og larmende guitarlyd.
FREDAG:
En lidt mindre hektisk dag, som begynder kl. 14.15 foran Pavillon hos engelske Karen Elson,
som kan blive et rigtig spændende bekendtskab, hvis hun kan overføre sin sound fra studiet
til scenen. Fine sange, som får mig til at tænke på Ben Bridwell fra Band of Horses.
Jeg når nok at feste lidt med Seun Kuti foran Orange, men anbefalingen denne eftermiddagsstund skal være amerikanske Angel Olsen i Avalon klokken 17. Skønsang og støjende
guitar, og hun kan godt minde lidt om sidste års åbenbaring Courtney Barnett med samme
klare inspiration fra Velvet Underground.
Jeg er ikke blandt de mange, som er faldet pladask for Father John Misty, så jeg tror,
jeg går forbi Orange og fiser i Gloria og hører den skæve australier Alex Cameron – lowkey
80’er synth med en snert Suicide. Klassisk cool Roskilde-signing, og min mavefornemmelse
siger mig, at der bliver pakket.
Endelig ser der ud til at være luft til et par timer i Rom & Cigar sammen med de sædvanlige gamle røvhuller. Foo Fighters – i visse kredse kendt som #nickelback – tænder mig
ikke rigtigt, og med rom inden for rækkevidde og bragesnak fra gode venner bliver jeg måske
svær at lokke i Arena for at høre Trentemøller, selv om han er blevet lidt mere rock ’n’ roll,
end da han holdt technofest på Orange i 2009.
En time efter midnat er selv en gammel rocker som jeg dog nødt til at søge mod Orange
for at høre, hvad Den Sorte Skole har fundet på. Jeg talte med dem i begyndelsen af maj,
og da var de i fuld gang med at forberede deres sæt, som er lavet specielt til lejligheden og
blandt andet omfatter et orgie af lyseffekter og besøg af et islandsk kor. Det lyder tilpas
syret, og det går så lidt ud over amerikanske Moon Duo, som jeg så også hørte på Copenhagen Psych Fest i Den Grå Hal sidste år, men jeg når nok at fange sidste del af koncerten.
Klassisk Pavillon Late Night, mere keys end tråd, men ret spacy, og de har en stor livelyd.
LØRDAG:
Ser ud til at blive en af de helt store Roskilde-dage, især aftenprogrammet. Første must er
Aaron Lee Tasjan på pavilion 14.15, amerikansk outlaw-country, og det skal da udnyttes, at
Roskilde i år har skruet op for countrydelen, som har været lidt forsømt. Det går så ud over
Circuit de Yeux’s dystre folkemusik, som ellers kunne have været spændende, men 14.30 i
Gloria spiller ikke.
Jeg glæder mig meget til at høre The Priests på pavilion klokken 20.15. Hvis Siouxie Sioux
havde været forsanger i Joy Division, kunne det have lydt nogenlunde sådan. Og så er det tid
til årets finale og den bliver dansk. Arcade Fire på Orange klokken 22 bliver et flueben, for
klokken 00 står den på brormands anden koncert på årets festival, denne gang med Baby
Woodrose i Avalon. Deres seneste album Freedom er sgu noget af det bedste, de har lavet.
Derfra er det så videre til Arena, hvor Sort Sol og gæster lukker og slukker fra klokken 02.00.
Så bliver det sgu ikke bedre. – God festival!
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6,5 ...

2.000.000.000 ...

…procent er udbuddet af villaer og rækkehuse i Region Hovedstaden steget med fra marts til april måned. Det er den største stigning i samtlige
regioner, der dog kan bryste sig af grønne tal over hele linjen. Lige nu er
der over 5500 huse i hovedstaden, der mangler en køber, hvilket er 350
flere end i ultimo marts. Sammenlignet med april måned sidste år er der
omvendt sket et fald i udbuddet, ikke kun i området omkring København,
men i hele landet. Lige nu er der i alt 37.500 huse til salg i Danmark.

... kroner står 70 af de mest fremtrædende medarbejdere i Nets til at tjene
på det aktieprogram, der blev sat op i forbindelse med børsnoteringen i
september 2016. Alene topchef Bo Nilsson står til at tjene mere end en
halv milliard kroner. Blandt nøglemedarbejderne er tidligere kommunikationsdirektør Karsten Anker Petersen, som har sikret sig op mod 35
millioner kroner efter at have investeret 390.000 kroner i 2014. Gevinsten
fra aktieprogrammet kan for hovedparten af de 70 medarbejdere indløses
et år efter børsnoteringen.

9,3 ...
… millioner timer spilder trafikanterne i hovedstadsområdet på at bevæge sig rundt i trafikken. Det har Trængselskommissionen opgjort.

3 ...
... københavnske virksomheder har modtaget Københavns Erhvervspris
2017 for at gøre byen attraktiv i forhold til vækst, innovation, miljø og
socialt ansvar. Det drejer sig om tech-virksomheden Twentythree, kafferisteriet The Coffee Collective og håndværkervirksomheden Øens Murerfirma. Tech-virksomheden TwentyThree vandt kategorien "innovation". Kafferisteriet The Coffee Collective vandt kategorien "attraktiv
by". Håndværkervirksomheden Øens Murerfirma vandt kategorien "miljø
og socialt ansvar". Vinderne får ud over prisen tilbudt en plads i Københavns Erhvervsråd for en etårig periode, hvor virksomhederne har mulighed for at inspirere de øvrige medlemmer i rådet og medvirke til udviklingen af Københavns erhvervspolitik.

7,3 ...
…milliarder kroner er den samlede omsætning af investeringsejendomme
i København og omegn i første kvartal af 2017. Det er 28 procent mindre
end i første kvartal af 2016, fremgår det af mæglervirksomheden CBRE's
tal. Især omsætningen af kontorejendomme er faldet og udgør blot 0,8
milliarder kroner i kvartalet. Lejepriserne i blandt andre de attraktive
havneområder er stagneret, og køberne er skeptiske over for det nuværende prisniveau.

43,4 ...
…procent af alle handlede ejerlejligheder i København det seneste år er
mellem 50 og 75 kvadratmeter. I 2013 var andelen på 38,6 procent.

67,82 ...
…kroner for en stor fadøl. Det er den gennemsnitlige pris i Oslo. I København er prisen i snit 44,50 kroner. Dermed lægger den norske hovedstad
sig ikke overraskende i spidsen i den oversigt, som Deutsche Bank har
udsendt over ølpriserne i en række udvalgte byer verden over. I Berlin
slipper man med 24,66 kroner, mens Prag med 8,91 kroner er stedet at
være, hvis man vil have så mange fadøl som muligt for pengene.

208 ...
…kroner er prisen for en solskinstime i København, mens du i albanske
Saranda får den for 31 kroner. Forex Bank har lavet et indeks over prisen
på en solskinstime på 31 forskellige destinationer ud fra prislejet, omkostninger og antal solskinstimer. Går man bare efter flest solskinstimer per
uge, er græske Rhodos et godt bud med 98 solskinstimer om ugen til en
pris på 54 kroner per solskinstime.

2.419.452 ...
…rejsende kom igennem sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn i
april og satte dermed passagerrekord for lufthavnen. En stigning på 5,6
procent i forhold til april sidste år.

800 ...
...kroner koster et par Levi's 501 jeans i København i gennemsnit. Det gør
København til verdens dyreste sted at købe dem, viser en opgørelse, som
Deutsche Bank har udarbejdet. På listen over højeste taxipriser indtager
København en bedrøvelig fjerdeplads. Til gengæld er vi nummer seks på
listen over byer med den største livskvalitet som følge af høj sikkerhed
og fremkommelig trafik.

22.000 ...
... flere private arbejdspladser i København. 75 procent flere turister de
seneste syv år. Og en tilfredshed med iværksætterrådgivningen i Københavns Erhvervshus på 98,8 procent. Det er nogle af de positive tendenser,
som kan ses i Københavns Erhvervsbarometer 2017.

