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SOCIOLANCEN

OG FIXELANCEN

I de senere år er der dukket nye tilbud op til byens udsatte. Først med
Fixelancen, kommunens mobile fixerum, og senest med Sociolancen der
nu kører i en prøveperiode frem til april 2017.

Mobile hjælpere rækker hånden til Københavns mest udsatte borgere. (Modelfoto).
TEKST JETTE R. ARENDRUP FOTO TORBEN DRAGSBY

Det var i mange år ubehageligt for politi og ambulancefolk, at de i nogle situationer ikke
kunne hjælpe f.eks. alkoholikere videre med den sociale førstehjælp, de
havde brug for. Derfor fik vi i december Sociolancen til at supplere
indsatsen i forhold til socialt udsatte
borgere, i de tilfælde hvor der er behov for både en sundhedsfaglig og
socialfaglig indsats for at afdække
problemet og henvise til rette tilbud.
Ofte har det været ambulancefolk eller politiet, der rekvirerede
Sociolancen, men efter at den har
kørt rundt i byen til de forskellige sundhedsfaglige og frivillige
tilbud, fortalt om tiltaget og lavet
opsøgende arbejde, så er flere blevet
opmærksomme på tilbuddet. Derfor har man været nødt til at sætte
arbejdstiden op.
SOCIALT

Sociolancen kører nu 12 timer
hver dag. Når prøveperioden udløber, skal der tages stilling til, om tilbuddet skal gøres permanent.
Fixelancens fremtidsudsiger

Fixelancen kørte på gaden første
gang i efteråret 2011 på initiativ af
foreningen Fixerum. I begyndelse
blev den drevet af frivillige, herunder sygeplejersker og læger. Men
allerede et år senere tog kommunen over med fem sygeplejersker.
Fixelancen er et mobilt stofindtagelsesrum med plads til fire brugere ad gangen.
I dag er Fixelancen, der har sin
faste plads på Halmtorvet fra 12.3017.30, på vej til at blive erstattet af et
nyt permanent fixerum på Halmtorvet, der skal åbne til august. Samtidig udløber Fixelancens bevilling

ved årets udgang. Der er endnu
ikke truffet politisk beslutning om
Fixelancens fremtid.
Der har været overvejelser om at
placere den i en anden bydel, f.eks.
Nordvest eller Sundholm. Kommunens socialudvalg har senest modtaget en opfordring fra Nørrebros
Lokaludvalg om enten at placere
Fixelancen på Nørrebro, eller etablere
et permanent fixerum her. Hertil har
kommunen indtil videre svaret, at situationen på Nørrebro adskiller sig
fra forholdene på Vesterbro derved,
at der på Vesterbro fixes i det offentlige rum, hvorimod der på Nørrebro
fortrinsvis fixes i private lejligheder,
så der er ikke helt samme behov.
Man vil dog drøfte disse ting
videre i Socialudvalget og Fixelancens fremtid ved udgangen af 2016
er således uvis.

DANSK
BEATDIGTER

UDGIVER
NY PLADE
TEKST ANDERS HØJBERG KAMP

Claus Høxbroe er aktuel med en ny plade, der
forener rap og beatpoesi. Vi
mødte ham til en samtale om
livet og poesien, der for digteren smelter fuldstændig sammen.
S:08
INTERVIEW
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LEDER

BORGMESTER

BØDESEN
Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell har en
enhedsløsning på byens problemer. Bøder og af-

gifter er adfærdsregulerende foranstaltninger, der skal medvirke til at gøre København
til et billøst paradis. Den ene dag agiterer han
for en betalingsring med opkrævning af kørselsafgifter, den næste dag sætter han parkeringsafgifterne yderligere i vejret og bebuder
udvidede straffeaktioner mod de, der overtræder hans bestemmelser.

HAR DU TALT MED DIN
SKRALDESPAND I DAG?
Københavns Kommune vil eksperimentere med talende affaldsbeholdere i byens rum. Man overvejer en udgave, der kan rose ordensmennesker og skælde gadesvin ud.
TEGNING: CLAUS SEIDEL

BYENS DEBAT

SØERNES CYKLOSTRADA
”Når det nu ikke gik med billige boliger, kan cykelruten langs Søerne bedre bruges. De, som protesterede dengang, var nemmere
at tryne end boligfolkene. Det lykkedes til fulde, og det kan den
tidligere overborgmester Ritt Bjerregaard (S) da også være stolt
over, som det fremgik af et interview i Kristeligt Dagblad.
Det rekreative område langs Søerne mod vest er nu helt spoleret. Hvor der tidligere var et rigt og fredeligt liv for københavnere
i alle aldre, er hele området blevet et farligt sted. Her skal man
nu springe for livet for at passere cykler både på fortov og cykelsti, hvis man skal helskindet frem til stien langs søen.
Det kan man godt sidde og være stolt over på den anden side af
søen (Ritt Bjerregaards bopæl, red.), hvor de mennesker, som bor
der, slap for flere cyklister på de allerede eksisterende cykelstier.
Nu er det meget sparsomt med de tohjulede på den rute”.

Tonen er hård, manden er magten og eventuelle
modsigere skal nok blive sat på plads som en slags
klimakriminelle. Hans stålsatte tro på, at hans

politik bedst kan gennemføres ved at straffe
økonomisk, er ikke belastet af den nådegave at
nære tillid til borgerne og deres motiver. Den
hårde linje indebærer tillige den fordel, at den
tilfører kommunekassen ekstra indtægter.
Tilgængelighed er afgørende for en storbys pulsslag. Da biler er praktiske og fleksible og gør

det muligt for såvel erhvervslivet som private
at komme til deres destination, hvad enten det
er en biograf eller et offentligt citykontor, ville
det være progressivt at anlægge flere underjordiske parkeringsanlæg. Og håbe, at overgangen til elektriske biler går hurtigt, Men det
strider mod borgmesterens overordnede ideologiske linje, hvor individuel trafik på hjul –
cykler undtaget – anses for suspekt. Selv sagde
han nej til en borgmesterbil med chauffør.
Trafikken lider voldsomt under de evige gadeopbrydninger og afspærringer, der også er et bidrag
til byens forgrimmelse og en hån mod turister fra
såvel Ballerup som Burma. Knap er et hul lukket,

før der skal graves et nyt. Ofte undrer man
sig over, at arbejdet ikke udføres i rask tempo,
men står urørt i dage og uger og forvandler
sig til mudderhuller med affald.
Tilstandene finder også borgmesteren utilfredsstillende, og nu har han udpønset et nyt våben
mod entreprenører, der ikke rubber neglene: Bøder

Hans E. Hansen
Peblinge Dossering 36 - i Kristeligt Dagblad

af en kaliber, der svier. Så kan de vel lære det,
disse profithungrende gravemaskineejere. Et
langt stykke ad den opbrudte vej kan man
sagtens følge broder Bødesen, og så alligevel.

Tilrettelæggelsen af de enkelte opgaver, hvad enten det er fjernvarme, elektricitetsnettet, skybrudssikring, omdannelse af parkeringspladser til
cykelstier, kloakrenovering, anlæg af busbaner for
slet ikke at tale om metrobyggeriet, koordineres
forhåbentlig på borgmesterens kontor. Embeds-

mændene under hans ledelse giver gravetilladelse og har velsagtens et stort kort på væggen,
hvor de kan plotte de enkelte projekter ind,
således at der ikke sættes mere i gang, end de
enkelte entreprenører har kapacitet til. Overordnet koordinering, der forebygger, at huller
graves op igen, så snart de er kastet til, må
være et rimeligt krav. Alt andet er udygtighed.
Truslerne om bøder vil blive taget alvorligt at de
firmaer, der har kontrakt på arbejdets udførelse,
og det er sådan set udmærket, hvis det ikke indebærer, at risikoen indkalkuleres i anlægssummen,

men man kan jo ikke gennemføre kontrollen,
medmindre man udruster et særligt korps,
der med kalender og fotos kan dokumentere,
at entreprenørerne udviser grov forsømmelighed.
Tag fat på dem, der gør det, giv dem en skideballe
på borgernes vegne og en advarsel, det er måske
nok så befordrende for genoprettelse af vejfreden
som en pengepisk. Men borgmester Bødesen vil

den hårde linje i den tro, at borgerne vil belønne hans initiativ og vovemod, og så kan
han lade udsende opkrævninger på mange
hundrede tusinde kroner (hvilket rammer
deres indtægts- og dermed skattegrundlag).
Tillid er godt, men kontrol er bedre, hævdede den
kommunistiske diktator V. I. Lenin, og heri er En-

hedslistens københavnske frontfigur næppe
helt uenig.
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SOCIALØKONOMISK

VIRKSOMHED
Ønsker du mere information
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kontakt da:
Plan & Handling
Att. Allan Nielsen
Skt. Gertruds Stræde 5
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Tlf.: 53 53 77 77
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EN KØBENHAVNERMODEL

FOR DELEØKONOMI

TEKST FRANK JENSEN (S), OVERBORGMESTER I KØBENHAVN

Deleøkonomi er et
fænomen, der skyller ind over
København – ja hele verden - i
disse år. Det giver os helt nye,
unikke muligheder for, at vi
kan deles om stort set alt.
Uanset om vi befinder os
på Amager, Vesterbro, Nørrebro eller en anden del af
byen, er der næsten altid en
delebil lige om hjørnet, når
vi har et behov for at køre en
tur. På samme måde kan vi
nu med en telefon og den rigtige app i hånden få glæde af
de lokale restauranters overskudsmad, der ellers bare
ville gå til spilde.
Som socialdemokratisk
overborgmester i København
er min holdning klar: Jeg byder deleøkonomien velkommen. Den gør, at vi kan deles
om de knappe ressourcer, og
den giver os mulighed for at
skabe nye oplevelser og etablere nye kontakter med hinanden.
Samtidigt siger jeg lige
så klart nej til en deleøkonomi, hvor ordentlige lønØKONOMI

og arbejdsforhold er sat på
standby. Når deleøkonomien
er bedst, udnytter den ressourcerne optimalt, så det
ekstra bilsæde ikke står tomt
på turen fra Sjælland til Jylland. Når deleøkonomien er
værst, bliver den et skalkeskjul for underbetalt arbejde
og skattesnyd.
Derfor er jeg også glad for,
at Københavns Kommune
har sendt et klart signal i
forbindelse med den seneste omtale af, at kørselstjenesten Uber sponsorer den
velbesøgte Distortion-festival. Hvis festivalen fremover
skal have støtte fra København, må de stoppe samarbejdet med Uber. For her i
København værner vi om ordentlige arbejdsvilkår. Vi går
forrest i kampen mod social
dumping. Det skal være den
gode, kreative og grønne deleøkonomi, som skal blomstre
i København. Det vil jeg som
overborgmester gerne hjælpe
på vej.
I København har vi en høj

tillid til hinanden, som er en
nødvendig forudsætning for
byttehandler og deleordninger. Samtidigt er vi københavnere vant til at omfavne
og anvende nye teknologiske
løsninger. Derfor tror jeg på,
at København har alle forudsætninger for at blive en
vækstgenerator for deleøkonomi – på ordentlige vilkår
vel at mærke.
Jeg vil derfor arbejde for
en københavnermodel for
deleøkonomi, der bygger på
seks centrale principper, der
ikke går på kompromis med
hverken forbrugernes eller de
ansattes mangeårige oparbejdede rettigheder.
For mig betyder det være
socialdemokrat, at man altid forsøger at være med til
at forme udviklingen – ikke
modarbejde den. Deleøkonomi er en del af fremtidens
økonomi, og kan blive en gevinst for alle Københavns bydele, for væksten og for miljøet.

Hviids Vinstue
Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk | Kgs. Nytorv |

33 15 10 64

KØBENHAVNS SUNDHEDSBORGMESTER:

VIL LEGALISERE

CANNABIS
TEKST HOLGER SKYTTE

Sundheds- og omsorgsborgmester
Ninna
Thomsen fra Socialistisk
Folkeparti tilslutter sig nu
overborgmester Frank Jensens forslag om, at cannabis
skal afkriminaliseres. Vendepunktet blev markeret på
SF’s landsmøde i april, hvor
partiet gik ind for autoriseret
salg af hash.
Ninna Thomsen mener
ikke, at det er fornuftigt at
kriminalisere en stor del af
befolkningen, når der er tale
om et rusmiddel, som kan
sammenlignes med alkohol.
- Hvis vi får hash ud af de
kriminelle banders hænder,
vil det sænke kriminaliteten
og give os bedre mulighed for
at komme i kontakt med misbrugere, siger borgesteren til
Politiken.
SF har ikke besluttet, hvordan sagen skal gribes an, Alternativet og Enhedslisten
har peget på, at staten skal
stå for import, distribution
og salg og mener, at man
skal holde øje med erfaringerne fra udlandet, det vil
POLITIK

blandt andet sige Portugal,
Holland, Canada, en række
amerikanske delstater, Uruguay og Mexico.
- Vi skal ikke bare købe
cannabis fra en hvilken som
helst afghansk pløjemark, tilføjer Ninna Thomsen.
Justitsmord

SF er i forvejen tilhængere af
lettere adgang til medicinsk
cannabis og vil have undersøgt forholdet mellem hash
og bilkørsel. Under de nuværende retstilstande risikerer
folk at miste førerbeviset i
tre år, hvis der kan spores mikroskopiske spor af cannabis
i blodet, selv om de kan være
en måned gamle. Under den
nuværende retspraksis begås
der hundredevis af justitsmord på et totalt uvidenskabeligt grundlag.
Politi, domstole og fængselsvæsen belastes hårdt af
den nuværende cannabislovgivning, så en lempeligere
kurs vil frigøre store ressourcer.
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HUL I JORDEN
ROD PÅ GADEN
SVAR PÅ GÅDEN
TEKST JACOB LUDVIGSEN

ROD I

FOTO TORBEN DRAGSBY

mindst en måned var området ved Nybrogade, Stormbroen og Frederiksholms Kanal skæmmet af et gravearbejde, der bare lå
hen. Maskinerne var forladt, så man skulle
tro, at der var sket noget grimt for entreprenøren, som var i færd med at udføre en såkaldt
skybrudssikring.
- Det kan ikke være rigtigt, at man bare
kan lade stå til i stedet for at blive færdig, klagede en beboer, og Københavneravisen satte
sig for at finde ud af, hvorfor et afspærret
hul i jorden kan antage karakter af en permanent tilstand.
Entreprenørfirmaet M J Eriksson som står
for udførelsen af arbejdet med HOFOR Hovedstadensforsyningsselskab som bygherre.
Københavneravisen fik kontakt til projektleder Jan Kiel fra HOFOR.
Han forklarede, at HOFOR hellere end
gerne vil lukke hullet, men at det skal graves en meter dybere, og det kan man ikke
bare da området kan indeholde historiske

fortidsminder som skal sikres. Københavns
Bymuseum/Kulturstyrelsen skal ansøges om
en tilladelse, til det videre gravearbejde, da
denne sidste strækning af Gammel Strand meget vel kan rumme arkæologiske skatte. Og
for at oldgranskerne kan lede efter rester fra
middelalderen skal der dækkes af et budget.
- Det er vores største ønske at kunne afslutte skybrudssikringen, der løber gennem
Nørregade og skal have udløb i kanalen, så
vi venter egentlig bare på denne tilladelse.
Entreprenøren og HOFOR er i løbende dialog med myndighederne omkring tilladelsen,
siger Jan Kiel og tilføjer:
- Jeg beklager meget og skal nok sørge for,
at der i det mindste bliver ryddet op på pladsen, det fortjener både beboere, trafikanter
og turister.
Og hokus-pokus-hofor – nu er der i det
mindste lidt mere ryddeligt. Tak for det.

