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FARVEL TIL
JACOB OG JENS

PRÆMIERING FOR
FORSKØNNELSE AF KBH

09 FORSKØNNELSE

12 EPISTEL

KONGENS
UDSVÆVENDE VENINDE

AUTOFIKTION ELLER
NØGLEROMAN

18 MAGASIN MYLIUS 24 ANMELDELSE

NEDGANGSTIDER PÅ NØRREPORT

BYGGESJUSK

TIL 157 MILLIONER

CYKLISTER
ER NOK DET
Våde sko. Hver dag jokker folk gennem vandpytter ved metrotrappen, da membranen rundt om tunnelen er utæt. Man kan spørge
sig selv, om tunnelen kan holde på al den mængde vand, inden den kollapser.
TEKST PETER OLUFSEN

»Der foreligger ikke en ekstern vurdering af behovet for en trappe fra Frederiksborggade til forbindelsestunnelen mellem Metro, S-tog og regionaltog,« lød
det fra transportminister Henrik Dam Kristensen i 2016. Nu her halvandet år efter
åbningen af metrotrappen, viser det sig at trappen er præget af en så voldsom fejl!
Membranen bag murene er utæt, og det virker usansyndeligt, at man kan lave den
uden skulle lukke helt ned for den igen.
S:06
BYGGESJUSK

BUSINESS
LUNCH
Caféen har åbent fra kl. 12.00 hver dag. Restauranten har åbent fra kl. 17.30 Mandag-Lørdag.

VI HAR I DANMARK
TEKST CAMILLE BLOMST

FOTO TORBEN DRAGSBY

2 retters

FARLIGSTE DYR,
Herlige Hella Joof er flyttet ud af København, helt ud til
havet. Københavneravisen har
bedt hende huske tilbage på alle
de steder, hvor hun har boet i
hovedstaden.
S:10
MIN BY

195,Hver dag kl. 12.00-15.30

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

DET BLIVER EN VARM SOMMER
Det er en kold tid som vi lever i, åh ja, og ellers tak for
kaffe. Nu er vi blevet trukket med ind i maj 2017, noget
rystede og stadig groggy efter aprils fortrædeligheder. Alene vejret, helt konkret: temperaturen… Vi har

netop lagt en historisk kølig april bag os. Måneden
igennem var det så koldt, at det gennemsnitligt var
koldere end marts, som jo, for fanden, nærmest er
en vintermåned. DMI skal tilbage til 1973 for at
finde det seneste år, hvor april måned havde gennemsnitstemperaturer, der var lavere end samme
års marts. Læg dertil kraftig vindstyrke fra snart
sagt alle verdenshjørner, heldagsregn og haglbyger
så sent som i påsken. Ja, men altså, kære venner,
det er jo på ingen måde vejen frem.
Vi skal nok afholde os fra, her fra pladsen, at
kloge os på, hvorvidt kulden i april kan tillægges
den globale klimakrise, regeringen eller om Miljøog Teknikforvaltningen har skylden for det kolde
forår. April har trods alt været koldere end marts
11 gange i Danmark siden 1874. Det er, hvad der
sker og “Sometimes it snows in april”, men altså:
vi vil meget gerne udtrykke vores ubehag og skuffelse over sådan et forkølet, falsk forår. Det har vi
i den grad behov for.
Til gengæld kan vi love Københavnerne en varm
sommer, endda helt uanset udsvingene på temperaturmålerne de næste mange uger. Der ligger nemlig en ret stor mængde sager derude og venter. Efterhånden er flere af dem ved at være ret varme,
mange efterhånden helt hvidglødende. Så vi, der

interesserer os for byens ve og vel, skal nok
ikke bare få varmen, men ligefrem få en hel
del sved på panden over ikke så få sagskom-

plekser, der alt for længe har ligget og ulmet.
I de kommende måneder vil de sandsynligvis
koge helt over, hvis der ikke findes mindelige,
fornuftige, kammeratlige københavnerløsninger på dem.
Københavnerne, og så mange andre, bliver gladere og
gladere for fest og festlige kultur- og sportsarrangementer i Indre By. Og hurra for det, jo mere vi er sammen,
des gladere vi bli'r, som Otto Leisner sang. Men den

festlige tv-vært kunne jo også trække sig tilbage til
sin landlige idyl i Dragør, når han selv havde fået
nok. Det er der ret mange, på en gang privilegerede
og udsatte tapre mennesker, der ikke kan. De bor
nemlig i de gader som alle andre holder fest i. Vi
er nødt til at finde en balance. Nattero er en menneskeret fuldt på linje med forsamlingsfriheden.
Efter mange års drøftelser med kommunen har
Beboerforeningerne i Indre By nu mistet tålmodigheden og trækker Københavns Kommune i retten.
Lægger sag an, simpelthen, i et privat søgsmål mod
et bystyre, der har vist sig ude af stand til at sikre
beboerne denne fundamentale rettighed. Vildt, at
det skulle komme så vidt. Det kan Frank Jensen
og co. ikke leve med. Der bliver skruet op for kontrollen med støjkilderne, det er der mange af dem,
der ikke vil finde sig i. Det bliver en varm sag de
næste måneder.
“København må ikke blive en lukket fest for de
rige”, sådan skriver Overborgmesteren som led i sin
kampagne for flere billigere boliger. Men spørgsmålet er, hvor meget København overhovedet skal
være en fest. Byen er jo også arbejdspladser og
mange menneskers hjem.

Robert Haren
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Jette R. Arendrup

bo i en by, hvor en relativ stor gruppe lever uden
forlov og ret, uden tag over hovedet, uden at blive
regnet for rigtige mennesker med rettigheder? Vi
kan tale længe om deres legitime ret til at være her
og deres mere eller mindre legitime grunde til det.
Faktum er, at de er her. Sammen med os andre.
Hvordan tackler en god by med gode mennesker
det? Der ligger mange varme enkeltsager og venter
derude de kommende måneder.
Der skal nok blive varmt i København denne
sommer på mange måder. Og ellers har vi jo angsten for, at også vores by bliver ramt af terror. Den
bliver desværre mere og mere velbegrundet. Hvorfor skulle vi dog også gå fri? Det kan hurtigt blive
varmt som ind i Helvede.

21.500 eksemplarer

jl@kbhavis.dk

td@kbhavis.dk

Allan Mylius Thomsen

Ikke mindst de hjemløse lykkeriddere fra Østeuropa og
Afrika. Der er allerede mange af dem. De vil komme til
byen i stigende tal efterhånden som vejret, regner vi
da med, bliver bedre. Har vi virkelig vænnet os til at

Dansk Avistryk

»Gaa en tur paa Østergade.
Stoffet ligger i luften. Det skulle
være mærkeligt, om De ikke
snublede over et par nyheder.«
Henrik Cavling,

ahk@kbhavis.dk

Jannik Lunn

ner, Nordisk Film har ikke tænkt sig at kræve
hævd på Paladsbygningen, samtidig myldrer det
med underskriftindsamlinger og Facebookgrupper, der protesterer over tankerne om nedrivning
af det gamle kulturpalads. Hvad siger BR egentlig? Det er ikke nok bare at sige, at det ser interessant ud, ikke længere. Tiden går, kartoflen er
ved at blive varm i hænderne på jer. Eller sidder
den i munden?

OMGÅELSE AF REGLERNE

KOLOFON
ANSV. CHEFREDAKTØR:

Postterminalens grund, hvad sker der? hvor meget?
hvor stort? hvor højt? Nu vil vi fandeme vide det. Palads og banegraven ved Vesterport. Der er store pla-

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

Københavneravisen bygger
på bydelsaviserne Rendestenen,
Grønnegade Avertissementstidende, Rundetaarn Avis og
Frederiksstaden. Siden 1993 har
borgere og butikker haft glæde
af at læse og annoncere.

SOCIALØKONOMISK

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

Den nye 'Uber tjeneste' Habil transporterer kundernes kæreste ejendele - og
kunderne må gerne køre med! Så nu kan Joachim B. Olsen atter køre som Uber
passager - bare han husker kuglerne!
TEGNING: CLAUS SEIDEL

PLADS TIL DIG
PLADS TIL . . .
JUNI
2.
3.-11.
9.
10.
16.
17.-18.
23.
30.