40 ...
... procent af indholdet i københavnernes husholdningsaffald er organisk
affald, og der er derfor masser af ressourcer at hente, hvis kartoffelskræller, kaffegrums og kyllingeben bliver sorteret fra. Fra august og fire måneder frem ruller Københavns Kommune en ny affaldsordning ud i hele
byen, der skal gøre det nemt for københavnerne at sortere og aflevere
bioaffald til genanvendelse lige uden for døren. Det indsamlede affald
skal omdannes til energi på et biogasanlæg, mens restproduktet vil blive
spredt ud på landets marker for at sikre, at begrænsede ressourcer som
eksempelvis fosfor kommer tilbage i naturens kredsløb.

41 ...
... af verdens 2000 største børsnoterede virksomheder har et regionalt hovedsæde i København, mens Stockholm tegner sig for 125. I de seneste 10
år er Stockholm ligeledes vokset dobbelt så hurtigt som København: 3,2
procent i realvækst om året, mens København er vokset med 1,5 procent
årligt. Det gælder både, hvis man kigger på byerne og på oplandet. Stockholm er ikke faktuelt den skandinaviske hovedstad, men den er globale
virksomheders foretrukne nordiske by, viser en analyse fra Øresundsinstituttet.

119.211 ...
... var antallet af tilflyttere til København i årene fra 2006 til 2017. Det
drejer sig om fødselsoverskud, tilflytning fra udlandet og tilflytning fra
andre danske kommuner. Siden 2011 har nettotilflytningen fra andre
kommuner dog været faldende, og i både 2015 og 2016 har der været flere
fraflyttere end tilflyttere.
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HVORDAN DET SIDEN GIK FOR DE MEDVIRKENDE I FINT SKAL DET VÆRE

EN
KIDNAPNINGSAFFÆRE
DER TRODS VISSE VANSKELIGHEDER ENDTE LYKKELIGT
TEKST JANNIK LUNN

I ØJEBLIKKET GENUDSENDER TV CHARLIE FOR
JEG VED IKKE HVILKEN
GANG DEN ENGELSKE
SERIE KEEPING UP APPEARANCES (PÅ DANSK
FINT SKAL DET VÆRE),
SOM DER I ALT BLEV INDSPILLET 45 EPISODER AF
FRA 1990 TIL 1995.
SERIER Meget kort fortalt er det histo-

rien om snobben Hyacinth Bucket og
hendes tre søskende, som også bærer
blomsternavne, Daisy, Rose og Violet
samt den lille nære verden omkring
dem. Hyacinth, der udtaler sit efternavn på fransk, er nok en af filmhistoriens mest irriterende og nævenyttige kvinder, og de større eller mindre
fiaskoer og skandaler, som hendes adfærd medfører, er skildret i en række
uforglemmelige og morsomme hændelsesforløb. Men mange har sikkert
siddet og spekuleret over, hvad der
skete med hende og personerne omkring hende, da sidste afsnit var løbet
over skærmen i 1995? Derfor vil det nu
være på sin plads at røbe, handlingen
i de næste par år.
Der var ikke vilje til at filmatisere
fortsættelsen, så man må nøjes med
min genfortælling af, hvad der siden
hændte:
I slutningen af 1998 rykkede den
italienske mafia ind i Storbritannien,
fordi det var blevet for risikabelt at
befinde sig i Italien efter nogle attentater på politikere. Lederen i England
var Martin Corleone, der var søn af
den legendariske Don Corleone, og
én af hans første forbrydelser i landet var en helt grotesk kidnapningsaffære.
Kidnappet

Hyacinth Bucket, der var kendt på
grund af en tv-serie om hendes liv,
blev en dag kidnappet, mens hendes
mand, Richard, var i London for at
købe en fødselsdagsgave til sin hustru.
Imens ringede det på døren, og
en mand bad Hyacinth om at følge
med, idet han lod hende tro, at hun
skulle være hovedperson i BBCs udgave af Her er dit liv. Efter hurtigt at
være skiftet til en anden kjole og en
nyligt anskaffet hat forlod Hyacinth
Bucket sit hjem for sidste gang. Da

Richard vendte tilbage, undrede han
sig over at finde huset tomt, men
samtidigt nød han at sætte sig i sin
lænestol for uforstyrret at gætte sin
krydsogtværs. Men som timerne gik,
blev han urolig, og da Hyacinth heller
ikke kom hjem om natten, var han
klar over, at ét eller andet var sket.
Næste morgen modtog han et brev
med posten, hvor han blev bedt om
at lægge en kuvert med 5.000 pund i
små sedler uden fortløbende numre
på et sted, han senere ville få oplyst
i telefonen, for så ville hans hustru
vende tilbage samme dag i uskadt tilstand, men han måtte under ingen
omstændigheder henvende sig til
politiet. En time senere ringede telefonen, og en stemme meddelte, at
han skulle lægge kuverten i en nærliggende telefonboks samme aften kl.
21, og en time senere ville Hyacinth
være tilbage i hjemmet. Nu havde Richard imidlertid ikke nogen penge på
det tidspunkt hverken hjemme eller
i banken, da han dagen før havde
sendt en stor check til sin søn Sheridan, som for pengene ville købe den
hvide silkesmoking, som entertaineren Liberace havde optrådt i under
sine mange koncerter. Samtidigt var
Richard begyndt mere og mere at
nyde den stilhed, der var i huset –
uden Hyacinth. Så da kidnapperen
sent om aftenen igen ringede, fik
han det overraskende svar, at Richard
under ingen omstændigheder havde
tænkt sig at betale.
Løsesummen

Næste dag fik Richard besøg af naboen Elizabeth, der undrede sig over,
at hun overhovedet ikke havde set
Hyacinth i over et døgn, og da Richard fortalte hende, hvad der var
sket, havde hun fuld forståelse for,
at Richard ikke ville betale løsesummen. Det eneste, der ærgrede hende,
var, at hendes bror Emmet ikke oplevede Hyacinths forsvinden, for nogle
måneder tidligere havde Emmet sagt
ja til et professorat i musik på universitetet i Edinburgh, og her havde
han medbragt Hyacinths søster Rose,
som i lang tid havde lagt an på ham.
Efter sigende var den evigt liderlige
Rose faldet til ro, og hun og Emmet levede så vidt Elizabeth vidste lykkeligt
i Skotland. Da både mælkemanden og
postbudet til deres udelte glæde erfarede, at Hyacinth ikke var hjemme,
bredte rygtet sig som en lynild over
hele kvarteret, og Richard blev opsøgt
af den ene lykkelige nabo efter den
anden. Sjældent havde Richard ople-

vet en så massiv form for sympati,
men så begyndte frygten, for at Hyacinth skulle vende tilbage, at melde
sig, og imens afventede han kidnapperens næste udspil.
Kæmpe bommert

Det kom samme aften. Når det ikke
skete tidligere, skyldtes det, at kidnapperen havde holdt Hyacinth bedøvet, og nu var hun endelig vågnet
– kun for at konstatere at hun blev
holdt fanget. Det havde derfor ikke
taget kidnapperen mange minutter at
finde ud af, hvilken enorm bommert,
han havde begået, og først var han
faktisk indstillet på at levere hende
gratis tilbage. Men da det gik op for
Hyacinth, at Richard ikke havde villet betale løsepenge, var hun eksploderet i et sandt raseri, og nu meldte
en ny idé sig hos kidnapperen.
Måske kunne han i stedet for en
løsesum få penge for foreløbigt at
beholde hende, og næste dag kom
et nyt udspil fra kidnapperen. Hvis
han modtog 5.000 pund samt fik visse

omkostninger betalt, ville han sørge
for, at Hyacinth ikke vendte tilbage.
Hvad kidnapperen ville stille op med
Hyacinth stod imidlertid lidt uklart
for Richard.
Nu havde Richard som bekendt
ingen penge, men i løbet af et døgn
var der foranstaltet en indsamling i
kvarteret, og alle havde været særdeles rundhåndede. Fx havde præsten
alene givet 1.000 pund, og allerede
dagen efter var de 5.000 pund klar
til at blive afleveret, men nu meldte
det næste problem sig, for Hyacinth
lod gennem kidnapperen vide, at hvis
hun skulle holde sig væk, ville hun
have en skriftlig bekræftelse af, at
hun skulle have en slags månedlig
apanage, så hun kunne opretholde
en hverdag som den, hun var vant
til, og en del af hendes ejendele skulle
sendes til Oxford, hvor hun havde planer om at slå sig ned sammen med
sønnen Sheridan, som studerede der.
Genialt forslag