Den paradisisk urtilstand ved Gayumarts Hof.

STORT HELTEKVAD
- SET GENNEM LUP
TEKST MAJBRIT HJELMSBO FOTO PERNILLE KLEMP

FØR: UOVERSKUELIG INSTALLATION AF MASKINER OG SPÆRREMATERIEL.

NU: SKYBRUDSARBEJDET VENTER PÅ TILLADELSE, MEN ER NU KNAP SÅ GRIMT.

UDSTILLING Det går drabeligt
til, når man gennem en håndlup nærstuderer alle de minutiøst malede detaljer i Davids Samlings særudstilling
”Shahnama – Det farverige
heltedigt om Irans fortid”.
De 50 miniaturemalerier er hentet frem fra museets righoldige samling, et enkelt er lånt fra Det Kongelige
Bibliotek. De er ophængt kronologisk som en fortløbende
tegneserie i forhold til heltekvadets handling. Håndlup
udlånes ved udstillingens
start.
Shahnama, der betyder
Kongernes Bog, er skrevet af
den iranske digter Firdawsi
fra år 977 til år 1010, men er
en skildring af Ur-Persiens
mytologiske skikkelser og
konger fra tiden før, muslimerne overtog magten i midten af 600-tallet. Miniaturemalerierne fra bøgerne er
skabt senere og over en længere periode fra cirka 13001850 og er derfor vidt forskellige i både udtryk og teknik.
Firdawsi var selv shiamuslim, men skrev Shahnama på
persisk, og det eventyrlige og
storladne epos spiller den dag
i dag en vigtig rolle som nationalt symbol og lever i bedste velgående som mundtlig

fortælletradition ved festlige
begivenheder. I Iran og den
persisk talende del af verden
rangerer Shahnama som verdenslitteratur på linje med
Saxo Grammaticus’ og Homers værker.
Heltedigtet består af
cirka 60.000 vers og regnes
som verdens ældste heltekvad. Fortællingen begynder
tilbage i tidernes morgen ved
Gayumarths Hof, der beskrives som en paradisisk urtilstand, hvor dyr og mennesker
lever i pagt med hinanden og
naturen. Men herfra tager historien fart med højdramatiske og blodige kampe mellem
mytologiske konger, krigshelte, dæmoner og fabeldyr
i kampen om magten og ind
imellem også om kærlighed
og kvinder.
På udstillingen ledsages
hvert Shahnama-manuskript
af en oversættelse af det tilhørende vers og tillige en omhyggelig beskrivelse af maleriets indhold, hvilket gør det
ekstra interessant at gå på opdagelse i de mange sirligt malede detaljer under luppens
glas. En enkelt montre viser
krigsudstyr fra tiden.
Udstilling vises indtil d. 6.
november.
mh@kbhavis.dk
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MED MOR I BYEN

MORGENMYLDER

I MYRETUEN
TEKST CAMILLE BLOMST

KIRSEBÆRTRÆERNE

VED LANGELINJE
TEKST LONE ØMANN

”Se kirsebærtræerne blomstrer!” råber en
knægt til sin kammerat i
fuld fart på cyklerne og med
fiskestænger i rygsækken op
ad bakke ved lystbådehavnen, fredsenglen og en lille
havfrue med ishus ved Langelinje, hvor jeg går en tur.
Skønt at drengene oplever
naturen og kulturen i Købenavn. Det glæder.
SMUKHED

Gave fra en bager - og hvad
en spandauer kan føre til

Bageren Shunsuke Takaki
(nu afdøde) kom i 1959 til
København og forelskede sig
i dansk brød, kager og wienerbrød, og han tog de originale opskrifter med sig hjem
til Japan. I taknemmelighed
for den forretning han kunne
opbygge i sit Andersen Bakery – selvfølgelig navngivet
efter danske HCA – ønskede
han med sin kone at give en
gave til København.
Det blev makkerparret direktør Takanori og konsulent
Peder Holm fra Andersen Bakery i København, som 2001
påtog sig opgaven. Glædeligt
overraskende tog daværende
overborgmester Jens Kramer
Mikkelsen og borgmester for
Vej og By Søren Pind, nu justitsminister, straks fat om
projektet og sikrede den eksklusive placering af træerne
– tæt på Den Lille Havfrue,
H C Andersens elskede eventyrfigur.

200 japanske kirsebærtræer gror nu solidt funderet
ved voldanlægget imellem
Langelinje og Kastellet, nærmest drysset over terrænet.
Og de millioner af fine, let
rosa blomster, som næsten
danner et telt på volden, er
hvert år en attraktion.
Stammerne er fra Holland, og blomstergrenene er
fra Japan og er podet på stammerne. Inden udplantningen
har træer været afprøvet groende på en mark på Sjælland.
Hvert af de 200 træer har
en sponsor. Det minder en
bronze plade om, nedsat i anlægget i HCA-året 2005.
I dag findes Andersen Bakery i Hiroshima, Tokyo, San
Francisco og København.
Sakura Festival

Hvert år afholdes Copenhagen Sakura Festival i Japan
og også i de japansk-danske
fællesskaber her i København. Det kan sammenlignes
med den danske jul og er en
kulturfestival for traditionel
og ny kunst og kultur inden
for dans, musik, billedkunst,
mad, te serimoni – og sumobrydning. Og alt design i
tøj og merchandise holdes i
de rosa farver fra kirsebærblomsterne. Festivalen løber
30. april til 1. maj. Festen
skildrer det japanske begreb
’ichigo ichie’ og beskriver
nuet og det flygtige i livet,
som er essentielt.

Ligesom alle de andre går jeg på vej til et møde
og småsover, mens jeg suger stemningen af
mennesker, der har sovet sig fri af gårsdagens stress, men er på vej tilbage i
myretuen. Morgenmylderets kollektive
humør på Hovedbanen er præget af forårets fridage. De korte arbejdsuger og
lyse aftner får nordboerne til at
kvikke op.
Normalt er det fortryllende ved april, at byens samlede bestand af smilende
ansigter i alle aldre stimler
sammen på solbeskinnede
pladser.
Men dette drilske forår
har markeret sig ved at
holde på folk og spændingen og fremme angsten for
hvad vejrets ADHD-opførsel egentlig er for et signal,
i forhold til den måde, vi
behandler Jorden på.
Nogle gange sner det i april

Som billede er kombinationen af hagl og udsprungne
kirsebær smukt. Og at det
gav til at sne, netop som
sangtryllekunstneren
Prince, der skrev balladen
”Sometimes it snows in
April”, forlod scenen, er naturligvis poetisk.
Men irritationen opstår, fordi
mennesket er blevet vant til, at når bærtræerne
blomstrer, kan man ånde lettet op. Og belønningen for vinter og influenza er lette måneder uden
jakke, med musik og liv på gaden. Men i stedet for
at solen bagte inviterende, så haglede det ugæstfrit og dem, man skulle have set på gaden putter
sig og ser en HBO-serie, der kunne have ventet
til efteråret.
Ingefær som lommelærke

Skuffelsen over at foråret trækker ud får os til at
bælle den seneste dille: Bangs Ingefærshots i lommestørrelse, den moderne Jägermeister. I 2015
stjal Bangs et marked fra Joe and the Doods, da
de lancerede det rene økologiske skud ingefær
på buttet flaske.
Det var marmelade fabrikken Bangs direktør,
der udvidede sit marked med helseespresso. Han
havde fået gigt og afprøvede om ingefær kunne
hjælpe.
Ud over, at det mindsker gigten hos ham, må
han også være forholdsvis glad for den gevinst
succesen betyder i banken.
Under alle omstændigheder takker mange københavnere Bang om morgenen, når vipper en
blodfortyndende immunforsvarsstyrkende for-

frisker i halsen, mens de med tomme øjne og ru
hals slæber kroppene på arbejde.
På ægte dansk snusfornuftmaner fanger supermarkederne tendensen og fører nu ingefær
i kæmpe pakker, så gør-det-selv-folket selv kan
kvase deres egen ingefærlivsforlænger i juicepresseren.
En anden økobølge, der dette forår er
skyllet ind over hovedstaden, er vegetarbevidsthed. Det flag bliver hejst med tyve
års mellemrum. Denne gang er det bilindustrien, der har betalt forskere for
at bevise, at klodens vejrforvirring skyldes at køerne prutter.
Men nutidsmennesket er
også nået til en økologisk bevidsthed, hvor vi kan se det
groteske i, at vi ved aftensbordet siger til vores børn: ”Spis
nu kødet, du tager kun kartofler og sovs.”
Derfor tænkte jeg, der elsker vegetarisk mad, hvad vil
der ske, hvis jeg en uge lader
være med at servere kød til
aftensmad.
Jeg skal tilstå, at jeg bruger alle kneb: Kartoffelpizza,
vegetarlasagne, tomatsuppe
og så videre. Men familien
opdagede det ikke.
Tvært imod var måltiderne præget af større appetit
og færre irettesættelser. Konklusionen på eksperimentet
blev, at man kun behøver at
spise kød tre dage om ugen.
Det er lettere at forsvare en død
kartoffel end en kylling, der skulle
lade livet for at ende i ovnen.
Et fremmed ansigt lige i fjæset

Morgenstemningen bliver noteret på telefonen,
da en person siger:
”Mille, hvor sjovt. Hej, nå, ja, hvor bliver det
spændende, hvad? Har du købt billet? Så skal vi
sgu have en brandert på. Det bliver skægt at se,
om det er de samme, der kommer til at gramse
på hinanden som den gang.” Den mand foran
mig med tyndt hår og sorte briller og dynejakke
er mig ukendt.
”Skal jeres klasse også mødes og se billeder af
hinandens unger og høre, hvis forældre, der er
døde først?” Det, han snakker om, må være vores
25 års studenterjubilæum. Jeg bør kende dette
fremmede ansigt. Min hjerne trækker brillerne
fra, placerer paryk og et par bumsesår i panden.
Men hjernen er sort, der er ingen genkendelse.
”Kanon, jeg skal på job, jeg er blevet fuldmægtig i et ministerium, du ved, sådan noget
alle bliver. Du er sikkert blevet noget spændende
kreativt og rejser meget. Det må jeg høre om til
festen. Hils dem, jeg kender.” Forhåbentlig kan
jeg kende et par af de andre til den fest.
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Et flertal i Teknik – og Miljøudvalget i Københavns Kommune er enige
om, at der skal tages baskere metoder
til for at sikre, at alle bilister fremover
betaler deres parkeringsafgifter. Derfor
har udvalget besluttet, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal rette henvendelse
til transportministeren med henblik på
at få ændret lovgivningen.
Kommunen vil have lov til enten at
anvende hjullåse eller helt at fjerne ulovBØDER

ligt parkerede biler, hvor ejeren har flere
forfaldne ubetalte parkeringsafgifter til
kommunen, eller hvor en ulovlig parkering kan blokere redningsveje.
- Alt for mange bilister slipper i dag af
sted med at parkere ulovligt i de københavnske gader, fordi bilisterne ignorerer
deres parkeringsbøder. Samtidig oplever
vi flere steder, at ulovlige parkeringer
kan blokere for eksempelvis redningsveje. Derfor er der brug for, at kommu-
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nen får mere effektive redskaber i kampen mod de mange ulovlige parkeringer,
siger teknik- og miljøborgmester Morten
Kabell (EL).
København mangler for perioden
2011-2015 betaling for omkring 171.385
bøder, hvilket svarer til omkring 84 millioner kroner.
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Paprika Steen, Lars Brygmann
Sarah Boberg og Andreas Jebro

Toves

værelse
af Jakob Weis

Tove Ditlevsens sidste kærlighed

forlænget til 25. maj!

PROFESSIONAL AND CLASSIC CAMERAS

Toldbodgade har
fået ny
herrerbutik med
luksusvarer.
Stedet hvor den
kræsne mand
kan forkæle sig
selv.

SKINDERGADE 41 · 1159 KØBENHAVN K · MAN-TORS 9.30-17.30 F
TLF. +45 33 14 12 15 · WWW.PHOTOGRAFICA.COM · MA

Kig forbi
Østerbro
Frimærkehande
Kontant opkøb af frimærker og mønter.
Medvirker gerne ved realisering af store
dødsbosamlinger. – Reel behandling.

MenCessories
add something extra
www.oesterfrim.dk

man-fre 12-17 - lørdag 10-14, torsdag lukket.

Toldbodgade 11, tv

St.
Kongensgade
1253
København 116
K · 1264 Kbh K · T
Over for Nyboder
www.mencessories.dk
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DANSK BEATDIGTER
UDGIVER NY PLADE
Claus Høxbroe er aktuel med en ny plade, der forener rap og beatpoesi. Vi mødte ham til en
samtale om livet og poesien, der for digteren smelter fuldstændig sammen.