OFELIA LIVE: DICTE & CLAUS HEMPLER
CPH STAGE
OFELIA LIVE: LOWLY + AYOWA
SOMMERBALLETTEN
OFELIA LIVE: MASASOLO
DM I KAJAKPOLO
SANKT HANS
OFELIA LIVE: THE ATTIC SLEEPERS

JULI
5.-9.
8.-9.
14.
20.
21.
21.-22.
27.
28.

LEGESKIBET
SKULPTURBALLETTEN
OFELIA LIVE: AKSGLÆDE
KLASSISK PÅ KYSSETRAPPEN: THE PIAZZOLLA ORCHESTRA
OFELIA LIVE: PALACE WINTER
FLID MARKED
KLASSISK PÅ KYSSETRAPPEN: HALVCIRKEL
OFELIA LIVE: BLONDAGE

AUGUST
3.-5. COPENHAGEN OPERA FESTIVAL
11.
OFELIA LIVE: HUN SOLO
17.
KLASSISK PÅ KYSSETRAPPEN: PERNILLE ROSENDAHL
20.
IRONMAN COPENHAGEN
24.
KLASSISK PÅ KYSSETRAPPEN: BACHS CELLOSUITE
25.-27. KULTURHAVN FESTIVAL
Hold dig opdateret på nye events og programændringer på www.ofeliaplads.dk
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GLIMT FRA EN OPVÆKST
PÅ TOLDBODVEJ I 1880’ERNE

NU ER ARILD ROSENKRANTZ AKTUEL PÅ GUGGENHEIM MUSEET I NEW YORK
TEKST JETTE R. ARENDRUP

I dette hus, på det der i dag hedder Esplanaden, trådte kunstmaleren
Arild Rosenkrantz sine barnesko sammen med sin mor og sine tre brødre.

Det var en naturhistorielærer på Borgerdydskolen i Bredgade i begyndelsen af 1880’erne, der først
så den fjortenårige Arild Rosenkrantz’ talent for at tegne.
Han brugte siden Arild til at
illustrere små dyr på tavlen i
timerne, da Arild ellers ikke
udviste den mindste evne for
naturhistoriefaget.
I de år boede Arild sammen
med sin mor og sine tre brødre
på det daværende Toldbodvej
på stykket mellem Grønningen og St. Kongensgade, nu
Esplanaden. De boede i nr. 16,
nabo til Sankt Joseph Søstrene.
Arild skriver selv herom: ”Huset er nu for længst nedrevet.
Det var en smuk lille rød renæssancebygning med kælder,
stue og to etager. Den havde en
lille trekantet have bagved og
var begrænset på den ene side
af de katolske nonners kloster.”
PORTRÆT

Der hvor ”man” boede

Toldbodvej (Esplanaden) var
dengang kun bebygget på
den ene side af gaden, så huset havde en smuk udsigt til
Grønningen og Kastellet. Arild
skriver: ”Der strakte sig et dejligt område ud mod Strandvejen med Rosenvænget som
en smuk skyggefuld allé, og
nede ved stranden lå Bechs
Badeanstalt, hvor vi drenge
gik i vandet efter skoletid om
sommeren.” Arilds mor, Julia
Louisa Rosenkrantz, var enkebaronesse og boede alene med
sine fire sønner, Gunde, Palle,
Marcus og Arild. Palle blev
senere forfatter til Danmarks
første kriminalroman ”Hvad
skovsøen gemte”. Han skriver
om Tolbodvej: ”Min Moder

havde valgt Huset ved Grønningen, fordi det laa i det kvarter hvor ”man” boede.” . . ”Og
hele Bredgade ned boede Adelen og Diplomaterne, og alle lejligheder ned ad Bredgade var
udlejede til Godsejerne og Legationerne, enkelte Patricierhuse undtagne, der beboedes
af de store Købmandsfamilier.
Jeg tager næppe fejl naar jeg siger, at hele Hofkredsen boede
i disse gader, St. Kongensgade,
Dronningens Tværgade samt
paa Kongens Nytorv.”
Privilegeret uden midler

Men familien på Toldbodvej 16 skilte sig ud, ved ikke
at være velhavende. Stueetagen måtte udlejes og alle fire
drenge skulle lære at forsørge
sig selv. Arild har senere skrevet om det i nogle optegnelser:
”I min ungdom betragtede en
ung mand af adelig slægt det
for uværdigt at have beskæftigelse. I England har jeg været
ude for, at folk ikke turde bestille et billede hos mig, fordi
jeg var Baron. Det var uhørt at
en Baron tjente til sit livs ophold ved at sælge billeder.”
Men tjene til livets ophold
skulle de alle. Broderen,
Gunde, døde dog som ganske
ung, Marcus giftede sig godt i
USA, og Palle blev som sagt forfatter og skrev et utal af historiske romaner og lystspil for at
forsørge sin familie. Han blev
desuden far til jazzjournalisten, Timme Rosenkrantz.
Salon de la Rose+Croix
og Guggenheim

Arild var ikke som sin bror
bogligt begavet, så da hans
mor i 1886 flyttede til Rom tog

hun ham med og satte ham i
lære hos den italienske kunstner, Modesto Faustini. Da var
Arild 16 år. Senere studerede
han videre på Académie Julien
i Paris, og gennem sin mor fik
han forbindelse til Salon de la
Rose+Croix, hvor han udstillede i flere omgange. Det er
værker fra disse saloner der
30. juni – 4. okt. skal udstilles
på Guggenheim Museet i New
York under titlen: ”Mystical
Symbolism, The Salon de la
Rose+Croix in Paris 1892-1897”.
Udstillingen fortsætter senere
i Guggenheims afdeling i Venedig, hvor den vises 27. oktober
– 7. januar.
Arild Rosenkrantz var levebrødskunstner og malede
derfor sine mest populære
motiver i flere udgaver. Det
har gjort det vanskeligt for
Guggenheim Museet at finde
frem til præcis de værker, som i
sin tid var udstillet i salonerne
- så Arild må nøjes med at få
en flot omtale i katalogerne til
udstillingen.
Arild Rosenkrantz Samlingen Herhjemme arrangerer
”Arild Rosenkrantz Samlingens Støtteforening” fra i sommer en række udstillinger af
forskellige af Arilds arbejder
på Rosenholm Slot på Djursland, hvor han fik lov til at
bo og arbejde i den sidste del
af sit liv. Der er fernisering på
den første udstilling på Rosenholm d. 10. og 11. juni. Se mere
på hjemmesiden www.arss.dk

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

Hviids Vinstue
Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk | Kgs. Nytorv |

33 15 10 64

Restaurant

jra@kbhavis.dk

Authentic Indian Cuisine
Spis en 3-retters menu
For 199,- kr. pr. person
Vælg frit fra menukort:
Forretter - hovedretter - desserter
Uanset om du er til kød, til fisk
eller er til vegetarmad

Guggenheim Museet i New York
har nu opgivet at finde udvalgte
malerier af Arild Rosenkrantz fra
perioden 1892-1994 i Paris. Foto
ca. 1950.