Dette krav var meget tæt på at øde-
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lægge hele projektet, men så kom Elizabeth med et forslag, der var intet
mindre end genialt. Hun og Richard
havde jo gennem årene udviklet en
slags åndsfællesskab, som i den nye
situation var på vej til at blive mere
end blot det. Hun foreslog derfor, at
Richard solgte the sit og Hyacinths
villa og flyttede permanent ind hos
hende, og sådan blev det. Så for de
penge, hussalget indbragte, blev der
i lang tid råd til et månedligt bidrag
til Hyacinth, og hendes ejendele blev
ved svogeren Onslows mellemkomst
fragtet ned til hende i en lånt lastbil.
Desuden fik Hyacinth gennemtrumfet en hurtig skilsmisse fra Richard.
Elizabeth og Richard blev nogle
måneder senere gift, og som i de gode
gamle dage, udtaler Richard nu igen
sit efternavn på engelsk. Som en lille
bonusgevinst besluttede mælkemanden sig til fremover at levere gratis
mælk til det nybagte ægtepar, og avisbudet bekostede et livslangt gratisabonnement på The Times, da begge

de to bude følte, at de nu oplevede
en betydeligt større livskvalitet efter
Hyacinths forsvinden fra kvarteret.
Trak ansøgningen tilbage

Præsten, der havde ansøgt om forflyttelse, trak kort tid efter ansøgningen
tilbage, og mens han nu igen udfylder
sit kald i sognet, er hans til tider meget jaloux hustru livet gevaldigt op,
især efter at Rose flyttede til Skotland. Hos Daisy og Onslow var der
også meget, der ændredes, dels døde
den gamle far, og dels flyttede Rose
til Skotland, og som om dette ikke
var nok, blev Onslow for en kort periode arbejdsramt, da han simpelthen
blev sendt i aktivering. Imidlertid
var hans erfaringer på arbejdsmarkedet så beskedne, at han kort efter
blev fyret, så han atter kunne vende
tilbage til sin trygge plads i sofaen
foran fjernsynet. Imidlertid var Daisy
begyndt at gå til bingo, mens Onslow arbejdede, og her mødte hun en
mand, som kunne have været en viril
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Onslow-klon, og ham indledte hun et
forhold til.
Det blev en stor aflastning for Onslow, der ikke ustandselig blev nødt til
at simulere hovedpine, når han blev
udsat for Daisy´s ønsker om seksuel
nærhed. Så for Onslow steg livskvaliteten også, men fjernsynet skal stadig have et gok for at virke, og efter
fælles overenskomst flyttede Daisy´s
elsker ind i det værelse på første salen,
som var blevet ledigt efter den gamle
fars død. Og Onslow begyndte at sove
i Roses gamle værelse de par gange
om ugen, hvor Dailys elsker gæstede
ægtesengen. Og når der ikke er hestevæddeløb eller dart i fjernsynet,
går Onslow ofte hen på den stedlige
pub, hvor han drikker et par pints
sammen med Richard, uden at der
er gesjæftige ægtefæller, der brokker
sig over det.

stadig sin Mercedes, sauna og Room
for en Pony, men hendes liv er blevet lykkeligere, efter at Bruce endelig
tog sig sammen til at få foretaget en
kønsskifteoperation, og de lever nu
sammen i et harmonisk registreret
parforhold.
Således endte det nogenlunde lykkeligt for de fire søstre med blomsternavnene og ikke mindst for deres ægtemænd, og i Oxford øver Hyacinth
sig på et musicalrepertoire, hvor hendes søn Sheridan skal akkompagnere
hende iført den silkesmoking, han
købte, og som havde tilhørt entertaineren Liberace.
Der var længe planer om at filmatisere denne del af historien om Hyacinth og hendes søstre, men da en del
af de skuespillere, som var med i de
oprindelige afsnit enten er døde eller
blevet for gamle, har man skrinlagt
disse planer.

Kønskifteoperationen

Den sidste søster, Violet, med den særprægede bookmakermand, Bruce, har

Nordsjællands Perle
Nabo til Kongernes Nordsjælland og direkte til Gribskov, nord for Nødebo.
20.000 m2 naturpark med idyllisk ejendom, hestestald samt garagebygning.
Egen jagtret. 45 min fra København.
Se nærmere beskrivelse på: www.eltoftnielsen.dk/IEN3626
Ring gerne for yderligere information på 70 70 20 05.
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NY CYKELREKORD I KØBENHAVN
TEKST LARS PETER LORENZEN

CYKLISTER København kan prale med
ny cykelrekord med hele 41 procent
af pendlerne, der tager cyklen til
og fra arbejde. Dog kniber det med
at komme over kommunegrænsen,
hvor cykeltrafikken falder.
På landsplan stiger biltrafikken
markant, mens cykeltrafikken falder.
København går dog mod strømmen
og markerer sig endnu engang som
landets grønne hovedstad med en flot
stigning i den samlede cykeltrafik på
3 procent.
Det samlede antal cyklede kilometer har aldrig ligget højere siden 1989,
hvor kommunen begyndte at beregne
de samlede trafikmængder på kommunens veje.

Flere biler over kommunegrænsen

Den positive udvikling skal i høj grad
tilskrives københavnerne. For mens
antallet af cykler i trafikken i det centrale København sidste år for første
gang oversteg antallet af biler, så går
udviklingen stik modsat over kommunegrænsen. Her steg biltrafikken
med 12 procent, mens cykeltrafikken

faldt med 15 procent i forhold til året
før. 2016 blev dermed det første år,
hvor der blev talt over 500.000 flere
biler end cykler over kommunegrænsen.
En stor del af stigningen i biltrafik
holder sig dog på Øresunds- og Amagermotorvejene, mens den på kommunens veje kun steg marginalt med
0,4 procent i 2016. Den lille stigning
i biltrafikken skal sammenholdes
med, at København for tiden vokser
med 1000 indbyggere om måneden,
mens den københavnske bilpark er
steget med 16.000 siden 2010.
Andelen af pendlere, der tager
cyklen til og fra arbejde og uddannelse i København, lå i 2016 på 41
procent. På trods af det flotte tal
er man stadig langt fra målet om, at
50 procent af alle pendlere skal bruge
cyklen til og fra arbejde.
- Københavnerne er rigtig gode til
at cyklen, men vi skal have bedre fat
i de pendlere, der skal over længere
afstande. Derfor ser jeg gerne betalingsparkering udbredt til hele kommunen, så vi samtidig giver flere

På trods af ny cykerekord i København er man stadig langt fra målet om, at 50 procent af
alle pendlere skal bruge cyklen til og fra arbejde.

pendlere et skub i den rigtige retning,
siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).
Lige nu er arbejdet med at udbygge
det regionale net af supercykelstier
gået i stå, da den nationale medfi-

nansieringspulje er tom. Et flertal
uden om regeringen har lavet en aftale om en ny pulje på 100 millioner
kroner, men Morten Kabell efterlyser
en langsigtet løsning og flere penge.

KØBENHAVNS CYKLEBØRS
Airbag til cyklister
Kr. 1.795,-

Normalpris kr. 2.250,-

Kraven indeholder en
airbag, der udløses på
0,1 sek. ved en ulykke.
Dokumenteret forskning og tests
viser at den giver hele otte gange
større beskyttelse end en alm.
hjelm.

BRUGTE CYKLER 1/2 PRIS

RENT A BIKE

Gothersgade 157 · 1123 København K · Tlf. 33 14 07 17 · Åbningstider: Man-fre: 10.00-17.30, Lør-søn: 10.00-14.00 · www.cykelborsen.dk
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Skulle hovedstaden blive ramt af en såkaldt 1000-års stormflod, kan denne alene medføre skader for 19 milliarder kroner, viser Københavns Kommunes nye stormflodsplan.