TEKST ANDERS HØJBERG KAMP

FOTO ERIK BRUUN FRANTSEN

INTERVIEW På en bænk i Kongens
Mange en nat har jeg personligt
Have sidder Claus Høxbroe. Vi har mødt Claus Høxbroe, og det ved jeg, at
en aftale, fordi han er pladeaktuel mange andre københavnere også har.
med Speakeasy. En plade lavet i sam- På Pilestræde i Indre By, på fodgænarbejde med rapperen Stik Op Jakob. gerfeltet på Christianshavns Torv,
Men ikke nok med det. På pladen med- på værtshuset Mucki Bar på Nørrevirker rocksangeren Michael Falch, bro. For hvert et skridt åbner sig en
jazzmanden
ny linje for Claus.
Linnart GinGenren hedder
beatpoesi,
den
man på bas, og
opstod i 1950ertravkommentatoren Palle
nes USA som et
Vennekilde.
modsvar til og
MAN SKAL INVESTERE SIG
Folk samlet op
oprør mod finlitSELV 100 PROCENT, HVIS MAN
fra det levede
teraturen. ForfatSKAL GØRE DET HER. HELE MIT terne skrev om
liv, og det er
LIV HAR JEG SAT AF TIL AT
præcis, hvad
deres egne oplepladen handvelser med stoffer,
PRØVE AT FÅ SÅ MEGET IND
sex og jazz i et diler om.
IGENNEM SYSTEMET, SOM JEG
“Den tager
rekte sprog. Claus
KAN FÅ UD PÅ SKRIFT.
et godt kig udeHøxbroe bruger
samme stil til at
fra. Hvor kombeskrive sit liv og
mer man fra,
hvor skal man hen. Det er en plade, iagttagelser, men ofte i nye rammer.
“Det ligger i beatgenren, at man
der rummer liv, død, kærlighed og
ture ud ad byen, ture gennem lan- fornyer sig. Man skal holde det ægte.
devejene, iagtagelser fra taxien, fra Jeg er ikke fra 50ernes USA, men en
travbanen, barberen og byens gader,” ung mand fra Herlev født i 1980, og
jeg anerkender hvad de skabte, men
fortæller Claus Høxbroe.
Pladens numre skifter mellem de var meget inspireret af jazzen, og
Claus’ oplæsning, Jakobs rap og iøre- for mig er det mere naturligt for mig
at smelte poesien sammen med rap.”
faldende omkvæd.

Siden 2006 har han taget del i 20
udgivelser. Egne digtsamlinger, plader og antologier. Han er ofte på farten og har stået for over 1200 oplæsninger.
“Man skal investere sig selv 100
procent, hvis man skal gøre det her.
Hele mit liv har jeg sat af til at prøve
at få så meget ind igennem systemet,
som jeg kan få ud på skrift. Jeg kunne
ikke finde på at sige nej til skriften,
fordi der er en, som har fødselsdag.
Selvfølgelig skal jeg se min mor og far
en gang i mellem og få mig en ekskæreste, men det er klart, at lyrikken
fylder mest,” fortæller han.
Døde dyr på rækker

Hvis du som læser skulle undre dig
over kattedyret på billedet, er den fra
henne om hjørnet.
Nede i kælderen allerinderst
inde i en baggård ved Kongens Have
holder digteren til. Han har indrettet de grå kælderrum som herreværelser på række. Grammofonen
spiller blues. De brune reoler byder på krimier, ældgamle bogbind
og digtere som Dan Turèll og Peter
Laugesen. På væggene hænger guldinrammede portrætter, og rundt
omkring, nærmest overalt er der

døde dyr. En krokodille, en puma,
en kæmpestruds.
Han begyndte at samle på dyrene
for 10 år siden. Det hele er indrettet til
at være kreativ og skrive, så man kan
blive så inspireret som muligt. Samlingen begyndte på en bondegård i
Dragør, hvor han havde sit daværende
skriveværksted, som er mobilt.
“Jeg flytter til nye lokaler cirka en
gang om året. For nye inspirationer,”
siger Claus Høxbroe.

ahk@kbhavis.dk

BLÅ BOG
Claus Høxbroe, født 1980
Aktuel med pladen Speakeasy med
rapperen Stik Op Jakob
Beatdigter og forfatter til ni bøger
og syv spoken word-plader.
Han har optrådt med over 1200
shows og underviser skrivelystne.
http://claushoxbroe.dk/
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NEDLÆGGELSEN
AF BUSSLUSEN PÅ HOLMEN
TEKST JETTE R. ARENDRUP

FOTO BENTE HØJGAARD GARDARSSON

Fjernelsen af busslusen på Holmen giver anledning til megen
bekymring på Christianshavn. Det betyder nemlig, at mange
gæster til Refshaleøen, Margretheholmen og Operaen fremover
vil foretrække at tage den korte køretur gennem Prinsessegade
frem for den længere tur over Kløvermarksvej.

TRAFIK Men Prinsessegade er i forvejen et
stort trafikalt problem især på grund af færdslen til hashmarkedet på Christiania. Meget
snart kommer der også trafik til den stort anlagte Børneby på Trekantsgrunden ved Prinsessegade med plads til 28 børnegrupper - for
slet ikke at tale om den kommende trafik til
den nye Papirø.

Frække taxaer

I øjeblikket er færdslen til Pusher Street et
kæmpe problem, da taxaerne ikke overholder
færdselsreglerne. De kan nemlig tjene mange
penge og holder ofte længe på cykelstierne
og venter med rundhåndede drikkepenge til
følge.
En beboer beskriver situationen i Prinsessegade ud for Christiania således: ”På hverdage holder der op til 6 faste taxaer halvejs
oppe på cykelstien, mens omkring 20 taxaer
hver halve time cirkler rundt og laver ulovlige U-vendinger. I weekenden er der op til 12
holdende taxaer og op til 30 taxaer, der cirkler
rundt”. Det siger sig selv, at Prinsessegade ikke
har brug for yderligere belastning.
Manglende politisk opbakning

Kommunen har ellers været meget samarbejdsvillig, efter at det for ti år siden lykkedes
”Foreningen busslusens venner” at få deres
bussluse. Men siden har der været mange pro-

blemer med det softwaresystem, der skulle
styre pullerterne, og mange gange har busslusen været ude af drift i længere tid – også
når en vred bilist har påkørt den.
Hos kommunen har man flere gange forsøgt at finde nye og forbedrede løsninger,
men der har ikke været tilstrækkelig politisk opbakning, idet politikerne har ønsket
nemmere adgang mellem Christianshavn og
Holmen.
Evaluering af nedlæggelsen

Det, der især bekymrer er, at Prinsessegade
er en skolevej, og det er som sagerne står ikke
sikkert for børn at krydse vejen, når de skal videre til idrætshal og fritidshjem. At trafikken
gennem gaden nu efter busslusens nedlæggelse anslås øget med ca. 1800 biler i døgnet er
derfor vanvid. Blot fire nye 40 km/t bump og
nogle sidegadeprojekter skal fremover holde
den aggressive trafik i ave. . . . . .
Fra kommunen lyder det, at de vil foranstalte trafikal evaluering af nedlæggelsen i
denne måned samt august og evt. november,
hvor biltrafikken til Operaen tager til. Christianshavns Skole har tilbudt at bistå ved trafiktællingerne og kommunen har med tak taget
imod tilbuddet.
jra@kbhavis.dk

Hatte - siden 1857
Stil, med smil.

Borsalino, Mayser, Stetson,
Tesi, Jonathan Richard, City Sport,
Wigéns, CTH, Wegener, Randers Handsker,
Salon & Splendid.
Åbningstider:
Mandag: Lukket
Tirsdag - fredag: 11:00 - 17:30
Lørdag: 11:00 - 15:00
Søndag: Lukket

Købmagergade 5
1150 København K
3313 6270
info@petitgas.dk
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PETER ANDERSEN: EN ÆRKEKØBENHAVNER

GUIDER TIL ROSKILDE FESTIVAL
TEKST LANDERS HØJBERG KAMP

Jeg glemmer aldrig dengang, jeg mødte Peter Andersen. Det skete i et
fyldt og mørkt Pumpehuset
en sommeraften. Det gamle
Punkrockband
Television
spillede. Mellem os stod voFESTIVAL

res fælles ven Bjarne Riis,
ikke cykelrytteren, men den
gamle punker fra Prügelknaben. Peter Andersen var cool
at se på. Som et stilikon. Med
hatten, med den rolige krop,
med de koncentrerede øjne

vendt mod scenen. Det var
vist tilfældigt, at vi tre stod
på række. De to på nogen og
50 år. Jeg på nogen og 20 år.
Som det mest naturlige skiftedes vi til at hente fadøl.
Jeg var godt stegt. Flyvsk,
sprælsk. Peter Andersen bevarede facaden hele vejen fra
Pumpehuset til Floss, hvor
rockbibliotekaren Michael
Jensen og Peter Andersen senere havde en længere snak
over guldøl.
Peter Andersen viste sig
at være journalist, vinylsamler og rock-dj. Peter Andersen viste sig at være Lorenzo
Woodroses storebror, måske Danmarks måske største
rockstjerne i nyere tid. Peter
Andersen viste sig at være
formand for BK Frem Support, Københavns ægte fodboldklub.
Om jeg var fascineret af
den umiddelbart beskedne,
rolige mand med den cool
attitude og de fede interesser? Ja sgu!
Siden har vi mødtes til
rockkoncerter, på Roskilde
Festival og til fodboldkampe.
Og på chatten på Fjæsbogen.
Han er blevet kult blandt
Roskilde-gængere for det program, han deler med os andre
på internettet. Det program
vi andre dampramte rock-freaks følger så slavisk, at vi dårligt behøver åbne Roskilde
Festivals officielle program.
Her kommer en strammet udgave af Peter Andersens program med hans egne
kommentarer.
Anbefalinger onsdag:

Åbningskoncerten med Det
Syriske Natonalorkester og
Damon Albarn. Jeg elsker

Damon Albarn. Det er tredje
år i træk og fjerde gang siden 2010, han er med. Hver
gang har det været spektakulært og blandt årets oplevelser. Manden er pisseinnovativ, og fører vel efterhånden
10-2 over Noel Gallagher. Og
så har han i den grad flottere
hår. Tror til gengæld ikke, jeg
gider Red Hot Chili Peppers.
En ting mere SKAL høres den
dag:
- Föllakzoid, kraut fra
Chile. Hørte en sang efter annonceringen og var solgt med
det samme. Mixede dem for
nylig sammen med krautpionererne Neu! da jeg var
vinyl-dj, og det var perfekt.
Kan blive en oplevelse på
linje med King Gizzard and
the Lizard Wizard sidste år.
Anbefalinger Torsdag:

Det bliver en benhård dag
med 14 timers musik. Men
en stråler over alle (forhåbentlig): PJ Harvey. Har aldrig hørt hende live (måtte
droppe Roskilde i 11 af hensyn til familieferie, ja det
sker). Eneste bekymring: At
forventningerne bliver FOR
store.
Ting der skal høres (hvis
tidsplanen tillader det):
Han er blevet kult
blandt Roskilde-gængere for det program, han
deler med os andre på
internettet. Det program vi andre dampramte rock-freaks følger
så slavisk, at vi dårligt
behøver åbne Roskilde Festivals officielle
program.

- Mueller_Roedelius – ja,
det er den 81-årige krautpioner Hans Joachim Roedelius,
der optræder. Stort.
- Uncle Acid and the Deadbeats – inspireret af tidlig engelsk heavy. Jeg hørte dem i
2013 og syntes det var lidt for
tungt, men det var kl. tre lørdag nat, så de skal have en
chance til.
Savages – engelsk, lidt Siouxie-agtig postpunk
Anbefalinger Fredag:

Hovednavnet er naturligvis
Neil Young – han kan give
gode koncerter, bedre koncerter og geniale koncerter.
To jeg SKAL høre: - Hurray for the Riff Raff - amerikansk rootsmusik, blues og
bluegrass, jeg tror, det bliver
rigtig fedt
- Karl Hector and the Malcouns - afrikansk krautfunk
fra Bayern! Det kan kun blive
en fest.
Anbefalinger Lørdag:

Valget falder på Sturgill
Simpson, som er årets mest
rene countryforestilling.
Disse skal også høres:
- LCG Soundsystem. Jeg fik
ikke hørt dem sidst på grund
af en anden koncert. Det skal
ske nu.
- Kalascima - syditaliensk
folk med afrikansk inspiration. Det biver en fest a la
Manu Chao.
- The Last Shadow Puppets - Alex Turner fra Arctic
Monkees’ sidekick, lidt Black
Keys-agtigt noget af det, lyder
ret fedt.
ahk@kbhavis.dk

»JUBILÆUM« HOS MARIONETTEATRET I KONGENS HAVE
TEKST LONE ØMANN

JUBILÆUM Det elskede Mario-

netteatret i Kongens Havne –
gratis forestillinger for mennesker fra 2+ - fejrer 50 års
jubilæum i år. Premiereforestillingen vises 4. juni kl. 15.
I anledning af jubilæumsåret spilles teater både inde
i den lille teaterpavillon og
på en platform udenfor, hvor
der b.la. vises karrusel dans

med to dejlige klovne og deres dukkeførere og hundespring gennem hulahopring.
Og i år er der live musik ved
siden af den båndede musik.
Det er harmonikaspiller og
komponist Pete Livingstone,
der blæser bælgene.
Teamet omfatter i øvrigt
Scenograf- og dukkemager
Rolf Søborg Hansen, som

står for forestillingens koncept, scenografi og dukker.
Rolf Søborg skaber ”Jubiiilæum” i samarbejde med instruktør Lene Skytt og holdet.
Astrid Kjær, Yulia Lystbæk
& Bo Carlsson står for både
dukke- og skuespil. Presseinfo hos Trine Wisbech.
loe@kbhavis.dk

Billedet er taget under prøverne primo maj.

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

Spar 20%
Fra den 2. maj – 22. maj har apoteket
20% rabat på Decubal® Body Cream

Kom ind på apoteket og hør mere om dosispakket medicin
– det er ikke så dyrt, som du tror.