Åbent 16 - 23
Mandag lukket
Lavendelstræde 13, 1462 København K
Tlf. 33 93 92 98
Se mere på: www.eatatbombay.dk
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KLOKKENIST

FÅR ERSTATNING

Ulla Laages sygdom anerkendt som arbejdsskade
TEKST JETTE R. ARENDRUP

Ulla Laages afsked
fra kirken i 2006 var genstand for
stor utilfredshed på Christianshavn, hvor man havde været ualmindeligt glade for og stolte over
bydelens dygtige og internationalt
anerkendte klokkenist. Ulla Laage,
kom efter 32 års ansættelse ved Vor
Frelsers Kirke på svagelighedspension, selv om hun ikke selv mente
sig for svagelig til spille på klokker.
Hun og hendes støtter mente derimod, at hun var nedgjort efter årelange intriger på sin arbejdsplads
- ikke mindst fra menighedsrådet,
der uberettiget beskyldte hende for
upålidelighed og forsømmelighed.
Nu er det retsligt fastslået, at Ulla
Laages lidelser er en arbejdsskade,
og man vil fortsætte behandlingen
af hendes sag for også at fastslå, om
hun er berettiget til erstatning for
tab af erhvervsevne.
KOMPENSATION

Noget galt i folkekirken

I 2006 afholdt utilfredse christianshavnere et stort folkemøde, da yder-

ligere en sag ophidsede sindene. En
elsket præst, Lene Matthies var også
konfliktramt på arbejdspladsen.
Til mødet var inviteret en professor, dr.med. Finn Gyntelberg fra
Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital. Han kom bl.a. med
følgende udtalelse: ”Landets arbejdsmedicinske klinikker får henvist mange patienter fra folkekirken, præster, organister, kordegne
- og det er meget mærkeligt for en
organisation, der har sjælesorg i højsædet.”
De to næsten samtidige afskedigelsessager medførte, at det meste af
menighedsrådet blev skiftet ud ved
næste valg, og i dag er der ingen menighedsrådsmedlemmer tilbage fra
dengang.
Det er en dejlig nyhed, at Ulla
Laage nu har fået oprejsning, for i
dag hører man stadig christianshavnere sukke over, at det aldrig bliver
det samme på Christianshavn uden
Ullas legendariske klokkespil.
jra@kbhavis.dk

DANMARK PÅ CYKEL

Tag på cykeltur med kort og guide og
få en fantastisk naturoplevelse!

SAMLINGSPUNKT

INDRE BY
Er du pensionist i Københavns kommune med interesse i at få nye kulturelle oplevelser, sociale fællesskaber og livskvalitet i hverdagen? Så kom ind og besøg os i
Samlingspunkt Indre By, Huset i Magstræde. Vi tilbyder bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
		
		
•
		

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

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

MAJ

CYKELGUIDE

CYKELKORT

Man. D. 15: Hygge, Frokost og snak, evt. film efter eget valg.
Tirs. D. 16: Rundvisning og foredrag af Erik Bing – Den jødiske kirkegård, vestre kirkegårdsalle 15, kl.
12. afgang fra Huset kl. 11.
Tors. D. 18: Hygge og snak samt Malerworkshop fra kl. 11 V. Kirsten Syberg
Man. D. 22: Hygge og snak, evt. film efter eget valg
Tirs. D. 23: Tur til Sophienholm, picnic og udstilling MELLEM ISLAND OG DANMARK (Juliana Sveinsdottir (1886-1966), islandsk kvindelig, professionel kunstner )–Afgang fra Huset kl. 10. Egen
betaling på entré 55 kr. samt transport. Adr. Nybrovej 401, 2800 Lyngby. Tilmelding inden d. 18 maj.
Tors. D. 25: LUKKET- Kristi Himmelfartsdag
Man. D. 29: kaffe og kage. Kl. 13 får vi besøg af forfatter Birgitte Hammer der har skrevet bøgerne
Sophia - den glemte dronning og Gertrud - den forsvundne dronning. Birgitte Hammer vil give os
et spændende historisk foredrag. Birgitte Hammer (født 1947) blev indfanget af de tre dronninger,
Sophia, Gertrud og senest Beringera, som hun har skrevet om, i forbindelse med et Interreg-historieprojekt om Den Fælles Historie i Øresundsregionen; et projekt hun tog initiativ til og ledede.
Tirs. D. 30: Tur til Botaniskhave og Kongens have, hvor vi spiser frokost/picnic eller på Stue 11.
Afgang fra Huset kl. 11.

JUNI

Tors. D. 1: Hygge og snak, Åben for Patchwork/håndarbejde v. Lone R.
Man. D. 5: Lukket- 2. pinsedag
Tirs. D. 6: Frokost kl. 12. kl. 13.30 får vi besøg af journalist Dan Bjerring der vil fortælle om Fup
eller Fakta omkring Borgen- set ift. den populære tv serie. Dan har i over 25 år været journalist på
Christiansborg. Her har I mulighed for at stille spørgsmål.
Tors. D. 8: Bustur til Roskilde, hvor vi skal sejle med Sagabåden og spise frokost ombord. Afgang
fra Rosengade 1 kl. 9.50 og hjemme igen kl. 17.30. Egen betaling 250 kr. inkl. transport, sejltur og
frokost. Tilmelding/betaling inden d. 11 maj.
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ESKALERENDE

Hviids Vinstue

VANDFARE
TRUER TRAPPES TRIVSEL KAGEHISTORIE ER
Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk | Kgs. Nytorv |

33 15 10 64

KULTURHISTORIE

BYGGESJUSK TIL 157 MILLIONER: STILLE FLYDER VANDET UD AF MURENE
TEKST PETER OLUFSEN

FOTO TORBEN DRAGSBY

BYGGESJUSK Trappen fra Frederiksborggade
til Metroen på Nørreport benyttes af få, mens
vand siver ud af murene, og vandpytter samler sig ved rulletrappens fod. Et fænomen, de
rejsende, der bruger den nye trappe, har kunnet iagttage gennem flere måneder.
Selv inde i en relativ tør periode i starten af
maj, må Metroselskabet stadig suge vand op,
og man kan iagttage den stadige udsivning
af vand i murenes fuger. En håndværker, der
ønsker at være anonym, oplyser over for Københavneravisen, at der bag trappemurene er
konstateret et læk i den membran, der skal
beskytte udsivning af vand.
Banedanmark, der har opført den bekostelige nedgang, oplyser, at trappen er overdra-

get til Metroselskabet, der selv er ansvarlig
for enhver vedligeholdelse. På dansk betyder
det altså, at udgifterne ved konstateret byggesjusk i givet fald må afholdes af Metroselskabet – og i sidste ende de danske skatteborgere.
Måske bliver det billigste at fylde trappen
med cement og lukke trappen for stedse, inden vandmængderne får den til at styrte sammen.
Det har ved redaktionens slutning ikke
været muligt at få en kommentar fra Metroselskabet. Hvor det store spørgsmål var, om
der ikke er en forholdsvis stor nedstyrtningsfare nu når der er så meget vand inden bag
murene.
po@kbhavis.dk

KULTUR Danmarks ældste
konditori, La Glace har i den
senere tid dyrket hyldestkagernes kulturhistorie med
den ene smukke udstilling
efter den anden i de store
vinduer ud mod Skoubogade.
Traditionen med at opkalde
kager efter berømte skuespillere opstod allerede i midten
af 1800-tallet. For eksempel
fik Johanne Louise Heiberg
opkaldt en kage efter sig.
I april gjaldt La Glaces vinduesudstilling Sarah Bernhardt-kagen i anledning af
Ghita Nørbys jubilæums- og
afskedsforestilling i rollen
som ”Sarah” på Folketeatret.
Den elegante kage blev skabt
af konditor Steen til ære for
den verdensberømte franske
skuespillerinde, da hun var

i 1911 i København i forbindelse med udgivelsen af sine
memoirer på dansk.
Sarah Bernhardt-kagen består af en makronbund med
chokoladecreme, overtrukket
med mørk chokolade og pyntet med en enkelt kandiseret
viol. Foruden et kagefad med
den lækre kage kunne man
i vinduesudstillingen se et
stosrt udvalg af fotos og bøger om den historiske diva.
I maj er konditoriets vinduer helliget hele Danmarks
100-års fødselar Lise Nørgaard
og hendes fantastiske karriere. Journalist Jacob Wendt
Jensen har i samme anledning netop udgivet portrætbogen ”Lise Nørgaard - de første
100 år” på Gyldendals Forlag.
mhj

179.-

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

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

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

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

Frederiksborggade 4 · 1360 København K
FOR BESTILLING:

ELLER SPØRGSMÅL:

tlf.nr.: 33 12 29 02

e-mail: slagter@kultorvet.dk
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To anholdte i drabssag