MILLIARDINVESTERING
I STORMFLODSSIKRING
TEKST LARS PETER LORENZEN

Rammes København af en
såkaldt 100-års stormflod kan blandt
andet dele af metroen være ude af
drift i mere end to år, og varmeforsyningen kan være ramt af nedbrud
i mere end tre måneder.
De omfattende skader kan bringe
den samlede regning for de stormfloder, der statistisk set vil forekomme
de kommende 100 år, helt op på mellem 8 og 12 milliarder kroner. Derfor
skal København sikres mod stormfloder for 3,5 milliarder kroner, viser Københavns Kommunes nye stormflodsplan.
Skulle det gå endnu værre, hvor
hovedstaden bliver ramt af en såkaldt 1000-års stormflod, kan denne
alene medføre skader for 19 milliarder kroner.
Planen lægger op til, at København niveaumæssigt skal beskytte
sig mod en havvandsstigning på én
meter og en 1000 års stormflod. Det

POLITIK

skal foregå med en såkaldt ydre sikring med diger, dæmninger og sluser
og skal ske i samarbejde med nabokommunerne.
- Klimaforandringerne er desværre en uundgåelig realitet. Derfor
er vi nødt til at beskytte København
mod klimaforandringernes konsekvenser. Nu er vi klar med den overordnede plan for, hvordan vi sikrer
hovedstaden mod stormflod. Den
viser, at der samfundsøkonomisk er
god fornuft i at sikre hovedstadens
bygninger og infrastruktur mod oversvømmelserne, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).
Stormflod fra syd mest sandsynlig

København er allerede godt i gang
med at sikre byen mod stormfloder
fra syd, hvor Vestamagerdiget blev
forstærket i 2011. Men der skal i det
videre arbejde findes en konkret løsning på, hvordan man med sluser ved

motorvejsbroen ved Kalvebod sikrer
sig imod, at vandmasserne trænger
ind over København og Hvidovre.
Dette arbejde skal påbegyndes
hurtigst muligt, da nye vurderinger
har vist, at risikoen for stormfloder
fra syd er mest sandsynlige på kort
sigt og vil være mere ødelæggende
end tidligere antaget.
Også mod nord skal byen sikres
med nye diger, dæmninger og sluser.
Dette arbejde haster dog mindre og
skal stå færdigt senest om 30-40 år,
lyder meldingen fra kommunen.
Finansiering skal på plads

Som led i dette arbejde skal der også
arbejdes videre med finansieringen,
hvor den nuværende lovgivning udgør en udfordring. Udgangspunktet i
den eksisterende lovgivning er nemlig, at det er de grundejere, der har fordel af kystsikringen, der skal stå for
finansieringen. Men loven har aldrig

fundet anvendelse i en storby som København, hvor der er mange aktører,
der vil blive berørt af oversvømmelser i varierende omfang.
- Hvis store dele af infrastrukturen samt forsyningen med for eksempel el og varme bliver lammet i forbindelse med oversvømmelser fra en
stormflod, vil det have en stor negativ
påvirkning på samfundsøkonomien.
Det samme gør sig gældende i mange
andre kommuner. Der er brug for, at
regeringen påtager sig et større ansvar for arbejdet med at beskytte hovedstaden og hele Danmark mod de
ødelæggende konsekvenser af klimaforandringerne, siger Morten Kabell.
lp@kbhavis.dk
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MAGASIN MYLIUS

KØBENHAVNS
PANSERBASSER
De kommunale københavnske politibetjente forrettede ofte
retfærdighed og straf på deres egen kontante måde.

TEKST
Allan Mylius Thomsen 		
Byhistoriker

I svundne tider var politiets rolle i København en noget
anden end i vore dage. Efter indførelsen af Grundloven i 1849, måtte
der en nyordning af den kommunale københavnske politistyrke til.
Det skete i 1863. Alle hidtidige politifolk og vægtere blev afskediget,
kun ganske få blev genansat i det
nye krops. København blev opdelt i
seks distrikter, der fik hver sin politistation. Politidirektøren og vicepolitidirektøren var kongeligt udpeget, det gav en samlet politistyrke
på 250 mand, af dem skulle de 174
benyttes til døgnpatruljer i byen.
I Indre By lå ”politikammeret” i
Domhuset på Nytorv, og der kom
stationer på Gråbrødre Torv 15, Lille
Kongensgade 18, Store Kongensgade
68 og Christianshavns Torv 2.
MAGASIN

Forbillede fra London.

Styrken blev i høj grad organiseret
efter forbillede fra London. Selv
uniformerne var i starten en kopi,

med høje hatte. Bevæbningen var
en kort ”stav”. De høje hatte blev
dog allerede afskaffet i 1865, da
de var upraktiske i den blæsende
danske vejr og blev afløst af politihjelme. Betjentene patruljerede
faste distrikter med et klokværks
præcision. Ansættelseskriteriet var
i høj grad fysisk, en betjent skulle
kunne klare sig selv i marken og
kunne sjældent vente hjælp i en dramatisk situation. Rapportskrivning
og papirarbejde var ikke deres spidskompetence.
Syngende øretæve og "stuearrest".
En af disse betjente var politibetjent ”117 Rocambole”. Han var
jyde, vejede omkring 190 kilo, fordelt på ca. to meter og holdt sammen af svulmende muskler. Øgenavnet fik han efter en tegneserie
om ”Galejslave 117 Rocambole”, om
en undløben slave, der med sine
mægtige kræfter kæmpede for frihed og retfærdighed. Han blev udstationeret i Møntergade-kvarteret,
der var et af byens mest berygtede,
og her herskede han helt suverænt.
Der blev ikke skrevet mange rapporter, det blev ordnet på stedet med
en syngende øretæve. Skulle en anholdelse være nødvendig, skulle be-

Panserbasse på Kongens Nytorv. Københavns Museum

Selvjustits

piger, så hun måtte på hospitalet.
Betjenten ”irettesatte” alfonsen på
sin specielle måde, det krævede
også en tur på hospitalet. Men en
nidkær boulevardpresse slog sagen
op, så ”Rocambole” fik en tjenestebøde på 50,- kr. ud af en månedsløn på 75,- kr. Men da slagterne på
Nikolaj Plads hørte dette, betalte de
øjeblikkeligt bøden for ham. Herudover meddelte de ham, at skulle
han komme i en lignende situation,
skulle han bare sige det til dem.
De kommunale københavnske panserbasser forsvandt i 1938, da vi i
Danmark fik ”enhedspolitiet” som
statslig etat.

”Rocambole” var en fredelig natur,
men social uretfærdighed og grov
vold gjorde ham vred. En alfons
havde gennembanket en af sine

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

tjenten normalt rekvirere en droske
og køre arrestanten til stationen på
Gråbrødre Torv. Men ”Rocambole”
gav blot den anholdte besked om at
gå op på stationen og meddele, at
han var arresteret, så ville betjenten
indfinde sig senere og skrive rapport - en sådan henstilling blev altid efterfulgt. Især alfonser og slagsbrødre havde den store betjent et
godt øje til. For at undgå for meget
papirnusseri, kunne han idømme
en sådan type ”stuearrest” i et antal dage. Det blev overholdt, ellers
vankede der en regulær røvfuld.

Tre menige ”panserbasser” med en ”kontrolbetjent” med egeløv i hjelmen.
Foto: Københavns Museum.
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Rap burger på hjørnet
Det ligner en burger. Men niveauet er højere end det hos The
Hungry Dane, hvor Peter Kolos er i gang med at lancere en
fornyelse inden for fastfood… konfiteret, pulled andekød i andefedt severet i briochebolle. Lyder rapt. The Hungry Dane er
flyttet ind på hjørnet af Vestergade og Nørregade.

Bernikow er lukket
Siden sidst har byen mistet endnu et godt gammelt værtshus,
Vinstuen Bernikow i gaden af samme navn. Der blev første
gang drukket fadøl og vin i Bernikow samme år som Hitler
overtog regeringsmagten i Tyskland. Men den sidste lørdag i
april sluttede festen. Kvalificerede gættere mener der nu skal
være kaffebar i lokalerne.