Venlig hilsen
Tine Wiboltt
Apoteker på København
Vaisenhus Apotek

Plejende og genopbyggende
creme til hele kroppen

Rygestop?

Fodsvamp?

Pollenallergi?

Halsbrand?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

København Vaisenhus Apotek
Landemærket 3-5 · 1119 København K · Tlf. 33 15 41 10
www.vaisenhus-apotek.dk
Nicorette® Cooldrops (nicotin). Sugetabletter, 2 mg nicotin Sugetablet 2 mg nicotin til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nicotintrang og abstinenssymptomer og rygetrang. Anb. brug højst 9 måneder. Må ikke bruges ved overfølsomhed
over for indholdsstofferne. Sukkersygepatienter bør være opmærksomme på, at en øget insulinoptagelse forekommer ved rygeafvænning. Nicotindoser, som en voksen ryger tolererer, kan give forgiftningssymptomer eller være dødelig hos små børn. Bør ikke bruges
af kvinder som ønsker at blive gravid, gravide/ammende og børn 12-18 år uden lægens anb. eller til børn u. 12 år og af personer der aldrig har røget. Risikoen bør dog afvejes over for fortsat rygning. Bivirkninger: Meget alm.: kvalme, irritation i mund/hals og tunge.
Alm: Hovedpine, svimmelhed, søvnløshed, hoste, hikke, opkastning, ømhed og irritation i mund/hals.. Ikke alm.: Nældefeber, hjertebanken, træthed, utilpashed, brystsmerter. Dosering: Mange lægemidler kræver dosisjustering ved rygeophør. Bruges ved rygetrang
hos rygere, der ryger < 20 cig. dgl eller dagens 1. cigaret >30 min. efter de er vågnet. Normalt anvendes 8-12 per dag, dog ikke flere end 15. Øjeblikkeligt rygeophør: 6 ugers behandling fulgt af nedtrapning. Gradvist rygeophør: Behandling og gradvis reduktion af
rygning i højst 6 måneder fulgt af øjeblikkeligt rygeophør med behandling og nedtrapning. Sugeteknik: Sugetabletten flyttes løbende fra én side af munden til den anden, hvilket gentages, indtil den er helt opløst. Må ikke tygges eller synkes og mad og drikke må ikke
indtages, mens sugetabletten er i munden. Pakninger: 20, 80 og 160 stk.. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling:
med-info-dk@its.jnj.com November 2015 Lamisil Once Lamisil Once 10 mg/g kutan opløsning indeholder terbinafin. Virkning: Behandling af fodsvamp. Dosering: Lamisil Once påsmøres kun én gang på begge fødder, også selvom læsioner kun er synlige på den
ene fod. Dette skal sikre, at svampen fjernes, da den kan være til stede, selvom der ikke er synlige tegn herpå. Bivirkninger: Omfatter milde og forbigående reaktioner på det behandlede hudområde så som tør hud, hudirritation og brænden. I meget sjældne tilfælde
ses allergiske reaktioner. Forsigtighedsregler: Kun til udvortes brug. Må ikke anvendes i ansigtet. Må ikke anvendes til patienter under 18 år, gravide eller ammende uden anbefaling fra lægen. Pakningsstørrelser per februar 2015: Lamisil Once 10 mg/g, 4 g. I
øvrigt bør indlægssedlen i pakken læses grundigt inden brug af produkterne. Dato for produktresumé: 09/2013. Novartis Consumer Health · Edvard Thomsens Vej 14, 3. · 2300 København S · tlf. 39 16 84 00 · www.lamisil.dk Alnok® 10 mg tabletter og 1mg/
ml oral opløsning Alnok® er et anti-allergisk lægemiddel, der indholder det aktive stof cetirizin. Alnok® filmovertrukne tabletter kan anvendes af voksne og børn over 6 år. Alnok® oral opløsning kan anvendes af voksne og børn fra 2 år. Anvendelsesområde: Til
behandling af øjen- og næse symptomer ved allergisk snue og høfeber samt symptomer ved nældefeber. Dosering: Tabletter: Voksne og unge over 12 år: 1 tablet (10 mg) 1 gang daglig. Børn 6-12 år: ½ tablet (5 mg) 2 gange daglig. Bør ikke anvendes til børn under
6 år. Tabletten synkes hel med et glas vand. Oral opløsning: Børn fra 2 til 6 år: 2,5 mg svarende til 2,5 ml oral opløsning (½ måleske) to gange daglig. Børn fra 6 til 12 år: 5 mg svarende til 5 ml (1 fuld måleske) to gange daglig. Voksne og unge over 12 år:10 mg svarende
til 10 ml (2 fulde måleskeer) en gang daglig. Nedsat nyrefunktion: Hos patienter med nedsat nyrefunktion anbefales 5 mg én gang daglig. Hvis virkningen af Alnok® er for stærk eller svag, kontakt lægen. Kontraindikationer: Patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion
med kreatinin clearance under 10 ml/min bør ikke anvende Alnok®. Anvend ikke Alnok® ved overfølsomhed over for cetirizin, for et eller flere af af de øvrige indholdsstoffer eller over for hydroxyzin eller piperazin derivater. Særlige advarsler: Alnok® bør anvendes med
forsigtighed ved nedsat nyrefunktion, epilepsi, eller ved risiko for krampeanfald. Spørg lægen til råds, hvis du har vandladningsproblemer. Alnok® tabletter: Indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler
visse sukkerarter. Alnok® oral opløsning: Bør ikke anvendes til børn under 2 år. Indeholder sorbitol. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Graviditet og amning: Spørg din læge til råds. Virkninger på
evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Hvis du ønsker at køre, involvere dig i potentielt farlige aktiviteter eller betjene maskiner bør du ikke overskride den anbefalede daglige dosis og bør tage hensyn til din respons på lægemidlet. Bivirkninger:
Træthed, mundtørhed, kvalme, svimmelhed, hovedpine, søvninghed, halsbetændelse, hævelse og irritation i næsen. Udlevering: Alnok® tabletter og oral opløsning kan købes på apoteket uden recept. Pakninger: Tabletter: 10 stk., 30 stk., 60 stk. og 100 stk. Oral
Opløsning:150 ml. Priser: Ikke fast pris. Spørg efter den dagsaktuelle pris på apoteket. Læs vejledningen i pakningen grundigt inden brug. Produktinformationen er afkortet i forhold til Lægemiddelstyrelsens produktresuméer dateret 17. september 2012 (Alnok®
tabletter) og 21. august 2015 (Alnok® oral opløsning) Fuldt produktresumé kan rekvireres hos markedsføringstilladelsesindehaver: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, tlf.: 63 95 10 00, www.sandoz.dk BENALIV ® (Levocabastin).
Øjendråber, suspension 0,5 mg/ml og Næsespray, suspension, 50 µg/dosis. Anvendes til behandling af allergi i øjne og næse. Må ikke anvendes ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Øjendråber bør ikke anvendes sammen med bløde kontaktlinser. Evt.
anvendelse af andre øjenpræparater indgives med 5 min. interval. Bør kun bruges efter lægens anvisning hvis du har dårlige nyrer, ammer, er gravid og til børn under 2 år. Dosering: Voksne og børn over 2 år: En dråbe i hvert øje 2 gange daglig eller 2 pust i hvert
næsebor 2 gange daglig. Kan øges til 3-4 gange daglig. Bivirkninger: Næsespray: Hovedpine, kvalme, træthed, smerter, bihulebetændelse, svimmelhed, døsighed, næseblod, hoste. Øjendråber: Øjensmerter, sløret syn. Pakninger: Øjendråber 4 ml. Næsespray
150 doser: www.benadryl.dk Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com. Oktober 2015

*Priserne gælder fra 2. maj – 22. maj 2016, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.
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KARSTEN HANSEN STRIBER

CUBA OG
DANMARK
TEKST
JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT.

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

Frederiksborggade 4 · 1360 København K
FOR BESTILLING:

ELLER SPØRGSMÅL:

tlf.nr.: 33 12 29 02

e-mail: slagter@kultorvet.dk

CIGAR Cuba er et populært rejsemål og efter
en uges ophold i landet har jeg ikke svært ved
at forstå det. Men, for der er et men. Cuba
er endnu langt fra at være et frit og demokratisk land. Fidel Castro og han yngre bror
præsident Raul Castro sidder stadig solidt på
magten og styrer suverænt et af verdens få
tilbageværende planøkonomiske samfund.
Tidligere planøkonomiske samfund som
Rusland (Sovjetunionen) og Kina har i dag
overvejende markedsøkonomi, men, som i
Danmark, med stærke planøkonomiske elementer. Det er tankevækkende, at den offentlige sektor i Danmark - staten, amterne
og kommunerne, lægger beslag på 55 pct.
af landets samlede bruttonationalprodukt
(BNP), der er et mål for et lands samlede årlige produktive indsats.
Af de samlede offentlige udgifter i Danmark går 44 pct. til såkaldt ”social beskyttelse”. Herunder er der 1.098.000, der modtager folkepension. Der var 851.000 i 2007. Så
der er grobund for et stærkt pensionistparti.
I alt er vi 5,7 mio. indbyggere i Danmark. I
Cuba bor der 11,5 mio.
Turisme er Cubas vigtigste erhverv, økonomisk og beskæftigelsesmæssigt. Øvrige vigtige erhverv er udvinding af nikkel og cobolt,
samt produktion af sukker, rom og tobak.
Den amerikanske præsident Barak Obama
har nyligt besøgt Cuba. De diplomatiske relationer mellem de to lande blev genoptaget
i 2015. Obamas besøg har betydet, at Cuba i
dag modtager et øget antal turister fra USA.
Det har udløst forventninger om, at Cuba i
løbet af kort tid vil gå fra planøkonomi til
markedsøkonomi og demokrati. Det tror jeg
dog ikke bliver tilfældet foreløbig. De nuværende magthavere vil holde fast i det eksisterende, ikke særligt dynamiske system, så
længe som muligt. Til det formål dyrkes den
cubanske revolution fra 1950’erne, hvor den
store helt Che Guevara og hans partisaner landede i Cuba og startede revolutionen. I 1959
indtog Castros partisaner Havana.
Færdes man i centrum af hovedstaden Havana, kan man se, at landet tidligere har været
rigere og mere velfungerende. En del af de
store og engang smukke bygninger ligger nu
helt eller delvist forladte og i forfald. Mange
velhavende cubanere flygtede fra Cuba til Florida i USA efter den cubanske revolution. Vasketøj, der hænger til tørre viser i nogle af bygningerne, at der bor nogen. Jeg talte bygninger
på en længere strækning af en hovedgade og
konstaterede, at omkring hver sjette bygning
var helt eller delvist forladt og i stærkt forfalden stand. Beboerne har ikke midler til vedli-

Den meterhøje statue af den cubanske revolutionshelt og senere præsident Hugo Chavez

geholdelse. Landet har dog et velfungerende
og gratis undervisnings- og sundhedsvæsen.
Hovedgaderne i Cuba myldrer af trafik. De
velkendte gamle, men velholdte amerikanerbiler, cruiser rundt med turister og kører også
almindelig taxakørsel. Moderne gule taxavogne holder klar ved de store hoteller. Mange,
ligeledes velholdte og moderne turistbusser af
kinesisk fabrikat, fragter turister rundt i Havana og til andre steder i landet. Ind imellem
den motoriserede trafik er der cyklister, herunder også cykeltaxaer og hestevogne.
Ved ankomsten til Havana blev vi, mine rejsefæller og jeg, indkvarteret på Hotel Habana
Libre. Det var ok, men heller ikke mere. Mit
værelse var stort og med en pragtfuld havudsigt, men det var problematisk, at elevatorerne
havde svært ved at stoppe så præcist ved etagerne, at døren kunne åbnes. Tanken om at
sidde fast i en propfyldt elevator var ubehagelig. Det sidste døgn før hjemrejsen var vi på
det meget velfungerende Hotel National. Det
var en god oplevelse, ikke mindst det store og
flotte morgenmadsbord.
Historisk har Danmarks relationer til Cuba
været begrænsede og Danmark har endnu ingen ambassade i Cuba, men den danske kunstmaler Asker Jorn opholdt sig i Cuba i 1968 og
satte sine spor i form af en serie vægmalerier
i en gammel bankbygning, der kan besøges.
Cubas Nationalmuseum er bestemt også et
besøg værd. Ikke mindst, fordi man kan se,
at de cubanske malere har været i Paris samtidig med de franske malere Picasso, Renoir,
Monet, Cezanne , Degas m.fl. og er blevet inspireret af dem. .
Alt i alt var besøget i Cuba, hvor vi var i Havana, med en afstikker til Trinidad, en spændende oplevelse. I Trinidad blev vi indlogeret
privat. For mit vedkommende i et værelse uden
vinduer. En lidt sær oplevelse.
Besøget i Cuba var en rejse med Det Udenrigspolitiske Selskab i april i år.
jt@kbhavis.dk
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38.000.000 ...

333.000.000 ...

…kroner blev Lagkagehusets overskud i 2015, en stigning på 80 % i forhold
til 21,2 millioner i 2014. Omsætningen steg med 15 % til 552.000.000 kroner, i 2015 åbnede ni nye butikker, yderligere 20 forventes i 2016. Brødkæden ejes af FSN Capital.

... kroner fra det tidligere revisionsselskab KPMG C. Jespersen til IT Factorys konkursbo. Sådan går det, når man i en årrække har leveret misvisende
regnskaber for et fupforetagende. Nu slipper revisorerne for at blive ristet
i retten. Det oprindelige krav fra Kammeradvokaten, boets kurator, lød på
987 millioner, nu landede forliget på 222.000.000 plus renter 111.000.000.
Ansvarsforsikringen dækker kravet. Nu mangler der stadig 200.000.000,
som synes forsvundet mellem hænderne på Stein Baggers svenske forretningspartner Mikael Ljungman. Steen Bech (det hedder Bagger nu) er for
længst løsladt og på vej mod nye eventyr.