MUSIK FOR

PETER BASTIAN

Blændende spil af Dreamers’ Circus under fotoet af Peter Bastian. Fra
venstre Nikolaj Busk, Rune Tonsgaard Sørensen, Ale Carr. Siddende ude til
højre ses Morten Carlsen.
TEKST JETTE R. ARENDRUP

POLITIK Lørdag d. 29. april blev
der drukket gravøl for musiker og forfatter Peter Bastian
i Kulturcenteret ved Assistens
Kirkegården. Efter en bevægende ceremoni ved gravstedet
med sang, taler og musik, blev
hans urne nedsat til nynnen af
”Turkish Delight”. Ceremonien
fortsatte inde i Kulturcentret,
hvor han blev hyldet musikalsk af sine mange venner i
en propfyldt sal.
Først til at indtage scenen
var trioen, Dreamers’ Circus,
med deres enestående nyfortolkning af nordisk folkemusik iblandet klassiske værker.
Deres fremragende numre
og suveræne beherskelse af
instrumenterne fik stående
ovationer - og stående ovationer blev herefter normen ved
denne bevægende højtidelighed.
Trioen efterfulgtes af den
vitale og farverige norske visesanger og harmonikaspiller,
Gabriel Fliflet, og derefter af
den medrivende, rutinerede
rumænske sigøjner, George Mihalacho, på cymbalom (tam-

bal). Morten Carlsen kom til på
Peter Bastians klarinet, og de
tre fortsatte sammen med eminent, balkaninspireret musik.
Som afslutning gik Lars
H.U.G. på scenen sammen med
Nikolaj Busk fra Dreamers’ Cirkus, og alle i salen sang med
på den fortrøstningsfulde afskedssang, ”Altid Lys”.
Et virkelig smukt og værdigt farvel til en stor
KBHkunstner.
K
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jra@kbhavis.dk

URMAGEREN
Dronningens Tværgade

Politiet har fået et gennembrud i opklaringen af drabet på en 47-årig hjemløs
svensker, der i påsken blev fundet gennembanket og druknet i en kanal ved
Christiania.
- Vi har anholdt to unge mænd på 20
og 21 år, der sigtes for drab subsidiært
vold med døden til følge, siger vicepolitiinspektør Jens Møller.
Den 47-årige svensker blev fundet
død i kanalen ved Vennelyst skærtorsdag 13. april. Han havde været udsat for
grov stump vold ved slag og spark, men
dødsårsagen var drukning.
Sammen med en bekendt var den
47-årige brudt ind i et hus i Havefor-

eningen Vennelyst for at sove, og det har
i følge politiet ført til en konflikt med
flere mænd med tilknytning til haveforeningen.
- Vores hypotese er, at de to mænd har
søgt ophold i husene, og så har nogen villet afstraffe dem for det. Tre mistænkte
er kommet til stedet og har forsøgt at
få dem ud derfra. Jeg tror, at der er en
holdning blandt beboerne i haveforeningen om, at man er noget træt af, at hjemløse skaffer sig adgang til kolonihavehusene for at overnatte. Det er et udbredt
problem derude, siger efterforskningsleder Ove Larsen.

Stor narkosag under optrevling
Otte personer i alderen 28-47 år er blevet anholdt i en omfattende narkosag, som Københavns Politi vurderer er
en del af et internationalt kriminelt netværk fra Balkan-området.
- De er sigtet for grov indsmugling
og distribution af betydelige mængder
euforiserende stoffer, fortæller anklager
Mads Frandsen fra Særlig Efterforskning
Øst.
Det formodede narkonetværk vurderes at levere store mængder hård narkotika til forskellige personer og grupper
i Danmark, ligesom de vurderes at have
tætte relationer til rockermiljøet i Danmark.
Anholdelserne er foretaget i henholdsvis København, Storkøbenhavn, Sydfyn
og på Langeland. De otte anholdte er sigtet for indsmugling og distribution af adskillige kilo heroin og kokain samt om-

kring 200 kilo skunk, som alene ifølge
politiet på gadeplan repræsenterer en
værdi på mindst 15 millioner kroner.
Politiet har også fundet ingredienser
til den fremstilling af minimum 12 kilo
amfetamin, som mændene var i færd
med at fremstille ved anholdelsesaktionen. På et af de ransagede steder blev
der endvidere fundet fire skydevåben:
En pumpgun, et oversavet jagtgevær, en
salonriffel og en pistol.
Der er ifølge politiet fortsat medgerningsmænd på fri fod, og politiet fortsætter efterforskningen af den kriminelle personkreds og tilknytningen til
den formodede grænseoverskridende
kriminalitet. Personerne er anholdt efter en forholdsvis kortvarig efterforskning, der blev indledt i januar, oplyser
Mads Frandsen.

Organiserede indbrud
udløser lange straffe
Fire mænd i alderen 20-29 år er kendt
skyldige i organiserede indbrudstyverier og er blevet idømt fængselsstraffe
på mellem tre og fire års fængsel.
Sagen har været efterforsket af SærSmørrebrødscafé
lig Efterforskning Øst, der er oprettet
Svend Larsen’s
specifikt
for efterfølger
at efterforske sager om
blandt andet organiseret indbrudskriKoldt bord, platter, højt belagt
minalitet.
smørrebrød, luksus sandwich,
De firecanapeer
mænd ogermasser
dømt for at have
frokostboller,
lavet
en række
indbrud i blandt andet
af forskellige
frokostmadder.
forretninger og boliger på Sjælland i peNy adresse:
rioden fra
januar til april 2016. IndbrudSt. Kongensgade 92 kld, København K
dene var
særligt rettet mod pengeskabe
www.sl-smbr.dk
tlf: 33 12 06 37 Det groveste forhold
og designermøbler.
33 12 06 37
var et fax:
indbrud
i 7-eleven på Friheden
S-togs Station 28. marts 2016, hvor de
Nubil
også
kørte en stjålet
ind gennem facaden
siddepladser
på forretningen
og stjal et pengeskab
indeholdende cirka 225.000 kroner og

udenlandsk valuta, hvorefter de satte
ild til bilen.
De domfældte har siddet varetægtsfængslet siden 26. april 2016. De har erkendt sig delvis skyldige i forholdene.
Den ene af de dømte ankede dommen,
mens de øvrige udbad sig betænkningstid. Alle dømte er fortsat varetægtsfængslet.
- Jeg er tilfreds med dommen. En enig
domsmandsret har fundet de fire mænd
skyldige i stort set alle forholdene, og
retten har idømt langvarige fængselsstraffe, der afspejler antallet af indbrudstyverier og deres professionelle
karakter, siger anklager Pernille Søberg.

Tag CYkl

FRA kongens nY

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

Københavns største

TIL sTran

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

lp

cykelsti over Holm
videre til Amager
ren fra Kongens N
og mere sikker op
Amager Strand

8

MAJ 2017 ÅRGANG 12

KBH K

MED MOR I BYEN

MED FAR I BYEN
TEKST CAMILLE BLOMST

I 45 år har jeg
elsket at gå i byen med min
far, ordmesteren Jacob Ludvigsen. For en måned siden gik
han, sammen med min mor,
mellem byens kulørte facader
for sidste gang. På spadsereturen fra Magstræde til Kultorvet, lige uden for Hovedbiblioteket brast en hovedpulsåre
i Krølhovedets indre bryst. Og
det blev hans sidste, ud af uendelig mange, gåture i København K.
Som lille pige sad jeg, med
hans faste greb om mine ankler, på skuldrene og kiggede
op over det tørre krussedulle
hår på opdagelse gennem
byen som et talende supplement til hans figur. Oppe fra
det trygge tårn modtog jeg
samfundsorienteringer, når
vi gik gennem Strøget og jeg
overhørte ophedede orienteringer, drøftelser og diskussioner om EF, Fristaden og
græsrodspolitiske fællesmøder.
MED MOR I BYEN

Peace, love and harmløst.