Udstillingsvindue

er blevet udstillingssted

Han kan ikke lade være

Kolonialkommisen Kenn Husteds grundlagde sit
københavnske cafeimperium for 20 år siden
TEKST HENRIK VESTERBERG

I sidste måned var vi en tur ovre på den
anden side af Dronning Louises bro for at
deltage i et markant jubilæum. Den lille og
meget tilbagelænede cafe i Blågårdsstræde,
Props Coffeeshop holdt nemlig ikke mindre
end sin egen 20 år fødselsdag. Traditionen
tro, Props fødselsdag er nemlig en tilbagevendende begivenhed som store dele af indre Nørrebros beboere deltager i år efter år.
Mens musikensemblet Vogn-Vogn underholdt gæsterne ude på gaden med en sangerinde, der sang bemærkelseværdigt som
Alberte Winding, men altså var en anden,
trængte Københavneravisen ind i Props
Coffeeshops dunkle indre. Der fandt vi
stifteren, Kenn Husted, der sammen med
makkeren Thomas Eskildsen, stadig efter
to tiår er indehaver af det semilegendariske
samlingssted. Props, altså engelsk for det
gode danske ord, rekvisitter startede i sin
tid som et slags outlet for Props Gallery, der
var Husted og co.s marskandiserbutik på
Østerbro. De havde dengang specialiseret
sig i ting og sager fra 1960’erne og 70’erne.
Ganske almindeligt i dag, men noget af et
særsyn i 1990’erne.
Princippet fra dengang håndhæves stadig: alt interiør er til salg i Props Coffeeshop. Bortset fra den detalje har Husted for
længst forladt marskandiserbranchen. Til
gengæld har han siden åbningen af Props
Coffeeshop, åbner det ene udskænkningsog eller madsted efter det andet.
Den nu 50-årige cafemagnat får endnu
et par fuger i ansigtet da vi forlanger af
ham, at han på stående fod opremser alle

de steder i København han siden har været
ankermand for. Her kommer de, direkte fra
Husteds egen hukommelse:
Steels i Blågårdgade, Props Wine Shop på
Vesterbrogade, Bibendum i Nansensgade,
Panzon på Rosenvængets Alle, Helgoland
på Amager, Kaleidoskop på Nørrebrogade,
Atame i Blågårdsgade, Paludan Bogcafe i
Fiolstræde, Biergarten i Studiestræde, Falernum på Værnedamsvej, Pate Pate i Kødbyen, Bar Mooritz og Antidote i Jægersborggade, Petit Pate i Torvehallerne og på
Godthåbsvej, La Fabrica i Rantzausgade,
Husted Vin på Gl. Strand og i Kødbyen.
Alt i alter det blevet til sådan 18, 19 forskellige steder.
men Props Coffeeshop er altså urmoderen til dem alle. Nogle af dem eksisterer
ikke længere. Andre er afhændet til andre som fører gesjæften videre. Kenn Husted er i dag stadig involveret i 10 af de
nævnte cafeer, restauranter og vinbutikker
rundt omkring i byen. Ikke for ingenting
er han nemlig manden udlært købmand.
Ellere rettere som det hed dengang: kolonialkommis. Læretiden blev udstået hos
købmanden i Dronningengården i Borgergadekvarteret.
‘Jeg jo en samlernatur. Så jeg har svært
ved at slippe foretagenderne igen, også selv
om jeg kan se, at de ikke går som de skal økonomisk. Det kan jeg godt være lidt langsom
om at indse. Men jeg kan ikke lade være
med at starte nye steder. Det er simpelthen
så sjovt’, siger cafekøbmanden.

Igennem mere end en halv snes år har guldsmeden Francois
Deletaille sammen med Pernille Koch Larsen kørt smykkegalleri i den lille butik i Pilestræde 37.
‘Men nu gider vi ikke mere”, siger Francois.
”På et tidspunkt må man spørge sig selv, om man gider
bruge hele sit liv på det pengeræs med stigende husleje i en
gade hvor der efterhånden ikke er andet end store firmaer og
flagshipstores for megamultinationale kinøjserier’, fortsætter
guldsmeden i det slår ud med hånden mod resten af Pilestræde.
Sidste gang han og kæresten, Pernille stillede hinanden
spørgsmålet var svaret et samstemmigt NEJ !. Det gider de
sgu ikke mere.
Nu er butikken lukket. Men som en forlænget afskedssalut,
der også gerne skulle sætte nye tanker i gang i Pilestræde har
parret omdannet Guldsmedebutikken til et lille, meget ukommercielt kunstgalleri. Sommeren igennem bruger de udstillingsvinduet til udstilling af forskellige kunstintallationer.
Hvad der lige nu foregår inde bag det brune papir der er sat
op for butiksruden, vil Francois ikke afsløre. Men der skal nok
komme noget nyt, sådan cirka hver anden uge
‘Vi er i lidt af en overgangsfase lige nu. Vores sparepenge
rækker til at beholde lejemålet året ud. Imellemtiden gør s vores for at skabe lidt gang i gaden’, siger Francois.
Der er løbende ferniseringer på udstillingerne i Pilestræde
37, som kan ses døgnet rund. Mere info på www.10-4.space.

Drop Inn er sprunget ud - igen
Gode nyheder for os, der har savnet stedet, hvor den ikke får
for lidt - også selvom det bare er onsdag nat. Drop Inn, det
legendariske musiksted på hjørnet af Farvergade og Kompagnistræde er efter en noget ustabil periode blevet kørt i den
helt rigtige stilling igen. I sidste måned overtog Mia Schlytter,
erfaren restauratør fra Frederiksberg, Drop Inn efter Ashraf
Khiljee, bedre kendt under det mere vestlige navn Jimmy, der
har kørt Drop Inn i en mindre menneskealder.
Den nye indehavers ambition er først og fremmest at føre
Drop Inn tilbage på sporet: øl, rock, natteroderi og almindelig
gang i den.
”Vi vil bestræbe os på at være stedet i byen, som vil samle
alle under ét tag, gennem en åben og kærlig atmosfære, hvor
forskelligheder kan mødes”,lover den nye ledelse på Drop inns
hjemmeside. Her fortsætter Mia:
” Tanken er, at Drop Inn skal være en lille oase i København, hvor tankerne kan bringe dig tilbage i tiden både musikalsk og indretningsmæssigt – med alle genrer af musik. I
weekenderne vil vi have byens bedste fester med både danske som internationale bands. Vi vil selvfølgelig give plads
til den gamle velkendte Drop Inn ånd og samtidig åbne op
for nye spændende udfordringer”. Keep on rockin’ siger Københavneravisen.
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KARSTEN HANSEN STRIBER

MELODIEN,
DER BLEV VÆK

KLUMME I disse dage strømmer folk
til revyerne og hurra for det. Hvem
trænger ikke til at tabe pusten af
grin, hvadenten det er falde-påhalen-komik eller eller satire, hvor politikere ristes over ilden. Århundredelang tradition, hvor Professor ved
Københavns Universitet, Knud Lyhne
Rahbek (Hustru: Kamma med Bakkehuset på Valby Bakke, lille perle af et
museum med have, nys restaureret)
med ironiens elegante våben skrev visen: ‘Hvad kommer os det stakkels Polen ved’. Hvor satirebladet ‘Corsaren’
i årtier spiddede opblæste embedsmænd og politikere. I 1850 fandt en
lykkelig parring sted, Erik Bøgh satte
musik til løjerne og skabte revyen. I
167 år har melodierne hærget landet,
fine folk kalder fænomenet ‘en landeplage’, på nudansk ‘en ørehænger’.
Hvor mange kender svajeren og direktørfruen? Halvtreds eller hundrede?
Klaverbokseren på de ydmyge steder
er nødt til at kende 4-500.
Men noget frygteligt synes at være
sket: landet plages næsten ikke mere
af døgnfluer, ørehængeren er faldet
af. Hvornår har De sidst gået rundt
med en NY revymelodi i hovedet? En,
der ikke vil ud af tankerne. Hvad er
dog sket?
Kunne det være overfodring af
musik og muzak? Er det den brutale
voldtægt af vores trommehinder?
Det vandfald af dårlig musik, som

vi er blevet påtvunget i supermarkeder, tankstationer, stormagasiner og
restauranter uden levende musik?
Diskoteker, dansebuler og markedspladser? Er den iørefaldende, populære melodi blevet kvalt i sin egen
succes?
Hvis man er på en restaurant
med levende musik, og musikerne
holder en velfortjent pause (ikke for
lang, tak!), sker det, at tjeneren sætter båndmusik på i samme genre.
Jamen, Milde Moses! Hvad i alverden skal det dog til for?? Jeg har undertiden spurgt en sådan entreprenant opvarter, om han også serverer
vingummi mellem retterne, når han
holder middagsselskab. Et såkaldt retorisk spørgsmål, og han svarede da
også kun med en sur vrissen.
Lad os håbe, at der kommer en rigtig sjov, smuk eller sprælsk melodi fra
sommerens revyer. Men det gør der
nok ikke. Revyorkestrene er blevet
alt for dygtige: kapelmesteren kan
selv. En lille kasserolle med en buket landeplager og evergreens tilsat
et par vingummier og så er den næste revymelodi klar. Intet ondt i det,
det er udviklingen. Kan udviklingen
ændres? Ja da, det er nogenlunde lige
så let som at vende en supertanker i
Øresund.
Christian Lunn
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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