12.900.000 ...
…for Grønningen 7, 6. sal. for 194 kvadratmeter ”med trappevinduer udformet som champagnebobler”. Det er ikke bare liebhaveri, men ”ypperligt
liebhaveri”. Hvis vi nu antager, at en god flaske champagne koster 300
kr., kan man for blot 1 million købe 3.333 flasker (heri er ikke indregnet
kvantumsrabat), hvilket giver mulighed for at drikke 9 flasker om dagen
i et år – det magtede selv Churchill ikke. Hele lejligheden kan veksles til
43.333 flasker, og så har man bobler til de næste 118 år, men det kræver
en kælder.

90 ...
... år eksisterede FONA, grundlagt i radioens barndom af Harry Hylén i
et kælderlokale på Christianshavn. Nu er det helt slut, de fleste butikker
forsvinder, og ti omdannes til Elgiganten. Ih, de var så flinke hos FONA…

162.000 ...
…mennesker var i 1. kvartal 2016 beskæftiget i byggebranchen, oplyser
Danmarks Statistik. I 4. kvartal 2015 var 157.200 sysselsat med blandt andet at opføre kontorejendomme i København, som risikerer at stå tomme.

150.000.000 ...
... kroner skal Københavns Kommune spare på nybyggeri af børnehaver osv.,
det svarer til 10 % af den årlige byggesum. Gevinsten skal blandt andet hentes
ved genbrug af arkitekttegninger og strategiske partnerskaber med entreprenørerne. Mon ikke vi skal se frem til en protest fra arkitekterne?

2,1 ...
... milliarder har den internationale formueforvalter Savills Investment
Management købt ejendomme for i København. Børsen bringer en opgørelse over priserne:
Købmagergade 15: 46 mill., Købmagergade 17-19: 321 mill., Købmagergade
48: 162 mill., Købmagergade 60: 175 mill., Østergade 36-38: 281 mill., Rådhuspladsen 45-47: 486 mill. og Østergade 33-35: 215 mill.

68.000.000 ...
... kroner gav Illum i underskud i 2015. Året før viste et minus på 13 mill.
Omsætningen faldt fra 588 mill. til 566 mill. Ejeren, den italienske koncern
La Rinascente, der købte stormagasinet i 2013, må konstatere, at egenkapitalen
på 51 mill. er tabt, så der må tilføres flere midler til at gennemføre ombygningen, der varer til 2018. Gældsforpligtelserne andrager 376 mill.

18 ...
... Nybrogade 18 er ifølge dagbladet Børsen hjemsted for et stort antal
anonyme selskaber med forbindelse til Østeuropa. Artiklen citerer SKAT
for, at Danmark er skattely for pengemænd i Østeuropa. Det er især de
såkaldte kommanditselskaber, der egner sig til tvivlsomme transaktioner.

228.000.000 ...
... kroner er den gæld, som Jensens Bøfhus har oparbejdet til SEB Banken. Indehaveren Palle Skov Jensen leder efter en investor eller køber og
ser fortsat sig selv i spidsen for sine 46 kokkefri restauranter. Bøfferne
begyndte at branke, da hr. Jensen førte og vandt en retssag mod en fiskerestaurant, der bar hans ædle og originale navn. Så fik han folket på
nakken, og i dag erkender han, at han burde have været ”mere ydmyg”,
men shitstormen kostede dyrt. Eventyret startede i 1984 på Kultorvet som
et spansk bøfhus, men blev altså fordansket. I 2014 var underskuddet 30
millioner, tallet for 2015 kan Jensen endnu ikke oplyse.

13.000.000 ...
… koster baghuset Strandgade 10 A, opført 1720, ”et sjældent charmerende
sted, hvor historiens magiske sprog bidrager med en særlig stemning”.

915 ...
... nye butikker vil Flying Tiger Copenhagen åbne de næste fem år.
Navnet er nyt, konceptet er velkendt. I Danmark har Tiger 70 butikker.
Omsætningen i 2015 var på verdensplan 3,5 mia, en stigning på 45 %.
3.551 ansatte. Overskud 209.000.000 kr. Et guldæg for kapitalfonden EQT,
der ejer forretningskæden.

750.000.000 ...
... fondskroner fra Mærsk skal gå til at forbedre forholdene for socialt
udsatte. Samtidig med denne meddelelse har et politisk flertal i Københavns Borgerrepræsentation besluttet at sælge kommunens beholdning af
Mærsk-aktier. Overborgmester Jensen vender og vrider sig: ”Jeg har meget
stor veneration overfor Mærsk, men jeg har også en beslutning fra rådhuset, som ønsker at vi skal være en grøn by”. Påstanden er, at Mærsk gør
stor skade på klimaet og miljøet. Mon ikke det er Enhedslistens doktrinære had, der springer frem? Kan hænde, at Mærsk-fondens humanitære
millionindsats bliver kanaliseret uden om hovedstaden som kvittering.
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MAGASIN MYLIUS

Da cirkus kom til byen

KØBENHAVN FIK EN CIRKUSBYGNING, FORDI KONGEN VAR KAVALERIST.

Cirkusbygningen som den så ud ved åbningen i 1886. Bag den det cirkelrunde Panoramabygning, og bag den det oprindelige Dagmarteater. Til højre det oprindelige etablissement National.
Stik: Illustreret Tidende 1886.

TEKST
ALLAN MYLIUS THOMSEN 		
Byhistoriker

Københavnerne elskede cirkus i sidste halvdel af 1800-tallet.
Nede på kontinentet fik København
ry som ”en beriderby par excellence”.
Der blev ligefrem talt om, at byen var
”cirkustosset”. De omrejsende cirkus
medbragte deres egne ”cirkusbygninger”. Kæmpestore interimistiske
trækasser, der som genbrugssamlesæt blev opført på stedet. Indvendigt var de dekoreret med draperier, yderst primitivt tapetpapir, og
behørigt udstyret med både foyerer
og caféer. En af de grunde, de fik anvist, var på hjørnet af Jernbanegade
og Axeltorv. Torvet fik dog først fik
sit navn i 1917 i forbindelse med Palads-teaterets opførelse 1917-18. TorvetS navn er en moderne form for
mandsnavnet Absalon.
Før var grunden mellem Jernbanegade og Studiestræde domineret af en
blomstrende have, en del af glaciset
der havde ligget ned til voldgraven
ved Vester Vold.
De europæiske beriderselskaber som Renz, G. Schumann og Salamonsky kom jævnligt til København fra 1860-erne. I Jernbanegade
4-6 havde et hollandsk selskab købt
en stor grund. Her var man i gang
med at opføre et såkaldt ”Panorama”.
I den kæmpe cirkelformede bygning
skulle der fremvises eksotiske, maMAGASIN

lede og modellerede tableauer, 16
meter høje og 115 meter i rundkreds,
af begivenheder og steder ude i den
store verden. Allerede i 1879 havde
Cirkus Salamonsky lejet sig ind i
den da halvfærdige bygning. I 1881
stod den færdig, men det var de store
proscenier ikke. Igen fik cirkus en sæson i Jernbanegade, og frem til 1886
kunne bygningen anvendes til cirkus
i perioder. Panoramaet blev lukket og
nedrevet i 1890.
En stor skikkelse i Københavns
forlystelsesliv var Hans ”Hellig” Hansen. Øgenavnet erhvervede han, fordi
han efter sigende lignede en præst.
Hellig-Hansen var en forhenværende
møbelsnedker, der havde tjent en formue ved spekulationsbyggeri på Vesterbro. Herefter var han gået ind i
underholdningsbranchen, og havde
bl.a. opført ”Etablissement National”, det nedrevne Scala, og senere
Dagmarteateret ved siden af Panoramabygningen, som også siden blev
revet ned. Det foretagende trak ham
dog fallit, men inden havde han opnået kongeligt privilegium på en fast,
muret cirkus i København.
Kong Christian IX havde været
chef for hestegarden, og som gammel
kavaleriofficer elskede han hestedressuren i cirkus. Derfor protesterede
Københavns teaterdirektører desperat - og forgæves - mod de nye cirkusprivilegier. Efter Hellig-Hansens fallit søgte - og fik - tømrermester Fritz
Petersen privilegiet, med ret til cirkusdrift i fire sommermåneder. Han
erhvervede den store grund mellem

Jernbanegade og Studiestræde, op til
det nuværende Axeltorv. Her opførte
arkitekt H.V. Brinckopff i 1885-86 den
cirkelrunde cirkusbygning. Udover
ridegange, sadleplads og magasingård var der mod Studiestræde store
stalde til over 100 heste, vognremiser
og over dem en mægtig prøvesal for
balletten med talrige påklædningsværelser. Desuden var der store caféer
og en have, der blev brugt som friluftsfoyer. Byggeriet løb ind i økonomiske vanskeligheder, men kreditoren gik med i et ”Cirkus-konsortium”,
der fik grosserer Julius Goldschmidt
som formand.
De fire sommermåneder viste sig
at være godt valgt. På det tidspunkt
var cirkus lukket ude i Europa. I København var der kun ét kongeligt
autoriseret cirkusprivilegium, så
det var attraktivt. I 1886 stod den
nye cirkusbygning færdig, og lørdag
den 8. maj bød cirkusdirektør Ernst
Renz vel-kommen til den første forestilling i Jernbanegade 8. Københavnerne strømmede til, men var lidt
forbeholdne over for den meget tyske tone i Cirkus Renz.
Nu fik byens teater- og forlystelsesdirektører det store chok. I resten
af årets otte måneder opnåede Cirkus-konsortiet nemlig tilladelse til
at drive byens største varieté - med
udenlandske artister, servering og
tobaksrygning. Der blev protesteret indigneret, men kommunen var
selv stærkt økonomisk engageret, så
tilladelsen blev opretholdt. Næste
sommer skulle der igen være cirkus.

Ernst Renz var fornærmet over den
kølige modtagelse, men havde lejet
cirkusbygningen for tre sæsoner. For
at sætte sig selv i relief, overlod han
87-sæsonen til sin unge kollega Albert
Schumann. Her var Renz ved at skyde
sig selv i foden, for københavnerne elskede den elskværdige, dansktalende
Schumann, i modsætning til den arrogante tysktalende Renz. Det skulle
blive begyndelsen til mange års venskab mellem Schumann-familien og
København, selvom Renz og andre i
starten var med til at deles om manegen.
Cirkusbygningen brændte den 7.
marts 1914, uden nogen kom til skade,
men stod allerede året efter genopbygget med en ny betonkuppel på det
oprindelige murværk. Haven og staldene blev afløst af bl.a. Vægtergården,
og biografen Wold Cinema rykkede
ind i Cirkus Varieteen. Der var i 1960erne røster fremme at indrette varehus i bygningen, eller endda rive den
ned. Cirkus Benneweis satte sig da i
spidsen for en folkelig bevægelse der
reddede bygningen, som blev købt af
kommunen i 1974. Wold Cinema lukkede som stationær biograf i 1982 og
i 1989 var Cirkus Benneweis den sidste faste cirkus. Men selvom der ikke
længere er traditionel cirkus, har vi
stadig Cirkusbygning som er Europas
ældste. I dag er der ”dinnershow” i
Wallmans Cirkusbygningen.
Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen fortæller om det gamle København i hver udgave af
Københavneravisen.
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GALATHEAKROEN
Rygtet om, at restauranten i Rådhusstræde, som
i 1950’erne var virkelig hot, også hvad krydderier angår, skulle være sejlet ud på sin sidste
færd, er ganske ubegrundet. Tre trin op, og man
befinder sig i et orientalsk raritetskabinet med
artefakter fra oprindelige folkeslag, der efter 2,
verdenskrig fik besøg af den nysgerrige hvide
mand fra det danske ekspeditionsskib. Nu som
før er ristaflet (210 kr., mindst to kuverter) med
en glimrende oksesauté i jerngryde, ris og en
overdådighed af krydderier og frugt fra østens
fagre lande, en oplevelse fra dengang, da hverken kebab, sushi eller pizza havde sneget sig ind
på det danske bord. Hvis man hellere vil have
en bøf, fås den som engelsk, fransk eller peber
til 210 kr.). Vinkortet starter ved 210 kr. for 1/1
flaske Vignerons des Côtes d´Agly, Chardonnay,
VdP d´Oc hvid Chardonnay (1/2 fl. 110,- / glas
45,-) eller rød Tamarius, Dom. Mas Crémat, VdP
Côtes Catalanes (Drue: Grenache, Carignan) plus
en italiensk og en spansk i samme forbløffende
lave prisleje. Og der er godt øl på hanerne.
Man kan sagtens få supplement, hvis man
er grovsulten, i det hele taget er betjeningen
yderst elskværdig og hjælpsom og tager gerne et
snapshot af gæsterne og opdækningen. Tv-producenten Karsten Kjær, Freeport Film med kontor på Sankt Annæ Plads, og seniorredaktøren
gik velnærede og fornøjede videre i byen, opmuntrede af gensynet med en tidslomme.

KBH K

RAVELINEN

er Christianshavns sommerrestaurant (anno
1942) med fin udsigt over voldgraven. Restauratør Preben Brink erklærer, at etablissementet skal være det bedste af sin slags
med ordentlige råvarer og dygtige medarbejdere. Jacob Hundsted og Bent Jensen er henholdsvis køkken- og restaurantchefer. Mikkel
Marschall, der står bag Sol over Gudhjem,
Danmarks største kokkekonkurrence, skal
være med til at højne Ravelinens niveau.
Dette oplyser magasinet Smag & Behag, som
Aller ude på Havneholmen købte for nogle
måneder siden og nu lukker.

GIN

Statens Museum for Kunst viser i denne tid
William Hogarths kobberstik fra 1700-tallets
London. Blandt perlerne er det berømte billede af Gin Lane, der afspejler den voldsomme
drukkenskab i den engelske hovedstad.
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FJEL
OG
FAGTER
Fra Politikens humoristhjørne:
”Det blev sandt at sige en kende uappetitligt
på side 2 i kultursektionen i går, da vi skrev
om at ”anrette” sin nødtørft i en natpotte. Vi
mente forrette”.

Sætternissens sjusk
Københavneravisen er ikke fejlfri. I sidste
udgave kom vi for skade at skrive, at Anker
Jørgensen var blevet begravet af fhv. biskop
i Aarhus Kjeld Swolm. Der skulle naturligvis
have stået Holm, idet Swolm er kendt som præsten i tegneserien ”Livets Gang i Lidenlund”.