I midten af 70'erne gik jeg med
min lille hånd i anarkist-buddhist-fars store lab med de
klodsede fingre, der imponerende elegant ramte bogstaverne uden slåfejl på hans
kuglehovedskrivemaskine.
Fra lårhøjde noterede jeg
voksenstemningerne og lød
som en lille pony, når jeg
klaprende forsøgte at følge
med hidsige fars hastige
gangtempo, i mine røde hælekappe træsko. Ved siden af
svævede mor skubbende på
min yndige søster i klapvognen.
Sådan lærte jeg gaderne
at kende på vej til begivenheder som friluftsmøder eller demonstrationer, der var
antivoldelige. Det betød i realiteten, at folk samledes i fællesfjolletobak-rundkreds på
asfalt eller græs, og at selskabet udholdt mindst en umusikalsk blokfløjtepuster eller
guitarklimter. Det var peace,
love and harmløst.
Tæv og tatar

Men jeg har også klamret mig
til min fars knæ, når der kom
politi eller blev trukket knipler. Børn blev ikke pakket ind
i farvelade Ipadvirkelighed og

Anno 2008

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

faste sengetider den gang. Vi
var med til nattefester med
usoignerede kunstnere, der
flippede ud og folk, der indtog stoffer og blev særdeles
sære fra det ene øjeblik til
det andet.
Stolt har jeg tronet som en
lille voksen ved en ternet dug
sammen med min bemærkelsesværdige far på en københavnsk frokostrestaurant og
ædt tatar (for at imponere
ham) uden frygte salmonellaæggeblommefaren.
Til gengæld er jeg blevet
advaret kraftigt imod at købe
udspekulerede produkter fra
multinationale firmaer, så
som Coca Cola og Frisko is.
Min 70'er-far lærte mig at
læse mellem linjerne og frit
at fortolke for eksempel regler. Når der stod: "Græsset må
ikke betrædes" betød det, at
vi hånd i hånd skulle vade
hen over plænen i håb om at
blive irettesat af en uniformeret parkbetjent med kasket.
Pænt pinlig i 80'erne.

I 80'erne gik jeg ikke så meget med min far, jeg gik mere
fra ham på gaden. Det var så
tåkrummende flovt, når han
stak hele fjæset ind i en af tidens vigtigste gadevandingshuller, den klassiske pølsevogn, og råbte: "Her lugter af
lig". Eller den tilsvining de,
sikkert flinke, gadesælgere af
ligegyldigheder blev mødt af
fra den lille mand med hatten:
"Spar mig for dit ragelse". Jeg
forsvandt også, når han hylede
op over huller i gaden, betonklodser eller fejlparkeringer.
Men jeg sugede mig til ham,

når han mødte morsomme københavnere med mærkelige
anekdoter og selskabet omgående fandt et bord i solen for
at kæmpe om, hvem der havde
fanget de bedste historier om
folk og fæ siden sidst.
København i 90'erne oplevede jeg ofte sammen med
min far. Vi festede med de
vigtige kulturpinger, der har
fået byen til at blomstre i årtier. Eller delte Tuborg Julebryg ud til en hale af wannabe-bohemerne, fyre med
solbriller på indenfor og labre pigebørn med korte kjoler
og solarieben. Dagen derpå
konkurrerede vi om at have
opsnappet de herligste samtalebrudstykker fra distanceblændertidsalderen.

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

Trompettrut

For at begribe min fars farvel,
trasker jeg restløs frem og tilbage foran Hovedbiblioteket.
Sammen med en jysk 7.klasse,
Founded 1723
hvis lærerinde vrissent befaler
hormonungerne, at man skal
www.hviidsvinstue.dk | Kgs. Nytorv |
33 15 10 64
være stille på et bibliotek (det
passer ikke, det var i forrige
årtusinde) bliver jeg suget ind
Frisør Dorte
af svingdøren.
St. Kongensgade 76
I en diskret krog pisker
Tlf. 33 32 12 64
selvmedlidenheden ud af tårekanalerne. Få meter fra mig
sidder en flok børn i slutninm/k klip
gen af børnehavealderen på
gulvet og kigger i bøger:
.9 !$%,'!$% 
"Det var et Big Band, der
4,&FROKOST
   
startede det hele. Alt. Hele universet. Vidste I godt det?" siger
en lyshåret pige med lige pandehår. At se dét for sig gav livsmod og sendte en salute fan.9 !$%,'!$% 
Nyheder · Nærhed · Nytte
PALÆ_41x40.indd 1
fare for far.
4,&    09/06/06 16:36:00

Hviids Vinstue

"

cb@kbhavis.dk

PALÆ_41x40.indd 1

09/06/06 16:36:00
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PRÆMIERING

FOR FORSKØNNELSE

AF KØBENHAVN

TEKST LARS PETER LORENZEN

Selvom København til tider
og for længe er voldsomt skamferet af ufatteligt byggeroderi og svinet til af gigantiske affaldsmængder, indeholder hovedstaden også
sine perler, som gør byen attraktiv og indbydende.
Én gang om året hædrer kommunen smukt
byggeri og gode bymiljøer, hvor der bliver lagt
vægt på, at arkitekturen tager udgangspunkt i
stedets særlige karakter og samlet set bidrager
til oplevelsen af København som en by med
kvalitet i bymiljøet.
Lige siden 1902 har Københavns Kommune
præmieret smukke bygninger samt bymiljøer
og anlæg. Bygningspræmiering er en pris, der
primært hædrer arkitekterne og bygherrerne
bag.
I forbindelse med uddelingen af priserne siger formanden for bedømmelsesudvalget, kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF), om det nu 115 år præmieringstiltag:
- Jeg er fantastisk glad for, at vi igen i år
kommer bredt rundt med vores præmieringer.
To torve, to boligbyggerier, et gammelt fredet
teater, et erhvervsbyggeri og en bro, der alle
hver for sig gør det godt for København og dansk
arkitektur - og som der bliver lagt mærke til
ude i verden.
FORSKØNNELSE

Féta Kai Eliés

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

Byhusene på Islands Brygge:
Byhusene er en moderne fortolkning af Kartoffelrækkerne. Huse, der skaber gode rammer for et aktivt familieliv, med nye spændende løsninger ude og inde.
Præmieret arkitekt: Vandkunsten A/S
Præmieret bygherre: Bonava Danmark A/S

Krøyers Plads:
Krøyers Plads er Danmarks første Svanemærkede lejlighedsbyggeri. De lokale beboere har været involveret
i udviklingen af arkitekturen.
Præmieret arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter, COBE
Præmieret landskabsarkitekt: GHB Landskabsarkitekter

Sankt Annæ Plads:
Renoveringen er meget diskret og tilbagetrukket, hvilket afspejler stedets identitet. Løsningen leder vandet
fra ekstreme regnskyl væk fra husene og ud i havnen.
Præmieret landskabsarkitekt: Schønherr A/S

Kvæsthusmolen:
Giver plads til både det organiserede og det uformelle
byliv. Kan med en fleksibel, åben og funktionel indretning danne rum for oplevelse og udfoldelse.
Præmieret arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Præmieret bygherre: Kvæsthusselskabet A/S

Turbinehuset:
Bygningen i Adelgade står flot i byrummet. Den komplementerer den klassiske københavnergade og bidrager
til gadens karakter med sin egen identitet.
Præmieret arkitekt: Danielsen Architecture

Cirkelbroen:

Autentiske historiske rammer
til unikke oplevelser
Vi tilbyder autentiske historiske rammer,
fortrolighed og nærvær samt et fleksibelt
og engageret personale, der med glæde står
til jeres rådighed fra start til slut.

Admiral Gjeddes Gaard
St. Kannikestræde 10 A | 1169 København K | 7022 1087
www.admiralgjeddesgaard.dk | admiral@gjeddegaard.dk

Broen opfordrer til at sætte farten ned, stoppe op og kigge
på havnerummet. En lavmælt teknisk bedrift, der gør det
nemmere at transportere sig rundt langs havnekanten.
Præmieret arkitekt: Studio Olafur Eliasson
Præmieret ingeniør: Rambøll
Præmieret bygherre: Nordea-Fonden

Folketeatret:
Der anslås en glad, uformel stemning, som passer godt
til det repertoire, der er i teatret.
Præmieret arkitekt: Bertelsen & Scheving Arkitekter Aps
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HELLA JOOF MIT KØBENHAVN

CYKLISTER ER NOK
DET FARLIGSTE DYR,
VI HAR I DANMARK
Herlige Hella Joof er flyttet ud af København, helt ud til havet. Københavneravisen
har bedt hende huske tilbage på alle de steder, hvor hun har boet i hovedstaden.