AKTUEL ROMAN MED BAGGRUND

I EN VIRKELIG TRAGEDIE
TEKST JANNIK LUNN

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

"

m/k klip

270,-

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

ANMELDELSE Armando

Lucas Correas roman Den tyske pige har fået sit navn efter
et billede, der optræder tidligt i bogen,
hvor den 12-årige jødiske pige Hannah
Rosenthal i slutningen af 1930’erne er
blevet fotograferet på gaden i Berlin, og
som derefter har fået sit billede på forsiden af en af nazisternes aviser, da redaktionen har troet, at der er tale om en
arisk ung kvinde. Kort tid efter, i 1939, får
Hannah lov til sammen med sin familie
og omkring 900 andre jøder at komme
med ruteskibet St. Louis til en mere sikker fremtid på Cuba. Alle ombord på det
luksuriøse skib har betalt i dyre domme
for deres visa, som imidlertid viser sig at
værdiløse ved ankomsten til Havanna, da
det nye styre i Cuba i mellemtiden har
udsendt et nyt dekret, der resulterer i, at
kun ganske få af de mange passagerer
kommer ind i landet. Det gør bl.a. Hannah og hendes gravide mor Alma, mens
faren må blive ombord på St. Louis, der

må sejle tilbage til Europa til en usikker
fremtid i hhv. England, Belgien, Holland
og Frankrig. Skiftevis følger man Hannahs historie fra 1939 og frem, men også
hendes barnebarn Annas fra 2014 og et
par år frem. Anna, der bor i New York,
har nemlig fået tilsendt en pakke på sin
12 års fødselsdag fra Cuba med mange
gamle fotografier, og det resulterer i,
at hun sammen med sin mor rejser til
Havanna, hvor de mødes med Hannah
og får hele familiens historie. Anna har
imidlertid aldrig kendt sin far, der var en
af de mange omkomne da World Trade
Center kollapsede 11. september 2001,
kort før Anna blev født. På fornem vis
er det lykkedes for den amerikanske forfatter at sammenkæde de to historier, der
har en del lighedspunkter, bl.a. den måde
man behandler minoriteter på i Nazityskland inden krigen og i dagens Cuba.
Til sidst i romanen får man den virkelige
historie med fotografisk dokumentation,

for den har baggrund i en af historiens
virkelige tragedier.
Det er en medrivende og uforglemmelig roman, der er svær at lægge fra sig.
Når man tænker på den situation, mange
flygtninge er i i dag, er det også en meget
aktuel roman.
jl@kbhavis.dk

Armando Lucas Correa
Den tyske pige
Oversat af Henriette Rostrup. 348 sider.
Politikens Forlag
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TIL DATO BEDSTE
HVID OG BELLING-KRIMI

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Det første, der sker i Lars Kjædegaards

Før natten kommer, er, at en ældre historielærer
i Roskilde bliver skudt i sin gadedør, efter at han
har overrasket den mand, der netop havde malet
et hagekors på døren. Den overfaldne, der paradoksalt nok hedder Skytte til efternavn, overlever,
men under jagten på gerningsmanden, der viser sig
at hedde Hamid el-Youssef, tvinges Roskildebetjenten Kim Lemche til at skyde i nødværge, hvorved
el-Youssef bliver dræbt. Politidirektør Uffe Granitz
beder sin drabschef Richard Brøssner om at lade
en af sine drabsefterforskere udfærdige en rapport,
og samtidig sørge for, at Lemche bliver afhørt. De
læsere, som har læst de ni foregående bind i serien med Hvid og Belling-krimier, vil vide, at Anita
Hvid er på hospitalet efter en skudepisode, og at
hendes makker Thor Belling er på orlov, så derfor er afdelingen underbemandet, så en usympatisk og racistisk politimand, Niels Witte, bliver sat
på sagen, hvor han straks arbejder ud fra, at der
er tale om terrorisme. Ikke lang tid efter bliver
den populære tv-vært Paul Alland myrdet ved et
lignende attentat. Nu møder læserne et uhygge-

ligt sammenrend af racister, den gamle professor
Leopold Sékic med jugoslavisk baggrund, bibliotekaren Rolf Heide og ikke mindst den tidligere
immigrationsmedarbejder Carsten Kingo, der har
tjent så meget på at tilgodese visse asylansøgere, at
han har kunnet grundlægge sit eget firma Kingo
Wildlife Tours med speciale i jagtrejser til Kenya.
I en indvandrerklub på Enghavevej mødes Sékic og
Heide med den unge Ahmed, der har skudt Paul
Alland, og Ahmeds far. De får ifølge en aftale med
Sékic 25.000 kr. og lov til at beholde den revolver,
drabet er begået med, men de ønsker det dobbelte,
og Sékic skyder derpå de to arabere. Derefter griber
Heide revolveren og skyder Sékic, hvorefter han
ringer til politiet, der kommer og afhenter ham.
Rolf Heide får også reddet sig selv ved at slå på
nødværge, men hvad er hans egentlige grund til
dræbe den gamle professor? Efterhånden kommer
Thor Belling mere og mere ind i efterforskningen,
og Anita Hvid, der er i stadig bedring, kommer også
indirekte til at spille en rolle i begivenhederne.
Hvad det hele ender med, skal ikke røbes her, men
Lars Kjædegaard har endnu en gang skrevet en

fremragende krimi, der både har sine humoristiske
indslag, og så samtidig er aktuel i sin udlevering
af de fremmedfjendske miljøer, der ligner noget,
man læser om i dagens aviser. Før natten kommer
er efter min mening det til dato bedste bind i serien om Anita Hvis og Thor Belling.

Lars Kjædegaard
Før natten kommer
294 sider. Rosinante
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FRA DET YDRE RUM
TIL DEN SYDAMERIKANSKE

JUNGLE
BERNIE GUNTHER

VED RIVIERAEN
TEKST JANNIK LUNN

I Philip Kerrs ellevte
bind om Bernie Gunther Hinsides
tavsheden udspiller handlingen sig
ved Den Franske Riviera, hvor Bernie,
under falsk navn, Walter Wolf, arbejder som receptionschef på GrandHôtel du Cap-Ferrat. En dag, da den
berømte forfatter W. Somerset Maugham mangler en fjerde mand til
bridge i sin residens Villa Mauresque,
træder Bernie til. Bernie lærer både
Somerset Maugham og hans nevø
Robin Maugham at kende, og forfatteren har en helt særlig opgave til
Gunther, der ellers gør alt for at lægge
fortiden bag sig, specielt da en gammel ærkefjende Harold Hennig også
opholder sig på hotellet under sit nye
navn Harold Heinz Hebel. Somerset
Maugham bliver udsat for pengeafpresning, da et gammelt kompromitterende fotografi, hvor han optræder
sammen med en del af sine nøgne
bøssevenner ved en swimmingpool,
er kommet i hænderne på afpresseren, som netop er Harold Hennig. På
fotografiet er forfatteren bl.a. sammen med englænderne Guy Burgess,
Donald Maclean og Anthony Blunt,
der alle blev afsløret som sovjetiske
spioner. Billedet var antageligt taget
af Somerset Maughams tidligere ven
og samlever Gerald Haxton, der døde
i 1944. Haxton brugte mange penge i
de lokale kasinoer og var altid i gæld,
og derfor solgte han billedet til en
trækkerdreng Louis Legrand, som
han var meget betaget af, og denne
solgte det igen videre til Harold Hennig, der nu kræver halvtreds tusind
amerikanske dollar for negativerne
og aftrykkene. Man får nu et tilbageblik til Königsberg i 1944, hvor Bernie Gunther for første gang stødte
på Harold Heinz Hebel, som han
hed dengang. Det var i forbindelse
med, at Königsbergs guvernør Erich
Koch gennem Hebel ville have Bernie
Gunthers daværende veninde og kæreste Irmela Scharper, som var ansat
i flådens hjælpekorps, til at udsende
en falsk ukrypteret meddelelse om,
ANMELDELSE