Apropos gennemføres for første gang Copenhagen Beer & Whisky Festival i Forum i dagene 15.-27. august. Arrangementet er en del
af Copenhagen Cooking & Food Festival.

Fjolla
Berlingske i Pilestræde, også kendt som organet for den næsthøjeste oplysning (Politiken
står jo for den højeste), har sendt Majse Njor til
en numerolog med henblik på at skifte navn
og opnå ny energi. Taljonglør Line Vilstrup
anbefaler følgende: Alexandra, Beatrice, Brynhild, Dortea, Fattima, Fjolla, Helen, Indiannam, Jonne, Mgwagale, Nuvin, Nælde, Nølle,
Piamarie, Portia, Pytte, Søsser, Vignaram,
Vienna og Sebrina.
Det varer 14 dage, før man mærker forandringerne, siger damen. Mon ikke det går lidt
hurtigere, hvis man omregistrerer sig til Fjolla?

Rasmus Svaneborg...
... var i 2014 reporter på Københavneravisen.
Han tilbød at stille sin skrivekraft til rådighed
for avisen og afslørede blandt andet, at Købmagergade Postkontor skulle likvideres. Siden
forlod han avisen for at starte på Danmarks
Journalisthøjskole, og nu skal han være praktikant på dagbladet Information, hvor han har
indrykket denne annonce. Han fortjener et
godt sted at bo.

PS. Dette viser, at en anbefaling fra Københavneravisen er et godt papir for vordende
journalister. Vores dør er åben for nye talenter.

TURKISBUSSEN
VERDENS DYRESTE

BUSBILLETTER
København er på førstepladsen med et gennemsnit på 30,90 kr. for en enkeltbillet til bus,
S-tog eller metro, viser en undersøgelse fra det
tyske analyseinstitut Statista. Movia afviser
påstanden over for Jyllands-Posten og siger,
at man jo bare kan benytte rejsekort.

En ny ledbus er indsat på Linje 5 C, tidligere
5 A. Husum Torv, Nørrebrogade, Hovedbanegården, Kastrup Lufthavn. Den er 18 meter
lang og forsynet med turkisfarvet front. Med
20 millioner årlige passagerer er det en af de
ruter, der giver overskud.
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JEANETT VERONICA HINDBERG MIT KØBENHAVN

PS: GLAD FOR SOVS

OG KAFFE
TEKST CAMILLE BLOMST

Forfatterinden fra Farum Jeanett svageste borgere. Jeg bliver dybfølt
Veronica Hindberg, der har slået sit led og ked af at se gadens folk tigge
navn som frygtløs og vittig ordgøgler til dagen og vejen, og her skelner jeg
fast, fik en hel væg hos Arnold Busck ikke mellem hjemløse, skopudsende
på Købmagergade, da hendes nye ero- udlændinge, misbrugere eller hvem,
tiske roman ”Lolas lille sorte” udkom der nu er tale om. At visse mennesker,
for to uger siden. Bogen handler om uanset hvem de er, sidder på jorden
den unge Lola, der arbejder på et bib- i håb om 2 kroner fra en forbipasliotek.
serende, mens andre tuder om flere
Hvad er Lola for en?
parkeringspladser, fordi det er dem
Lola bor i København. I en mindre uoverkommeligt at vandre 200 meter
lejlighed på Nørrebro sammen med fra deres BMW til Torvehallerne efsin kat og notesbøger. Hun møder ter dagens designercappuccino er en
Julian, milliardæren, på en hotelbar, ulækker falliterklæring.
hvor hun tilfældigvis går ind for at få
Hvad kan så tvinge dig ind til
en drink efter en mislykket persona- København K?
Når jeg kommer der, er det næsten
lefest. Julian bor på et hotel, der måske kunne minde ret meget om STAY altid i forbindelse med redaktørmøude ved Islands Brygge. Der kommer der, eller hvis jeg en sjælden gang siLola efterhånden også til at opholde ger ja til tv- eller radio-interviews. Jeg
sig en del.
ville faktisk ønske, jeg var bedre til at
Dyrker du selv nattelivet?
skrive ude i al offentlighed, fordi jeg
Før i tiden
finder stor inspigik jeg altid i
ration i at kigge
byen i Købenpå mennesker i
det pulserende
havn. Men den
byliv.
interesse er daSIDST MEN IKKE MINDST, SÅ ER
Du er glad
let til nulpunkJEG NOGET AF EN COFFEE ADDICT. for mad, er der
tet, efter jeg blev
JEG ELSKER AT DRIKKE KAFFE
et sted, du vil
40+. Min sociale
I BYEN MED MIN VENINDE, SOM
anbefale?
angst er bleKENDER ALLE DE GODE STEDER.
Efter udgivelvet værre, hvilket medfører,
INTET OVERGÅR DOG STARBUCKS, sen af ”Lolas lille
at alene togtusorte” signerede
DET ER IKKE ENGANG FORDI, DEjeg bøger hos
ren ind til byen
RES KAFFE ER DEN BEDSTE. DET
kræver
både
ER BLOT FORDI, JEG SER MIG SELV Arnold Busck i
Købmagergade.
vejrtrækningI EN GOD ROMAN, NÅR JEG FISER
Og fordi der jo
søvelser, beroliRUNDT MED EN STARBUCKS-KOP
er tale om en
gende musik og
I HÅNDEN.
erotisk roman,
at jeg placerer
fandt jeg det pasmig midt i toget i fald, det skulle blive mast. Det sende at fejre begivenheden med en
kunne sagtens ske. Hvis jeg skulle ”Passion for Cocks” menu hos Cocks
tage bilen, ville det kræve tyve sessi- and Cows på Gl. Strand.
At de, af ubegribelige årsager,
oner til hos en psykolog for at få styr
på min angst for at køre i bil ind til har ændret navnet til ”The passion”
forstår man jo ikke. Men så er det
København.
Hvad er trods alt dejligt ved godt, at de har sygt gode løgringe og
remoulade, hvilket jeg faktisk har
storbyen?
At København rummer den skæv- større passion for end cocks.
Sidst men ikke mindst, så er jeg
hed og de ridser i lakken, der gør byen
mere interessant at glo på. Fra luksus noget af en coffee addict. Jeg elsker at
til laid back-stemning. Men samtidig drikke kaffe i byen med min veninde,
bliver det sgu tydeligt, at vi i stigende som kender alle de gode steder. Intet
grad ikke passer godt nok på vores overgår dog Starbucks, det er ikke en-

gang fordi, deres kaffe er den bedste.
Det er blot fordi, jeg ser mig selv i en
god roman, når jeg fiser rundt med
en Starbucks-kop i hånden.
Du er en slags turist fra forstaden. Hvad skal man opleve når
man er inde i København?
Jeg undrer mig ikke over, at turister besøger København, men jeg ved
ikke hvorfor. Jeg tænker, vi er kendt
som et glad og frisindet land? Det er
vel attraktivt, selvom det efterhånden må være på retur. Christians-

borgs jakkesæt får ikke ligefrem København til at se pænere ud i disse
dage.
Og så skal folk slappe af med de
der små rottehunde, og så sætter jeg
ikke pris på, at mændene på Joe and
the juice er ansat til at flirte med folk.
Selvom jeg burde, da de efterhånden
er de eneste, der flirter med mig. Sådan er det nok at være 40+ og ret glad
for sovs.
cb@kbhavis.dk
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KØBENHAVN
HAR VOKSEVÆRK

LANGT IND I FREMTIDEN
TEKST LARS PETER LORENZEN
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Roderiet på Refshalevej
Tak til Københavneravisen for at
tage emnet Refshalevej op. Som
tidligere formand for Hovedstadens Forskønnelse bliver man
hjerteglad for at gense en af ens
gamle mærkesager. – Ikke fordi der
er slet noget positivt i de mellemliggende år, desværre tværtimod,
men fordi nye kræfter måske kan
sættes ind for at yde denne Askepot oprejsning.
Jeg deler før som nu ganske
Christianias Naboers harme over
Christianias hykleri som bilfrit
område, der så i stedet misbruger
Refshalevej som privat p-zone. Det
er i sig selv en grænseløs mangel
på respekt for dette stykke herlighedsområde i byen.
I artiklen manglede lige vejens
historiske perspektiv, som man

kan orientere sig nærmere om i
Guide til Københavns Befæstning.
Udover Refshalevejs iboende
naturskønhed byder den på den
mest overraskende udsigt til byen
som en helt ny oplevelse.
Vi havde skam handlingsplan
for retablering af den originale
vej-kasse tilføjet cykel-sti langs siderne, men løb ind i kommunale
anfægtelser om vejvedligeholdelse
osv.
En cykeltur ville sikkert kunne
overbevise borgmester Kabell om,
at man i Refshalevej har en rekreativ perle, hvor de kommunale
muskler bør spændes og sættes ind
over for det nuværende misbrug.
Med venlig hilsen
Bonnie R. Mürsch

En moderne Gandhi
I 2016 forventes København at vokse med cirka 11.000 nye københavnere, hvoraf adskillige
forventes aldrig at have set Storkespringvandet på Amagertorv.
VÆKST En ny prognose afslører, hvad vi
ved i forvejen - nemlig at København har
vokseværk, og at væksten fortsætter ind
i fremtiden. Det er der to naturlige årsager til. Der bliver født flere børn, og
der flytter flere folk til byen. Alene i 2016
forventes København at vokse med cirka
11.000 nye københavnere.
- I år når vi en milepæl, når vi runder 600.000 københavnere. Det betyder, vi fortsat har et stort behov for,
at der bliver bygget boliger til priser,
som københavnere med ganske almindelige indkomster har råd til at betale,
siger overborgmester Frank Jensen (S) i
en pressemeddelelse.

folk er kommet hertil fra hele verden, og
indvandringen er fordoblet.
Der er kommet mere end 36.000
flere internationale københavnere,
altså københavnere med udenlandsk
statsborgerskab. USA, Italien og Tyskland er de tre lande, der bidrager mest
til Københavns vækst.
For få år siden skyldtes befolkningsvæksten primært, at folk i stor stil flyttede hertil fra resten af landet. Den
fordeling har ændret sig, fordi flere
flytter ud af byen igen - blandt andet
fordi boligpriserne stiger, og folk efter
finanskrisen igen kan sælge boligen i
København og handle hus i omegnskommunerne.

Fødedygtige kvinder leverer varen

Befolkningstilvæksten skyldes primært
to ting: Halvdelen af tilvæksten skyldes
et stort fødselsoverskud i København.
Den anden halvdel skyldes, at der flytter mange hertil fra udlandet - blandt
andet unge studerende.
Der bliver født flere børn, fordi der i
dag bor flere kvinder mellem 27-35 år i
København end tidligere. 27-35-årige er
netop dem, der får flest børn.
Tidligere flyttede mange københavnere
fra byen, allerede inden de fik børn. Det
er anderledes i dag, hvor mange familier
bliver boende i byen, når de får børn.
Gennem de sidste 15 år er der kommet
19.000 flere børnefamilier i København.
Større internationalisering

København er også blevet en mere international by i løbet af de sidste 10 år, hvor

60.000 til og fra byen

I alt flytter cirka 60.000 til og fra København hvert eneste år, og i 2015 var der
faktisk 211 flere personer, der flyttede
fra København til andre kommuner, end
der flyttede til København fra det øvrige
Danmark.
København Kommunes befolkningsprognose bliver udarbejdet en gang årligt. Prognosen fra 2016 forløber over en
periode på 15 år.
lp@kbhavis.dk

Siden 2010 er antallet af hunde
i Københavnsområdet tredoblet.
Dette forklare måske, min nye
kæphest. Min ædle ganger går til
kamp mod alle de hundeejere, der
IKKE samler deres hundes efterladenskaber op. Men min hest har
haft svære kår, for de opererer i
skyggerne, hjørnerne og de blinde
vinkler. Forleden skete det endelig,
jeg fangede én af disse, hverdagens
ekskrement ekstremister, på fersk
gerning. Jeg kom gående gennem
Kongens kummerlige København
og så en kvinde på lorteluftetur
med sin hund. På den lille hunds
kropssprog kunne jeg forstå, at der
snarligt ville falde første brik, for
at få min nyerhvervede kæphest
ud af stalden. Jeg passerede makkerparret, vendte rundt om hjørnet og stillede mig på lur. Og ganske rigtigt, en lille lort så dagens
lys, kvinden spejdede til alle sider,
for at sikre sig at der ingen vidner
var. Splitsekundet efter, travede
hun videre, vel og mærke uden at
samle efterladenskaberne op. Jeg
sprang frem fra mit skjulested og
råbte hende an. Undskyld, er du
venlig at samle dén lort op? Kvinden vendte sig prompte, og med
et blik fyldt af indignation og forskrækkelse fremstammede hun at
det da ikke kom mig ved. Jeg fortalte hende, at jeg havde min daglige gang på netop denne strækning og at det derfor i allerhøjeste
grad kom mig ved. Jeg tilføjede,
hvor træt jeg var af alle de hundelorte som flyder i gadebilledet.
Kvinden replicerede, at hun var
træt af alle de cigaretskodder, der
lå og flød. Et skarpsindigt come-

back, må jeg medgive, da jeg netop
havde en smøg i hånden.
Men hvad kan vi bruge situationen til?
Efterfølgende kom jeg i tanke
om Gandhis bevingede ord Be
the change you wish to see in the
world, jo jo, det er fint, hvis man er
en stædig, hellig inder, men for mit
vedkommende ser verden lidt anderledes ud. Jeg er det man kunne
kalde for en hverdagshykler, som
altid har fundet det nemmere,
at påpege andres fejl og mangler
fremfor mine egne. Og jeg havde
i hvert fald ingen intentioner om
at samle lorten op. Et andet dictum, som passer på situationen er,
når man peger på andre, peger tre
fingre tilbage på dig selv - Dette
siges altid med negativt fortegn,
men det behøver det ikke. I stedet er det en chance for at kigge
ind ad qua dit blik på andre. Bed
andre om at feje for egen dør og
gå så derefter hjem og støv lidt af.
Havde jeg smidt mit skod på gaden? Formentligt. Men efter vores
lille meningsudveksling, går jeg
nu troskyldigt rundt med mine
cigaretskodder indtil jeg finder en
skraldespand. Så mit råd er, tag
konfrontationen, peg fingre af andre, og lad os derigennem hjælpe
hinanden til at blive bedre. En
moderne fortolkning af Gandhi
kunne være see the change you
wish to see in the world.
Til kvinden med hunden vil jeg
sige tak for indsigten, vi gjorde hinanden bedre den dag. Og næste dag
var lorten mirakuløst væk.
William Schou, Cand. Mag.
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NÅR KØBENHAVNERNE