TEKST CAMILLE BLOMST

Jeg har boet i Kbh., siden jeg var atten.
Egentlig allerede da jeg var seksten,
fik min veninde Maia og jeg lov til
at bo i de lejligheder, andre mennesker havde forladt, indtil huset skulle
rives ned.
Så flyttede vi hjem igen, men endte
med at låne en, der hed Laurs’ lejlighed i Heimdalsgade, hvor vi levede af
bulgur med porre og spidskommen
og gik på Monten i weekenderne.
Engang var vi i sauna med en engelsk forretningsmand, som ville se
os nøgne, så han kunne vurdere, om
vi kunne blive fotomodeller. Jeg er
fra Birkerød, så Kbh. var det forjættede land.

slået igennem endnu, det var først i
slutfirserne.
Jeg stod i baren sammen med
Paprika og Mette Manneman og O.
C. Ind kom Anders Hove og Ole Lemmeke og Carsten Jensen, som var de
unge hotte kunstnere, og så gjaldt det
om at vrikke med røven, så de lige
kunne se, hvad de gik glip af.
Nyskilt på Nørrebro.

Så blev jeg gift med Runi, flyttede
til Odense og fik Olivia. Jeg blev færdiguddannet i 1990 fra Skuespillerskolen og røg tilbage til København
med det samme, fordi teaterdirektøren mente, jeg var for eksotisk til
provinsen.
Jeg var faktisk også for eksotisk
Jobbede på Krasna
Min første lejlighed, som var rigtig til Kbh., det var småt med arbejdet
min, med kontrakt og det hele, lå i de første år.
Jeg boede på
Jægergade, som
Nørrebro i Popnu er revet ned.
Hele gaden fakpelgade i det
flotte røde hus
tisk - en sidegade
med spir. Det
til AaboulevarI PISSERENDEN, DER VAR
hus, som er med
den.
JEG GLAD FOR AT BO. MEN
i alle danske peDengang
MINE NABOER KUNNE IKKE
kunne man også
riodefilm.
LIDE MIG. JEG HOLDT SIKaltid få en lejligDet var en
fremlejet
lejhed på Bryggen,
KERT FOR MANGE FESTER
men vi skulle
lighed med elOG BRUGTE VASKEKÆLDEedderrødme
varme, bruseREN FOR MEGET OG VAR GEikke nyde nokabine og en
NERELT UMULIG. JEG BLEV
lillebitte vandget.
Bryggen,
vorherre bevavarmer. Jeg frøs
FØRST VOKSEN LANGT OPPE
og hadede hvert
res! Det var alt
I TREDIVERNE OG LÆRTE AT
sekund.
for langt væk
OPFØRE MIG ORDENTLIGT OG
Desuden var
fra K, som var
HÆNGE EN SEDDEL OP, NÅR
jeg lige blevet
det eneste, der
JEG HOLDER FEST.
skilt og var
duede.
meget
ulykJeg arbejdede
på Krasnapolsky
kelig og tynd.
i '86, indtil jeg startede på Skuespiller- Men pæn i catsuit og cowboystøvskolen i Odense. Det var en sjov tid. I ler og bikerjakke med rødt foer,
stramme Levis 501 og hvid skjorte og og ung. Og enlig mor til en lille
slips og Converse.
pige, foruden på røven. Ludfattig
Det var dengang, vi stadig var mest og rasende.
nervøse for at få herpes, Aids var ikke
Så det med pæn kunne jeg ikke

bruge til en skid, for folk kan lugte
ens nedtur på lang afstand.
Heldigvis var min datter meget
sød og klog og et dejligt menneske
allerede som lille, og hun var kæmpenuttet, så det hjalp på humøret.
Men Nørrebro var ikke min kop te.
Naboskab er noget, man skal øve
sig i.
Vi flyttede til Struensegade uden
bad, og lugtede af sved i de tre måneder. Min nabo var skør og havde
en kamphund og en kone, han slog i
ansigtet og en lille datter, som konen
kom ind til mig med, når han var allermest gakkelak. Så stod jeg der, med
et meget tungt flaskebarn på armen,
og tænkte, at jeg var med i en dårlig
socialrealistisk film med musik af Susanne Vega.
I Pisserenden, der var jeg glad for
at bo. Men mine naboer kunne ikke
lide mig. Jeg holdt sikkert for mange
fester og brugte vaskekælderen for
meget og var generelt umulig. Jeg
blev først voksen langt oppe i trediverne og lærte at opføre mig ordentligt og hænge en seddel op, når jeg
holder fest.
Fantastiske Frederiksbergfruer

I fem år boede jeg på ’stillevej med
bump’ i Amaliegade, hvor jeg blev
vækket af hestehove.
På Vesterbrogade fik Olivia fik to
værelser en suite.
Jeg kan godt li Vesterbro, men vi
boede lige ved Føtex og jeg fik menneske-spat. Der var fyldt med mennesker og cykler. Nogle gange kunne
jeg ikke komme ud af opgangen på
grund af mylder. Derfor rykkede vi
til Frederiksberg.
Jeg elsker "Gammel Konevej", som
min ven Sunny kalder det. Åh, Frederiksberg med hunde og fine damer
i camelfarvede slacks, som drikker
hvidvin om formiddagen på Bjørnekælderen, det er lige noget for mig.

Jeg har en gammel konservativ dame
med hækledede handsker og blåt hår
indeni.
Nu er jeg flyttet ud til Udkantsdanmark. Og er faldet godt til. I overalls og en mærkelig hat. Jeg elsker
Kbh. og jeg kommer måske tilbage,
når jeg bliver så gammel, at jeg selv
skal gå op og ned ad Frederiksberg
allé, iført slacks og en cashmere-cardigan og en hund, der hedder Pølle.
Men jeg savner ikke cyklisterne.
De er livsfarlige, nok de farligste dyr,
vi har i Danmark. Københavnere til
gengæld er gode mennesker. Og de fleste af dem er jo jyder af fødsel.
cb@kbhavis.dk
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KØBENHAVN VISER VEJEN

MED INTELLIGENT

TRAFIKSTYRING
OPRUSTNING

I KAMPEN MOD
SKRALDEHELVEDET
TEKST LARS PETER LORENZEN

Intelligent trafikstyring er en velkendt opgave, når det gælder biler, men cykler er straks sværere at holde
styr på for sensorer og computersystemer, fordi cykler i tæt trafik ikke er så tilregnelige som biler.
TEKST LARS PETER LORENZEN

Københavns Kommune har brugt 47 millioner kroner på et nyt trafikstyringssystem, der hedder
Mobimaestro. Systemet skal
sammenstille data for køer,
trafikmængder, rejsetider og
status for lysreguleringer.
Dermed bliver København
en af de første byer i verden,
som investerer i et system,
der gør det nemmere at overvåge, styre og informere om
trafikken i byen.
Det skal give kommunens
ingeniører i det nye trafiktårn på Kalvebod Brygge
overblik over trafikken og
automatisere de ændringer i
trafikstyringen, der i dag laves manuelt.
- Vi vil mere eller mindre
løse samme opgaveportefølje
som før, men vi får mere
overblik, vi får mulighed for
bedre og mere effektivt at
lave tilpasninger mange steder, og for at kommunikere
mere præcist til trafikanterne - også til cyklisterne,
siger Mads Gaml, der er programchef for trafik i Københavns Kommunes Teknik- og
Miljøforvaltning, til Ingeniøren.
Intelligent trafikstyring er
en velkendt opgave, når det
gælder biler, men cykler er
straks sværere at holde styr
TRAFIK

på for sensorer og computersystemer. Dertil kommer,
at ingen har forsøgt sig med
det før.
Et af problemerne består
i, at man ikke kan bruge
samme datakilder, som man
bruger til at beregne bilernes
trafik. Her samler virksomheder data ind fra blandt andet
GPS-producenter, der kender
den nuværende gennemsnitshastighed på alle strækninger. Virksomhederne føjer deres egne beregninger til data
og sælger dem videre til eksempelvis Københavns Kommune, der får et kort med
forventede rejsetider for sine
vejstrækninger.
Cykler er utilregnelige