at det berømte ravværelse, som var
en gave fra kong Frederich Wilhelm
den Første til zar Peter den Store, og
som nazisterne havde stjålet tilbage,
var ombord på flygtningeskibet Wilhelm Gustloff, der få dage efter skulle
sejle fra Gotenhafen. Formålet skulle
være at forhindre, at sovjetiske ubåde
sænkede flygtningeskibet. Belønningen til Gunthers veninde var, at hun
sammen med de næsten 10.000 passagerer kom med skibet, og Hebel var
desuden med for at overvåge transporten af Ravværelset. Desværre
overså en fordrukken kaptajn et
”ikke” i beskeden fra Kronstadt om
ikke at sænke skibet, og derfor skete
verdens hidtil største skibsforlis, hvor
ni tusind fire hundrede mennesker
omkom, der iblandt en del børn, men
to tusind, der iblandt den uduelige
besætning, kaptajnen og Hebel nåede i redningsbådene og kom i land
i Danzig, men ikke Irmela Scharper. Derfor hadede Bernie Gunther
sin gamle ærkefjende, men hvordan
hele afpresningsaffæren mod Somerset Maugham endte, om det handler
resten af Hinsides tavsheden.
Endnu en gang er det lykkedes for
Philip Kerr at skrue et spændende
plot sammen, der ligger meget tæt på
virkeligheden. Om det kan man læse
i forfatterens bemærkninger, og her
lover han desuden, at Bernie Gunther
vender tilbage i 2017 i Prussian Blue,
der bliver tolvte bind i Kerrs Berlin
Noir-serie.
jl@kbhavis.dk

Philip Kerr
Hinsides tavsheden
296 sider. Modtryk
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ANMELDELSE Colombia, som Morten
Thor Hansens anden roman hedder,
er hans bud på et af naturvidenskabens største mysterier, som fandt sted
i juni 1974. Dengang havde mange,
uafhængigt af hinanden, rapporteret
om et objekt, der var blevet observeret på himlen over både Mellem- og
Sydamerika. Adskillige ekspeditioner blev sendt ud for at undersøge,
om der var tale om enten en meteor
af hidtil ukendt størrelse, eller om objektet var en form for rumskib fra det
ydre rum, men alle de forskerhold,
der blev sendt ud for at undersøge
fænomenet, vendte tomhændede tilbage. I romanen sker der i august 2016
en lignende hændelse i den colombianske jungle, nær ved de to tvillingevulkaner, der ikke har været i
udbrud i årevis.
I en kaffeplantage tæt ved vulkanerne finder man en aflang genstand,
hvorpå der står nogle sære skrifttegn,
og en colombiansk professor i arkæologi bliver kaldt til for at se, om han
kan tyde skriften på det kegleformede objekt, der nærmest er skudt
op ad jorden. De mænd, der skal
passe på objektet, bliver kort tid efter fundet døde, og én af dem når
at tale om et uhyre med seks klør,
før han udånder. Da historien om
det mystiske fund når USA, bliver
en professor, John Archer, opsøgt af
et par FBI agenter, der foranlediget
af præsidenten Phil Boomer, sender
Archer til Colombia for at undersøge objektet, der muligvis kan kædes sammen med nogle oplysninger
fra en rapport, der blev udfærdiget
i forbindelse med ekspeditionerne i
1974, og John Archer får selv lov til
at samle sit hold af videnskabsfolk. I
Colombia møder Archer en professor,
der allerede var med i 1974 og lyder
navnet George Livingstone. Foruden
præsident Boomer er der en anden

amerikaner, der har store interesser
i Columbia, nemlig den indflydelsesrige forretningsmand, milliardæren
Alex Ferguson, som også kommer
til at spille en stor rolle i romanen,
og som i øvrigt intet har med Manchester United-manageren af samme
navn at gøre. Det bliver ret hurtigt
klart, at der er tale om et besøg fra
en fremmed planet, men der er også
interne stridigheder blandt colombianerne, så alt udvikler sig dramatisk
med mange dødsfald til følge. Og
hjemme i USA bliver der spundet
talrige intriger, og det er snart svært
for læseren at holde rede på, hvem,
der er ven, og hvem, der er fjende.
Midt i det hele dukker der en dansk
Røde Kors-medarbejder op, Charlotte
Holm-Nielsen, der spillede en stor
rolle i Morten Thor Hansens forrige
krimi Bernsteins hemmelighed.
Jeg er absolut ikke en øvet science
fiction-læser, men Colombia er meget
mere end det, og den foregår jo også
midt i vores egen tid. Der er tale om
en både velskrevet og begavet kriminalroman, fuld af bedrag og løgn, og
man holdes i dyb spænding på alle de
næsten 500 sider. Colombia fortjener
stor udbredelse både herhjemme og
i udlandet.
jl@kbhavis.dk

Morten Thor Hansen
Colombia
499 sider
Löwe Publishing
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EN SKÆBNE FRA
UNDERDANMARK

GENIAL
BØRNEBOG

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Sabine Lemire og Rasmus Bregn-

høi har lavet en helt vidunderlig udgivelse
med Mira, der er en kombination af en tegneserie og en fortælling om en skolepige. Hvor
gammel Mira er fremgår ikke helt af handlingen, men der begyndes med en præsentation
af hovedpersonerne: Mira selv, der gerne vil
være fotograf, når hun bliver stor, mor, som
foruden at være verdens bedste mor også kan
være virkelig pinlig, mormor, der altid har tid
til at snakke, er god til at lytte, og hvor der
altid dufter af kage hjemme hos hende, klassekammeraten Louis, der måske er én, Mira kan
blive kæreste med, klassekammeraterne Naja
og Beate og ikke mindst mors kærester (dem
fra det sidste års tid), Mikkel, som mor mødte
på en datingside, der hedder landmænd &
citysild, Claus, der er politimand og mødtes
med mor en dag, hvor hun cyklede og talte
i telefon. Han ville give hende en bøde, men
endte med at give kaffe i stedet for.
Og et par stykker mere, som dukker op i
løbet af handlingen. Og så følger man Mira fra
nytårsfest i hjemmet og til næste nytårsfest,
med afstikkere til skolen, et forældremøde,
en fødselsdagsfest, en tur i Ikea, sommerferie,

juleaften og som sagt frem til næste nytår.
Selvfølgelig er der tale om en børnebog, men
den er fuld af så meget humor, at den også
kan være en fornøjelse at læse for voksne, og
de mange hundrede tegninger er bare skønne,
og så slutter den med et lille tegnekursus i,
hvordan man tegner Mira.
jl@kbhavis.dk

Lemire og Bregnhøi
Mira
100 sider.
Gyldendal
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Jonas
T.
Bengtsson er eminent til
at skildre personer fra Underdanmark. Det har han
tidligere bevist i specielt
romanen Submarino. I Sus
handler det i 37 små kapitler om den nittenårige Sus,
der er så lille af vækst, at
hun ligner en tolvårig. Hun
bor alene i en lille lejlighed,
hvor hun hutler sig igennem
ved enten at stjæle i forretninger eller ved at småpushe. Hun har en far, som
sidder i fængsel for at have
slået hendes mor ihjel, og
hun har besluttet sig for at
slå faren ihjel, når han kort
tid efter bliver løsladt.
Derfor tester hun dagligt
sig selv med henblik på at
blive et monster. Hun stjæler som sagt, og hun gør sine
daglige armbøjninger, og en
dag anskaffer hun sig en
kattekilling, som hun kalder Væk i Morgen. Det er et
led i hendes test, at hun vil
slå killingen ihjel med én af
sine mange knive, men det
bliver ikke rigtigt til noget.
Hendes omgangskreds
er også yderst begrænset,
men hun mødes dog en
gang imellem med den invalide Adrian, som har muskelsvind og sidder i kørestol. Han er pusher, og Sus
bliver hans underpusher,
ANMELDELSE

så hun kan tjene penge til
den pistol, som Adrian vil
skaffe hende. Hendes handel med stoffer finder sted
på kvarterets skoler, og her
ser hun en dag en mand i
en kassevogn, som børnene
kaster sten på. Hun får fortalt, at manden i bilen er far
til en dreng, der har gået på
skolen, og at manden i bilen er pædofil. Sus finder
frem til mandens adresse,
og her opsøger hun ham
for at straffe ham. Hvordan
det slutter, skal ikke røbes
her, men Bengtssons roman
er et isnende billede af en
ung kvinde fra skyggesiden
af det land, hvis folk kaldes
verdens lykkeligste.