ERSTATTES AF ROBOTTER

ske sige replikker om vejret, men de
skejer ikke ud og er trofaste overfor
Tårnfalken
deres ejer.
En vintage-model, fx Brigitte
Teknologien tager stormskridt, nu Bardot fra 1960, vil vække opsigt
er det muligt at bygge robotter, der og beundring, snart spadserer lookligner og opfører sig som mennesker. a-likes fra Hollywood gennem NanHvis man ikke kan få den partner, sensgade. Naturligvis skal det lovreman drømmer om, vil man på nettet guleres, så det ikke uden videre er
kunne bestille en tro kopi, udført i tilladt for menigmand at bestille et
plastisk materistyk Lars Løkke
Rasmussen; for
ale. Sådan en lystatsministeren
dig kæreste kan
kan det vise sig
man tage med
praktisk med en
i byen og i senETISK RÅD VIL MENE, AT DET ER
dobbeltgænger
gen, hun koster
NOGET ROD. ET ER, AT ROBOTtil mindre vigikke andet end
TER ARBEJDER PÅ FABRIKKER,
anskaffelsen og
tige repræsentaOG AT DE OM TI ÅR ER INDFØRT
lidt opladning,
tive formål. For
PÅ MCDONALDS’ MED EVNER
og hun (han) vil
ikke at tale om
TIL AT STEGE DYBFROSNE BØFkunne bevæge
arbejdsbesparelFER AF KØDLIGNENDE FIBER,
sig og tale. Føjesen for de konMEN DE BØR IKKE KUNNE FORlig og bøjelig.
gelige, som med
VEKSLES MED MENNESKER, DER
Efterhånden
lethed kan lade
TRODS ALT ANTAGES AT HAVE
vil sådanne rederes robot indEN SJÆL.
plica blive alvie en keglebane
eller modtage en
mindelige i det
præsident fra et
københavnske
mindre
betybybillede
og
vandre lyslevende rundt iblandt os, dende land.
programmeret til at lade være med
For nogle kan det lyde koldt og
at gå ind i andre. De vil smile og må- kynisk med menneskeefterligninger,

som ikke er af kød og blod. Men besparelserne er indlysende. De skal
hverken spise eller drikke og derfor
ikke forrette deres nødtørft, og de
udleder ikke kuldioxid. Sygehusomkostningerne er minimale, idet der
dog må påregnes serviceudgifter på
specialklinikker, der imidlertid også
kan drives af robotter.
Og med årene kan det virke naturligt, at disse frugter af opfindernes
stadige trang til at udvikle nyt opnår
demokratiske rettigheder. Stemmeret
til robotter er vel ikke mere mærkværdigt end valgkort til vælgere, som
alligevel opfører sig som disse. I 2077
kan Danmarks første statsminister
(hvis denne post eksisterer om 60 år)
blive en dygtig efterligning af folkekære skikkelser som Th. Stauning og
Anker Jørgensen, og de kan programmeres til at tale og ”tænke” som de
gamle koryfæer.
Etisk Råd vil mene, at det er noget rod. Et er, at robotter arbejder på
fabrikker, og at de om ti år er indført på McDonalds’ med evner til at
stege dybfrosne bøffer af kødlignende
fiber, men de bør ikke kunne forveksles med mennesker, der trods alt antages at have en sjæl.
Sjæl? Videnskaben vil finde algo-

ritmen for dette begreb og udvikle en
de luxe udgave, der baner vejen for
tankevirksomhed langt over det gennemsnitlige. De tilbageværende gammeldags væsener vil med benovelse
lytte til deres visdom, og der er ikke
længere behov for folkeskolelærere eller børnehavepædagoger.
Dermed falder de offentlige udgifter, og en del af besparelsen kan udnyttes til udvikling af endnu mere
avancerede dukker, som kan stå i
spidsen for banker og børser – i forvejen foregår en del af værdipapirhandlen pr. robot.
Det norske telegrambureau NTB
vil i løbet af få måneder kunne overlade fodboldstoffet til skrivende maskiner, som kan vurdere, hvad der er
vigtigst og sætte det i toppen. Vort
hjemlige Ritzau har allerede automater til at forvandle regnskaber til
”journalistik”.
På den baggrund er det på sin
plads at udstede en garanti for, at
Københavneravisen fortsat vil blive
skrevet, fotograferet, tegnet og redigeret af helt almindelige mennesker
med det fortrin, at de er ualmindelige. Robotter vil højst blive sat til at
passe kaffemaskinen.
Lurifax
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MORSOM
OG VEMODIG
DIALOG
MED JAN MONRAD
TEKST JANNIK LUNN

FOTO SAXO

ANMELDELSE Mens der i de senere år er

drevet rovdrift på samtalebøger, hvor
mange i bedste fald har været overflødige og i værste fald direkte underlødige, er der kommet en glimrende én
af slagsen ud af En skriftlig dialog og
duel, som underteksten hedder på Ti
stille! Gu’vil jeg ej! – der er en form
for samtalebog imellem komikeren
Jan Monrad og standup-komikeren
Thomas Wivel. Idéen til bogen fik
Thomas Wivel, der i mange år havde
siddet sammen med Jan Monrad i satirebladet Svikmøllens redaktion.
I sin indledning skriver Wivel
om de dogmeregler, de blev enige
om, da idéen om en bog, hvor de på
skift skulle skrive ud fra et givent
emne, blev til. Fx måtte men ikke
læse hinandens indspark, før man
havde skrevet sit eget, og de skulle
skiftes til at foreslå emnerne. Skriveprocessen foregik fra maj til november sidste år, og Jan Monrads sidste
indspark er skrevet fire dage før hans
død. I dette sidste kapitel diskuterede

de, humor overfor terror, og indsparket var derfor skrevet to dage efter
det voldsomme terroranslag i Paris,
hvor 128 blev dræbt. Her konstaterede
Monrad, at han ikke havde satiriske
bemærkninger – kun vrede og tårer,
men han skrev dog på sin Facebookprofil: ”Jeg har igennem 45 år ernæret mig ved at spille fransk klovn og
gøre andre mennesker glade. På en
dag som denne ved jeg, at det påhviler mig at fortsætte med dette virke,
indtil jeg bliver båret ud. God weekend – trods alt.” Og det var som sagt
det sidste, han skrev. Ellers spænder
de mange kapitler over så forskellige
emner som fx Tomme flasker, T. elefonsvarerbeskedder, Australien, Ikea,
Nøgler, Tavshed, Grøn Tuborg, Er der
mere imellem himmel og jord, Fedme
og som sagt Humor overfor terror. Og
så er der midt i bogen et kapitel om
strømsvigt, hvor Monrad har udformet sit indspark i ni vers, og hvor
sidste vers lyder: ”Ved strømsvigt,
så bryder hele vorers verden ned,/

vi lammes, når hjerter går i stå,/ vi
kan ikke forstå, når lykken ikke varer
ved,/ når hjertet holder op med at slå.”
Det får Wivel til at filosofere over, når
elektriciteten pludselig forsvinder, og
han slutter: ”Det kan pludselig afbrydes. Midt i en sæ”
Det er en tankevækkende bog,
hvor der både er mange dybsindigheder – og naturligvis også stor humor.
Fx fortæller en meget flov Jan Monrad
om en gang, hvor han var på vej hjem
i bil i en kæmpebrandert. Han blev
stoppet af politiet, og for at være på
forkant hoppede han ud af bilen og
spurgte friskfyragtigt: ”Hvad er der
los?” hvortil betjenten spurgte: ”Har
De fået noget alkohol i dag?” hvortil
Monrad svarede: ”Næh, jeg har købt
det selv,” og til det svarede betjenten:
”Ha, ha – meget morsomt. Kom godt
hjem,” Men heldigvis blev han ikke
sat til at blæse. Det fik ham til at skrue
noget ned for bajerne, og fra da af var
det også slut med at køre, når han
havde indtaget alkohol. Det er ikke

nogen stor bog – kun lidt over hundrede sider, men en både nostalgisk og
følsom bog – fuld af en slags melankoli, som mange sikkert ikke forbandt
Jan Monrad med. Et flot eftermæle
fra kunne denne fantastiske komiker.

Jan Monrad og Thomas Wivel
Ti stille! Gu’ vil jeg ej!
En skriftlig dialog og duel.
128 sider, Mellemgaard
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FORRYGENDE LSD-GYSER
AF SUVERÆNE INGER WOLF
TEKST JANNIK LUNN

Psykiateren Christian
Falk er hovedperson i Brændte
Sjæle, som er første bind i en ny
serie fra Inger Wolf. Han bliver tilkaldt af sin gamle ven Henrik Dam,
der er kriminalassistent hos Østjyllands Politi. Han har tidligere bistået politiet, og da en ny mystisk
sag er dukket op, mener Dam, at
Falk kan være værdifuld i opklaringsarbejdet.
En midaldrende mand, Anton Jørgensen er forsvundet, og det eneste
man han fundet i hans lejlighed er et
afskåret øre, som hans kat har mere
eller mindre maltrakteret. Politiet
frygter, at Jørgensen er blevet myrdet, men der er intet spor af noget lig.
Der er netop sat nye kakler op i lejlighedens badeværelse, men de kan ikke
helt skjule, at noget meget blodigt har
fundet sted. Men politiet studser også
over fundet af en del euforiserende
ANMELDELSE

svampe, og én af teorierne er, at Anton måske har været involveret i noget med narko.
Seriemorderes hjerner

Egentlig har Christian Falk slet ikke
tid til at hjælpe politiet, da han er i
gang med et forskningsprojekt, der
sammenligner seriemordere med
almindelige lovlige borgere ved
hjælp af scanninger af hjernerne.
Det viser sig imidlertid, at én af de
normale forsøgspersoner ikke er
den, han giver sig ud for, og Falk forsøger derfor at finde frem til denne
persons rigtige identitet, mens han
bistår politiet, der både mangler et
formodet lig samt at finde gerningsmanden til forbrydelsen. Undervejs
i opklaringsarbejdet, der indebærer
afhøringer af mange personer i Anton Jørgensens omgangskreds, støder Christian ind i oplysninger om

et eksperiment med LSD, som fandt
sted mange år tidligere på Børne- og
Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Aarhus, hvor Christian nu arbejder. Et
eksperiment, der senere blev mørklagt og helt dysset ned.
I forbindelse med afhøringen af
de mange, der har haft noget med
Anton Jørgensen at gøre, må Christian og Henrik også en tur til Polen, og for at sætte sig ind i hvordan
LSD kan fremkalde hallucinationer,
tager Christian til Oxford, hvor han
deltager i en sceance med LSD, som
en række professorer deltager i.
Under indtagelsen af LSD lykkes
det for Christian at se så langt tilbage
i barndommen, at han får opklaret
nogle spørgsmål, han har stillet sig
selv i hele sit voksne liv. Hvilke af de
mange spor, der fører til opklaringen
af, hvad der blev af Anton Jørgensen
skal ikke afsløres her, men der er dra-

matik og spænding indtil de allersidste sider. Jeg glæder mig allerede til at
læse flere bøger med Christian Falk
og Henrik Dam på rollelisten. Med
Brændte sjæle har Inger Wolf skrevet
sig op i den danske krimis superliga.

Inger Wolf
Brændte sjæle
333 sider
People`sPress
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HAIRSTYLISTEN
Klip m/k m. vask

ASTA NIELSEN

300,- kr.
21 års erfaring
som professionel hårstylist.
TIDSBESTILLING IKKE NØDVENDIG

HAIRSTYLISTEN.DK

ROSENGÅRDEN 7 ·

TEKST JANNIK LUNN

32 15 76 48

FOTO POSSELT LÆRKE

ANMELDELSE Eva Tind er absolut ikke den før-

ste forfatter, der skriver om Danmarks store
diva, Asta Nielsen. I Astas skygge tager Eva
Tind udgangspunkt i to ting, dels at hun selv
flytter ind i den lejlighed på Gammel Kongevej, hvor Asta Nielsen blev født 11. september
1881, og dels at hendes egen adoptivmor, der
også hed Asta, blev født på samme legendariske dato 11. september mange år senere.
Derved bliver Eva Tinds bog en meget personlig biografi om Asta Nielsen.
100 timers telefonsamtaler

Den er bygget op på flere forskellige måder,
for Tind citerer dels fra Asta Nielsens egen
selvbiografi, Den tiende muse, hvis første udgave kom i 1945-46, så har hun ret tidligt i
bogen lagt et lyserødt brev ind, som Asta Nielsen skrev i maj 1969 til en fru Skottfeld, og
som Eva Tind købte i en antikvarboghandel i
Dannebrogsgade, og endelig citerer Tind flittigt fra 100 timers telefonsamtaler, som Asta
Nielsen førte med sin ven, antikvarboghandler Frede Smidth, der indtil for ikke så mange
år siden havde sin forretning med kuriosa,
plakater, musik og erotiske billeder på Hauser
Plads i København.
Her optog han de mange telefonsamtaler
på en spolebåndoptager i årene 1956-59 uden
Asta Nielsens vidende. Disse bånd findes i dag
på Det Kongelige Bibliotek, hvor de er blevet
digitaliseret. Under sin meget grundige research, der også fandt sted i Berlin og andre
steder i udlandet, fik Eva Tind mulighed for
at lave en afskrift af samtalerne. Endelig har
Tind set både de mange film, Asta Nielsen
medvirkede i samt de dokumentarfilm, der
er lavet om filmdivaen.
Kunst og privatliv

Det er en fantastisk bog, hvor man får et dybt
indblik i både die Astas privatliv og i hendes

kunstneriske virke. Det fremgår af biografien,
at Asta Nielsen aldrig har fået den stjernestatus i sit eget fædreland, som hun fik i udlandet. Fx lykkedes det aldrig for Asta Nielsen
at få den biografbevilling, som hun så gerne
ville have haft. Til gengæld får læseren historien om de ægteskaber Asta Nielsen indgik
med forskellige mænd fra instruktøren Urban
Gad til den noget yngre homoseksuelle antikvitetshandler Christian Theede, som Asta var
gift med de sidste to år af hendes 91-årige liv.
Der er desuden meget med om datteren Jesta
Vermehren, der begik selvmord nogle måneder efter sin mands død.
Eva Tind, der tidligere har skrevet både lyrik og romaner, bl.a. den selvbiografiske Han
om hendes rejse tilbage til Nordkorea, hvor
hun selv er født i sin tid. Med Astas skygge
er det lykkedes for hende, at nå ind bag Danmarks nok mest berømte skuespiller nogensinde. En enestående præstation.