Fraværet af GPS’er på cykler
gør dog rejsetidsdata til en
mangelvare. Hertil kommer,
at cykler i tæt trafik ikke er så
tilregnelige som biler. Biler
bevæger sig derimod med et
næsten identisk tempo over
en strækning, da antallet af
baner og hastighedsgrænser
sætter en naturlig grænse for
deres fart. Det gør beregninger ud fra blot få GPS-data
meget præcise.
Trafikken i København
har tidligere været styret af
en række forskellige systemer, der kun i mindre grad

har spillet sammen. Det har
gjort det svært at udnytte
systemerne til strategisk styring af trafikken.
Mobimaestro kan kombinere data for køer, trafikmængder, rejsetider og status
for lysreguleringer. Fremover
kan computeren for eksempel forlænge varigheden af
det grønne lys, hvis køen på
en strækning bliver for lang.
Systemet har dog ikke mulighed for at lave ændringer,
der ikke først er godkendt og
undersøgt af kommunens ingeniører.
- Vi har for eksempel
ikke mulighed for at sætte
en lyskurv til grøn eller for
at give grønt lys i begge retninger. Vi og systemet kan
kun skifte mellem de programmer, der allerede ligger
i gadeskabene, siger Mads
Gaml.
Københavns cykelglade
teknik- og miljøborgmester
Morten Kabell (EL) er naturligves glad for det nye trafikstyringssystem.
- Det vil betyde en kæmpe forbedring for os alle sammen,
og man vil komme hurtigere
frem, uanset om man er på
cykel, i bil eller bus, siger
han.
lp@kbhavis.dk

AFFALD Der er forår i luften,
og københavnerne rykker i
stigende grad udendørs. Det
betyder desværre også markant stigende mængder af
skrald og affald, som ikke
lander i skraldespanden.
Derfor sætter Københavns
Kommune i sommersæsonen
ind med mere mandskab
i kampen mod overfyldte
skraldespande og affald, der
flyder på gader, parker og
pladser. Konkret afsætter
kommunen små ni millioner
kroner i kampen mod skraldehelvedet.
Kommunens rengøringshold skal arbejde mere i sommerhalvåret end i vinterhalvåret, og flere medarbejdere
skal tage del i de skæve vagter i weekenderne, hvor der
er et særligt stort behov for
at rydde op efter københavnerne og byens gæster.
- De ekstra penge skal
bruges de steder i København, hvor der plejer at være
de allerstørste udfordringer
med at holde byen ren. Det
gælder populære opholdssteder som Dronning Louises
Bro, Havneparken, Islands
Brygge, Christianshavns kanaler og de gode nye strøg på
Vesterbro, hvor der skal gøres
rent både tidligt og sent, siger
Jon Pape, der er serviceområdechef i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Niveau opretholdes

Den øgede indsats vil betyde, at skraldespande bliver
tømt hyppigere, og at der vil
være flere hænder klar med

snappere og affaldsposer til
det gadeaffald, som er havnet uden for skraldespande
og containere. Men selv om
der nu bliver gjort en ekstra
indsats på nogle af de særligt udsatte steder i byen, så
understreger Jon Pape, at det
ikke skal ske på bekostning
af niveauet i resten af byen.
- København er en stor
kommune, hvor der er masser
af dejlige pladser og grønne
områder, som folk benytter
i stor stil i sommerhalvåret.
Og det skal jo ikke gå ud
over Brønshøj, Vanløse eller
Amager, at der bliver svinet
mere på Vesterbro og Islands
Brygge, siger han.
Der er afsat 8,7 millioner
kroner til øget renhold i 2017,
øremærket til følgende områder: 3,1 millioner kroner til
øget renhold af toiletter, 5,0
millioner kroner i en pulje
til øget renhold, 0,6 millioner
kroner til et sommerrenholdelsesteam i form af 15 unge
i sommerferiejob.
Københavns Kommune
har i forvejen afsat sammenlagt 12,1 millioner kroner fra
2017 til 2020 til at løfte standarden på de offentlige toiletter. De mest benyttede toiletter bliver rengjort hyppigere,
kommunens smedejernspissoirs sættes i stand, og der er
investeret i spulevogne til at
effektivisere rengøringen af
dem. Endelig er det besluttet
at holde weekendåbent på toiletterne på otte af kommunens bemandede legepladser.
lp@kbhavis.dk
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FARVEL
TIL JACOB OG JENS
TEKST
JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT.
INSTITUTE FOR BUSINESS CYCLE ANALYSIS

Den 7. april var en tung dag for mange, selv
om afskeden med Jacob blev arrangeret i en
festsal, med mange gode taler og et gravøl af
format. For mig var det en ekstra tung dag,
fordi en anden gode ven, Jens Nauntofte, blev
bisat samme dag. Jens blev 79 år gammel.
Jens og jeg arbejdede sammen i Kultur- og
Samfundsafdelingen på DR fra 1977 til 85,
hvor vi bidrog til Udefra og Orientering. Vi
etablerede en DR energiredaktion og rejste en

del sammen. Jens havde en fortid i skibsfart
og dermed en bredere baggrund end de fleste
journalister. Han havde også læst historie på
Københavns Universitet.
Fra radioen kom Jens til TV og var i en
årrække vært på TV avisen. Jens var flittig og
havde et omfattende forfatterskab bag sig. 16
bøger blev det til, med fokus på Mellemøsten,
men også Tyskland og USA var på tapetet.
Jens blev bisat fra Kristkirken på Vesterbro. Bisættelsen havde et stilfærdigt og værdigt forløb i den velbesøgte kirke.
Vores gamle kollega fra DR, præsten Mogens Hansen, stod for cermonien og holdt talen.
jt@kbhavis.dk

CHRISTIANIA-KONCEPTET
SOM TV-UNDERHOLDNINGSPROGRAM

RESTAURANT ELS

SHINET OP
TEKST MAJBRIT HJELMSBO

FOTO TORBEN DRAGSBY

Den stemningsfulde, gamle Restaurant Els i
St. Strandstræde i Nyhavn har
netop fået endnu en del af sit
oprindelige interiør shinet op.
I 2016 blev tre af de originale
vægmalerier med seks svævende kvindeskikkelser, som
symboliserer de fire årstider
samt dansens og musikkens
muser, oprenset og restaureret. Og nu har de sidste tre
yndefulde damer fået samme
tur. Vægmalerierne er malet i
pompejansk inspireret stil af
Christian Hetch.
Samtidig er det smukke,
opale glasloft blevet vasket
rent for snavs med brun
sæbe, og trælisterne er blevet nyforgyldt med bladguld.
Arbejdet er udført 9 konservatorer fra Nationalmuseet
og 3 malere på 5 rullestilladser i de to lokaler i løbet
af bare fem intense arbejdsdage, hvor restauranten holdt
lukket. Under reparationen
af glasloftet blev der tillige
fundet rester af loft- og gesimsudsmykninger og den
OPFRISKNING

originale, varme, røde farvesætning, der således også vil
kunne genskabes, hvis Restaurant Els en dag skulle ønske at udskifte farven på de
nuværende lyse beige-vægge.
Selve bygningen blev opført
af konditor Christian Frederik Bredo Grandjean i 1853 og
var fra starten indrettet som
konditori. Her mødte Københavns kendte kunstnere fra
fx Det Kongelige Teater og
Kunstakademiet med byens
borgere og søfolk fra Nyhavn.
H.C. Andersen, som var en
ven af Grandjeanfamilien, beærede konditoriet med et digt
til indvielsen. Omkring 1900
blev konditoriet omdannet til
restaurant og har været det lige
siden. I dag er Restaurant Els
velkendt for sin gode kvalitetsmad og for sit charmerede interiør med Elsdyrs-artefakter og
kan nu også byde på et historisk vingesus med nyrestaurerede, originale vægdekorationer fra 1853.
mhj@kbhavis.dk

FRISTADEN ER IMOD
Spørgsmålet, - LUK CHRISTIANIA?, indleder en annonce, der søger deltagere til
et TV-underholdningsprogram. Teksten
fortsætter:

det gik op for dem, at det simpelthen ikke
kan lade sig gøre.
Hvis I ikke vil være helt til grin, så gør jeres
research ordentligt og find på noget andet.”