Jonas T. Bengtsson
Sus
272 sider.
Rosinante
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FRA ST. CROIX TIL ISLAND
TEKST MARGIT ANDERSEN

Biografier skrives som oftest om mennesker, som godt og grundigt har gjort sig bemærket i offentligheden, og som det derfor er nemt
at finde stof om. Anderledes forholder
det sig, når det drejer sig om en person, der trods en bemærkelsesværdig
skæbne har levet i forholdsvis anonymitet. Så må man i gang med at grave
guldet ud af diverse arkiver og bygge
resten op ved hjælp af viden om den
tid, vedkommende levede i og ud fra rimelige formodninger. Det er, hvad den
islandske antropolog Gisli Palsson har
måttet gøre for at kunne fortælle historien om en slavedreng fra St. Croix,
der blev bragt til København og endte
sit korte liv på Island.
Hans Jonathan hed han, og han blev
i 1784 født af en slavegjort (forfatteren bruger denne lidt tunge betegnelse konsekvent for at pointere, at
man ikke bliver født som slave, men
gjort til det) kvinde. Faderen var hvid,
dansk, det ved man, men heller ikke
mere. Plantagen, hvor moderen var
husslave, var ejet af familien Schimmelman, som i 1788 flyttede tilbage
til København. I første omgang tog de
INTERVIEW

drengens mor med sig, men i 1792 blev
Hans Jonathan også bragt hertil og
voksede op hos familien som husslave.
Da han kom i teenagealderen, begyndte der at komme gnidninger mellem ham og fru Schimmelman, og i
1801 meldt han sig til flåden og deltog
i Slaget på Reden. Derefter ville han
fortsætte i flåden, men han var jo fru
Schimmelmans ejendom og kunne
som sådan ikke bestemme over sig
selv. Eller var han nu det? Fruen fik
ham arresteret, og det kom til en
retssag om, hvorvidt han som bosiddende i Danmark, hvor slaveri ikke
var tilladt, skulle betragtes som en
fri mand, eller om han som medbragt
slave stadig var hendes ejendom. Det
var en principsag, for dommen ville
danne præcedens for de andre slaver,
som sukkerbaronerne havde bragt
med sig hjem.
Dommen faldt selvfølgelig ud til
fordel for fruen, men Hans Jonathan
ville ikke acceptere at være nogens
ejendom og stjal sig selv. Hvorfor det
netop blev Island, og hvordan han
kom derop vides ikke, men der endte
han og blev med nutidens sprogbrug

velintegreret. En tid var han bestyrer
af en købmandsbutik, men da han
borgede for kredit til for mange af
de fattige, blev han opsagt, og blev
derefter selvstændig bonde med et
lille husdyrhold. Han blev gift med
en både smuk og begavet kvinde, parret var respekteret af alle for deres
retlinethed, og de nåede at få to børn
før Hans døde af et slagtilfælde i 1827.
Historien om Hans Jonathan er
en historisk detektivroman, men bogen er meget mere. Den fortæller om,
hvordan sukkerbaronerne sugede livet ud af slavearbejderne for at berige
sig, om det danske retssystem og om
den tids raceholdninger, der gjorde
det helt legitimt at bruge mennesker
fra Afrika som slaver, for som oplysningsfilosoffen Immanuel Kant fastslog, så havde ”negerne i Afrika af naturen ikke nogen intelligens udover
tåbelighed”. Den kommer også ind på
slaveriets historie, der går langt tilbage og ikke kun handler om hudfarve, men om at anse nogle mennesker for mindreværdige og derfor
finde det naturligt at bruge dem som
trælle. Selv i dag er slaveri og arbejde

under slavelignende forhold vidt udbredt, og på det nære plan oplever
vi stadig, endog fra politiske talerstole, at der er mennesker, der føler
sig hævet over andre, fordi de mener,
at deres farve og religion er den eneste rigtige.
Gisli Palsson er forsker, og selv om
bogen er let tilgængelig, så fornægter
det sig ikke. Fakta og formodninger
er tydeligt adskilt, og den er udstyret
efter alle forskningens regler med noter og litteraturliste samt en tidslinje,
som støtter overblikket.

Gisli Palsson
Hans Jonathan
Forlaget Rebel With a Cause
249 s. 250 kr.
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UALMINDELIG VELLYKKET DEBUTKRIMI
TEKST JANNIK LUNN

Amorphophallus Titanum er den latinske betegnelse for Ligblomsten, der er titlen på Anne Mette
Hancocks ualmindelig vellykkede debutkrimi. Men hvorfor romanen hedder Ligblomsten, det finder man ud af
ved at læse bogen. Hovedpersonen Heloise Kaldan er journalist ved Demokratisk Dagblad, og hun har netop været
meget tæt på at blive fyret, fordi hun
har skrevet en artikel, der byggede på
en løgn fra hendes kilde, en artikel, der
i øvrigt senere resulterede i, at erhvervsministeren måtte gå af. Efter at Heloise
har fået en større overhaling af Læsernes Redaktør Carl-Johan Scowl, kaldet
Skovlen, og en mere mild irettesættelse
af chefredaktøren, kommer der som
sendt fra himlen nogle mystiske breve
til Heloise, der får hende til at grave i en
tre år gammel sag om drabet på en ung
advokat, Christoffer Mossing. Brevene,
som er afsendt fra Frankrig, er nemlig
fra Anna Kiel, der var kvinden, som
myrdede Mossing, og som har været efterlyst siden af Københavns Politi. Politiassistent af 1. grad (det der inden den
nye politireform afløste kriminalkommissær) Erik Schäfer bliver nogenlunde
samtidig opsøgt af en kvinde, der mener
at have set Anna Kiel i en lille by i Sydfrankrig, hvor kvinden, der ikke ønsker

hun opsøger også Anna Kiels forældre,
der bor forskellige steder i landet. Inden
det går op for Heloise, at mordet på Christoffer Mossing absolut ikke var en tilfældighed, lykkes det også for hende, at
forstå, hvad det var, som forbandt hende
med Anna Kiel. Men inden da, må læseren gennem en række dramatiske begivenheder både i Frankrig og i Danmark.
Med Ligblomsten har Anne Mette Hancock begået en både velskrevet og spændende krimi, hvor retfærdighed, hævn,
selvtægt og tilgivelse er ingredienserne.
Jeg glæder mig til at læse mere fra dette
kæmpe talent.

ANMELDELSE

at opgive sit navn, var på ferie med sin
mand. I brevet til Heloise, skriver Anna
Kiel, at de er forbundet ”gennem ham”,
og hun giver samtidig indtryk af, at hun
ved en masse om Heloise. Grunden til
at Anna henvender sig til Heloise er, at
hun vil have hende til at skrive hendes
historie, men da Heloise graver videre
i sagen bl.a. ved at henvende sig til den

journalist, der i sin tid dækkede sagen,
bliver denne journalist også myrdet, og
på et tidspunkt kan Heloise se, at der
har været indbrud i hendes lejlighed.
Heloise forsøger at kontakte både den
myrdede advokats far, den succesfulde
entreprenør Johannes Mossing, som
Erik Schäfer i årevis har haft til afhøringer om forskellige lyssky affærer, og

Anne Mette Hancock
Ligblomsten
307 sider. Lindhardt og Ringhof
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MAD SKAL KOMME FRA HÅND
– IKKE FRA HYLDE

Hos Torvehallerne får du en håndsrækning med
maden – i ordets forstand.
De folk der rækker dig dine indkøb, de har også
rækkevidde, når det gælder viden om det, de
sælger, og hvordan det skal tilberedes. De kan
tale med om ophav og opskrifter. Med andre
ord; du skal ikke komme til Torvehallerne bare
for at handle mad, men ligeså meget for at diskutere bordets glæder med lyslevende ildsjæle.
Og som enhver gourmet ved – når vi får sat ord
på maden, så smager den bedre.
Logisk nok.
For ord og smag har ganen til fælles.

torvehallernekbh.dk