Anno 2008

Rosenborggade 2
(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)
www.kultorvet.dk · info@ostenvedkultorvet.dk
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Eva Tind
Astas skygge
296 sider
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SMÅ NOVELLER OM HURTIGT LÆST

ÆLDRE MÆNDS MEN SENT GLEMT
STORE PROBLEMER

TEKST CAMILLE BLOMST

ANMELDELSE De søvnløse er en kort roman, der løber hen over et
sommerdøgn med lys det meste af natten i Grønland om ti år.
Europa ligger i uerklæret storkrig, men i Grønland hviler freden. Der
er kun de sædvanlige ulykker, pinligheder og hemmelige ”kærligheder”
at berette om. Men netop komikken og dramaet i dette døgn driver en
mindeværdig roman frem.
Poetisk og politisk
Temaerne er de samme som i Leines andre bøger: Krig, Gud, menneskeligt fordærv, nyttesløse momenter af lykke, kritik af samfundets
firkantethed overfor skæve eksistenser og naturens uforudsigelige
kræfter og skønhed.
Men denne gang har Leine vendt sit forfatterskabs signatur på hovedet. Misantropen er blevet munter. Han har en mildhed og varme
overfor sine karakterer, som smitter læseren til at føle sympati med
figurerne, samfundet og fortællingen.
De søvnløse er en fortryllende ny og samtidig velkendt oplevelse. På
mange måder skal nye Leine-læsere begynde her. Hans sprog er rent og
enkelt, elegant spækket med vidensord, fagord og poesi. Og fortælling
er et overskueligt knivskarpt snit ind i fedtet og fjeldet.

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

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

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Forfatteren Terje
Nordbergs skønlitterære debut Pausefiskepasseren er en
samling små noveller, der alle
handler om mænd, der er ved
at nå sidste salgsdag. Her møder man bl.a. manden bag titelfiguren, som skal spares
væk i Danmarks Radio, men
som i stedet bliver offer for
det, der hedder naturlig afgang. Der er også ham, der
under et maratonløb bliver
skidetrængende, men heldigvis kommer forbi et parcelhus, hvor hoveddøren står
åben, så han kan smutte ind
i al ubemærkethed og forrette
sin nødtørft. For at blive i det
latrinære, er der også novellen Gulvvasen, hvor en kursusejendom med fælles toilet
heldigvis er udstyret med en
stor gulvvase, som natpisseren heldigvis kan benytte,
uden at skulle stå i kø til toilettet. I det hele taget handler

de fine små historier om alle
de genvordigheder, der rammer ældre mænd, men der er
også historier om evig kærlighed og om unge kvinder, så
selv om fokus er på ham, så
kan fruen også med udbytte
læse med.

Terje Nordberg
Pausefiskepasseren
102 sider.
Herreværelset

Hverdagens sammenhold og skavanker
Handlingens omdrejningspunkt er et sygehus med plads til under tyve
patienter. Men det betyder ikke, at bogen er en endimensionel triviallægeroman. Leine vælger en scene, fordi det er hans hjemmebane.
Han har selv arbejdet som sygeplejerske i en lille grønlandsk bugt. Han
kender skaderne, typerne, hjemmene, sorgerne indefra fordi, han har
været den der tilså de syge. Hans forståelse af kroppen, hans indsigt i
at svæve mellem liv og død og at være deprimeret er hans styrke som
forfatter. I De søvnløse har Leine fyret det krudt af, der handler om
hans egne udueligheder som far og mand. Han kan koncentrere sig om
at formidle Grønland som et lunt sted at bo. Det bliver så levende, at
hele Norden vil læse denne milde, morsomme og magiske lille roman
som kulturindføring i Grønland.
Grønlænderne vil kysse hans fødder for de aller sidste politiske linjer i bogen.
Festlig Leine fortælling
Mod slutningen er der en underholdende lille gemmeleg med den sindssyge Sivert, der stikker af fra sin hospitalsseng og skræmmer det overtroiske samfund. Den titte-bøh er et dejligt fortællegreb i det lille døgn.
Da handlingen er på nippet til at tippe over i kærlighed og retfærdighed
og lægen på alle måder får sin egen medicin til sidst, griber Leine ind og
fyrer op for en fest med politiskukorrekte smøger og vinder læsernes
tillid ved at fjolle i den lyse sommernat, så det bliver originalt.
Endnu en gang står vi med en roman, som ingen anden kunne have
skrevet og som man bør læse for at få hovedet fyldt med billeder fra
et land, vi ikke kender godt nok.

Kim Leine
De søvnløse
Roman, Gyldendal
250 Kr.
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KOMIK I KOMMUNEN:

ROMAN SPOTTER

PROVINSIEL UDUELIGHED
TEKST JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE Nogle husker, færre læser Finn
Søeborg, der i sidste halvdel af det gamle årtusinde skrev præcise og morsomme romaner
om dansk dagligdag under forandring. Flere
har Hans Scherfigs satire i frisk erindring.
Forfatteren Knud Simonsens stil og plot minder om de to forfattere, men jyden bliver ikke
interviewet af hovedstadspressen eller Deadline, skønt hans ætsende samfundskritik og
ubestridelige humor tegner et vellignende
portræt af en provinsflække – langt væk fra
København.
Simonsens stilstands- og tilbagegangsrapport fra den fiktive by Dragsø beskriver et
pampervælde, som virker sandsynligt. Skrankepaverne generer efter bedste evne jævne
mennesker og småkårsfolk i deres iver for
at holde sig selv beskæftiget, og ofrene for
bureaukratiet må træffe deres egne forholdsregler.
Dragsøs store virksomhed, Scancraft A/S,
bliver solgt, og de nye ejere, en pensionskasse,
indsætter en ny direktør til erstatning for
de to brødre, der stiftede den. Han fyrer
straks salgschefen Arnold Christensen og
regnskabschefen H. H. Hvidholt, den første
opretter et agentur og tager kunderne med
sig, den anden – bogens hovedfigur – bliver
arbejdsløs, en chief accountant skal udføre
hans arbejde, og han må lade sig tyrannisere
af en dame på jobcentret, der tvinger ham
til at skrive formålsløse jobansøgninger på
samlebånd og deltage i et bogholderikursus
for begyndere. Han er fornylig blevet enkemand, og nu truer de med at tage dagpengene fra ham.
Hvidholt mødes jævnligt med Carl, indehaver af Carls Camping, og Storm, lokalredaktør på Amtstidende. De kværner bajere
og udveksler nyheder om livet i kommunen.
Et åndehul i et provinshul.

ændret ved lov nr. 1273 af 20. december 2000,
§ 3 i lov nr. 466 af 7. juni 2001, § 2 i lov 570
af 24. juni 2005 og § 3 i lov nr. 1571 af 20. december 2006 at kontrollere hans drikkevand.
Forfatteren er også arkitekt og bekendt med
regelsættet, måske er det en episode fra virkeligheden.
En dag med stort snefald kører en politibetjent, en prøveoptager fra en vandanalysevirksomhed, en kommuneingeniør samt indehaveren af Dragsø Låse ApS i en firehjulstrækker
ud til Fattig Kristian for, om nødvendigt med
magt, at tage en prøve på 0,5 liter vand. Efter
en scene, hvor den rasende mand håner delegationen, bliver prøven taget, men bilens fører antager fejlagtigt en grøft for et hjulspor,
og der er ventetid hos redningskorpset. Analysemanden og låsesmeden glæder sig over at
kunne skrive tre ekstra timer på regningen.
Lige til en filmfarce.
Blot et enkelt eksempel på Knud Simonsens
sans for optrin og for offentligt pedanteri. I
øvrigt viser prøven, at drikkevandet ikke fejler noget.
Gyllestanken

Blandt personerne er erhvervschefen med podagra, han vil gerne præstere resultateter og
er lykkelig, da grusgraven skal forvandles til
golfcenter. Hvilket viser sig at være et svindelnummer, som koster mange borgere i byen
dyrt. Scancraft går ad helvede til, eneste erhvervssucces er en massageklinik, Dragsø-pigerne, der annoncerer i en formiddagsavis og
skaber stor trafik. Trods mangel på resultater
forfremmes den kommunale funktionær til
erhvervs- og udviklingschef. Hvorefter han
straks får lægen til at ordinere en længere sygeorlov.
Vi følger livets gang i Lidenlund, hvor
gyllestanken fra venstrebonden hærger, og
glæder os, da Hvidholt endelig kommer til
penge, men det er en stakket glæde, da han
uforskyldt anklages for mord på sin onkel.
”Tilstandsrapport” vil næppe blive bemærket på det litterære parnas, men fortjener opmærksomhed som et knivskarpt nærbillede af et stykke Danmark i ubalance og
dermed et bidrag til den løbende snak om
udkanten og dens trængsler.
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FOLKEPENSIONIST FINDER

BLODIGT LIG I INDRE BY
ANMELDELSE På et ret sent
tidspunkt i Katrine Engbergs
debutkrimi Krokodillevogteren spørger den ene af de to
kriminalbetjente sin makker,
hvad en krokodillevogter er.
Svaret lyder: ”En lille fugl, der
lever af madrester i krokodillens gab. Fuglen får mad, krokodillen får renset tænder og
lader derfor være med at æde
fuglen, alle er glade.” Hvordan
det får en symbolsk betydning
i historien skal ikke røbes her.
Ellers begynder handlingen i det indre København,
hvor en folkepensionist i
bogstaveligste forstand falder
over det blodige lig af en ung
kvinde. Begge bor i lejligheder
i en ejendom, som ejes af en
ældre kvinde Esther de Laurenti. Esther er ved at skrive
en kriminalroman, og hun er
med i en skrivegruppe sammen med et par andre forfattere, der læser hinandens
tekster. Den tekst, som Esther
foreløbig har skrevet, kunne
næsten være en drejebog omkring mordet på den unge Julie Stender. Så de to unge kriminalbetjente Anette Werner
og Jeppe Kørner forsøger ret
hurtigt at følge dette spor
gennem afhøringer af medlemmerne af skrivegruppen.
Imidlertid er der flere af romanens centrale personer, der
har forskellige hemmelighe-

der i deres fortid, så måske
kan motivet være hævn, og
Julie Stender bliver ikke den
eneste, som kommer ulykkeligt af dage.
Katrine Engberg er sluppet ualmindelig godt fra sin
debut, der er spændende lige
indtil den dramatiske finale,
der finder sted i en haveforening i Københavns sydhavnskvarter. Jeg glæder mig
allerede til at læse mere fra
denne talentfulde debutant.
jl

Katrine Engberg
Krokodillevogteren
368 sider
Lindhardt og Ringhof

jalu@kbhavis.dk

Paragrafrytteri

Fattig Kristian ude på Dragsø Mark har altid
drukket vand fra sin egen brønd og aldrig haft
en sygedag, men det kan Teknisk Afdeling i
Dragsø Kommune ikke acceptere, han bombarderes med breve. Kommunen ønsker i medfør af § 5, § 8, § 55 stk. 8, § 56, § 57 stk. 2, § 58
stk. 3 og 4, § 59 stk. 3, § 69 stk. 2 og § 84 stk.
2 og 3 i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999, som

Klassisk dansk smørrebrød med respekt
for råvarer og godt håndværk
Knud Simonsen
Tilstandsrapporten
393 sider, 259 kr.
Hovedland

Vandkunsten 8 · 1467 København K
Tlf.: 33 11 14 17 · Mail: puk@restaurantpuk.dk
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K FORÅRSVINE
SUPER ROSÉ MED GOLD MEDAL
PARIS 2015 FRA PROVENCE
2014 MIMI PROVENCE ROSÉ
FRANKRIG

TILBUD PR. FLASKE

SPAR

79 75 20,-

Normalpris: 99,75 pr. fl.

Winelab.dk: “Smagen er ren, let og saftig i retning af
vandmelon, jordbær og hindbær. Elegant struktur og
raffineret smag. En ‘svævende’ og meget vellavet rosé.
Klassisk provencalsk rosé i særklasse...”

FINANSBUREAUET

******
Finansielt livstilsmagasin

HHHHH
HHHHHH

Tilbuddene gælder t.o.m. lørdag den 12. juni 2016. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

3 PRAGTFULDE PERLER FRA
DET SKØNNE SYDAFRIKA
BELLINGHAM

FINANSBUREAUET
Finansielt livstilsmagasin

*****

2013 BIG OAK RED

TILBUD 2 FLASKER

120 00
Normalpris: 79,75 pr. fl.

SPAR

3 9 50

VinAvisen: “En rigtig god rødvin på druerne
Shiraz og Cabernet Sauvignon. Den har en fyldig
frugtsmag og god krydring, en lille sødme og
god syre...”

2015 PEAR TREE WHITE
VinAvisen: “… en ualmindelig elegant og lækker
vin med en kompleks og aromatisk duft med noter
af kærlighedsfrugt. Det er en vin, der vil være rift om
til den store sommerfest...”

2015 BERRY BUSH ROSÉ
FinansBureauet: “Hindbær og jordbær intensiv
sydafrikansk rosévin med masser af sødme og sol.
Let og ukompliceret sag, som man nemt kommer
til at drikke for meget af.”

Østergade 1 • 1100 København K • Tlf. 3314 0481 • E-mail: ostergadekbh@skjold-burne.dk