Synes du Christiania skal lukkes? Og er det
en holdning, som du vil diskutere på TV? Så
er det dig Snowman Productions leder efter.
Vi søger deltagere til et nyt TV-koncept, hvor
to hold – for og imod Christiania – skal konkurrere på fysisk og mental styrke i en kamp
om værdier og principper
Skriv til casting@snowmantv.dk eller ring
91 98 17 71 for at høre nærmere
Annoncen står at læse i Christianias interne avis, Ugespejlet, og man kan samtidig
læse reaktionerne fra to toneangivende christianitter.

Socialt eksperiment som underholdning

Christiania kan jo ikke lukkes

Nils Vest skriver kort: ”Forhåbentlig er der
ingen CA-nitter, der gider deltage i det her TVfis”, mens christianitten Ole Lykke ifølge avisen har sendt følgende kommentar til Snowman Productions:
”Jeg bliver vist lige nødt til at gøre jer opmærksom på, at problemstillingen er totalt
forældet. Den købte del af Christiania er gennem de sidste 5 år ejet af Fonden Fristaden
Christiania, som lejer den ikke købte del af
staten og videreudlejer til beboerne i Christiania.
Det er en 100% lovlig konstruktion, som
der ikke kan pilles ved fra nogen myndighed
medmindre Fonden går konkurs eller på anden måde ikke lever op til sine forpligtelser.
Konservativ Ungdom anmeldte sidste år i
september en demonstration under samme
parole: ”Luk Christiania”. De aflyste den, da

Det har I skrivende stund ikke været muligt
at få en kommentar fra Snowman Productions, og det er derfor svært at sige, om de har
tænkt sig at forsøge at gennemføre deres underholdningsprogram trods det umulige i at
lukke Christiania. I realiteten er vi mange,
der har gået og ventet på en form for evaluering af ”det sociale eksperiment”, som Christiania i mange år fik lov at overleve som, men
om evalueringen lige skal foregå i et TV-underholdningsprogram, kan bestemt diskuteres. Dog er det svært ikke at være nysgerrig
på, hvordan selskabet har tænkt sig at skrue
konkurrencerne om fysisk og mental styrke,
værdier og principper sammen. Men efter de
to udtalelser i Ugespejlet skal christianitter
med TV-drømme nok have noget is i maven
for at melde sig.
jra
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585 ...

31.995.000 ...

…værelser vil være til rådighed, når et nyt lavprishotel i det centrale København står klar i sommeren 2018. Det er Arp-Hansen Hotel Group, der
i forvejen ejer en række københavnske hoteller, der har købt en tidligere
kontorejendom på hjørnet af Bernstorffsgade og Kalvebod Brygge. Her
vil gruppen bygge et nyt af de såkaldte Wakeup-hoteller, der er gruppens
lavprishoteller. Arp-Hansen Hotel Group åbnede i 2009 det første Wakeup-hotel, som nabo til Tivoli Hotel & Congress Center. I 2014 kom endnu
et til i Borgergade. Værelserne i det nye hotel bliver på på blot 12 kvadratmeter, har ikke minibar, roomservice og gæsterne skal for eksempel selv
ned i strygerummet, hvis de skal stryge en skjorte. Til gengæld koster et
enkeltværelse helt ned til omkring 400 kroner. Arp-Hansen Hotel Group
dækker cirka 22 procent af hotelkapaciteten i København.

...kroner koster en af Danmarks dyreste ejerlejligheder, som er beliggende
i The Silo tæt på Frihavnstårnet Nordhavn. Sidste år var Nordhavn det
dyreste sted i landet at købe lejlighed - med kvadratmeterpriser, der lå
væsentligt højere end København K, som ellers også er garant for en dyr
pris. I Nordhavn betalte køberne 48.105 kroner per kvadratmeter, mens
de i Indre by slap med 42.438 kroner.

745.000.000 ...
… kroner har Københavns Kommune sendt til inddrivelse hos Skat. Penge,
som borgerne skylder kommunen. Borgernes gæld til kommunerne er
vokset støt, siden Skat i efteråret 2015 lukkede ned for det skandaleramte
inddrivelsessystem EFI. Skatteminister Karsten Lauritsen (V) er derfor villig til at drøfte med kommunerne, hvordan man fremover skal inddrive
gæld. - Det må staten tage bestik af, og det må KL og kommunen naturligvis tage bestik af, men de har et berettiget krav på at få en forhandling om det her, og det får de i forbindelse med kommuners økonomi for
næste år, siger skatteminister Karsten Lauritsen.

103 ...
... Kiwi-forretninger lukker og slukker, når den norskeejede lavpriskæde
trækker sig ud af det danske marked. Det fremgår af en pressemeddelelse,
kæden har udsendt. 2400 ansatte står dermed til at miste deres job. Det
er den norskejede dagligvarekoncern Dagrofa, der står bag Kiwi, og som
også har Meny- og Spar-butikkerne i sin fold. De to vil ikke blive påvirket af Kiwis lukning, oplyser Dagrofa. I stedet vil 30 af de nuværende
Kiwi-butikker blive omdannet til Meny eller Spar-butikker, mens de øvrige cirka 70 butikker vil blive lukket i løbet af de kommende måneder.
I fjor præsenterede Dagrofa et underskud på knap 200 millioner kroner,
mens man på toplinjen er gået tilbage med næsten fire milliarder kroner
i omsætning de seneste seks år.

38.000.000 ...
…kroner er prisen på den dyreste bolig i København lige nu. Ankerhuset
på Christianshavn ligger lige ved kanalerne på Christianshavn og består
af to matrikler, der sælges samlet. En privat bolig på 299 kvadratmeter
og en erhvervsdel på 138 kvadratmeter. Lejligheden består af fem værelser. I dag bruges erhvervsdelen til showroom, værksted og kontor og ligger
i åben, direkte forbindelse til boligen. Den har dog også sin egen indgang
ud mod kanalen. Det er et gammelt pakhus, der blev gennemgribende
restaureret og ombygget til bolig i 2014 i samarbejde med Kulturstyrelsen og flere arkitekter.

44.338 ...
... kroner per kvadratmeter er prisen steget til i Indre by i årets første
måneder. Her er de dyreste salgskvadratmeterpriser nemlig registreret,
viser tal fra Boliga. Derved når København K til tops - en førsteplads,
der ellers for hele 2016 blev erobret af et spritnyt postnummer: nemlig
Nordhavn. Om salget her kunne have overhalet indre by er uvist. Der er
nemlig endnu ikke registreret nok handler til at postnummeret optræder
i opgørelsen. Det næstdyreste sted at købe lejlighed var på Frederiksberg
C, hvor man måtte slippe 43.636 kroner. Herefter følger København V
med en gennemsnitlig pris på 39.065 kroner kvadratmeteren, mens man
i børnefamiliernes højborg, København Ø, betalte 38.552 kroner.

10 ...

99.000 ...
…kroner per måned er prisen på en penthouselejlighed i Københavns nyeste bydel, Nordhavn, som netop er udbydt til udlejning. Det er en af de
dyreste huslejer, der nogensinde er registreret på Boligas lejeportal Lejnu.
dk. I lejligheden i Frihavnstårnet er både udsigt til bølger og Sverige,
masser af plads og en terrasse på størrelse med et parcelhus. Altså en lejlighed, der lever op til mærkatet "eksklusiv", som liebhavermæglerkæden
Ivan Eltoft Nielsen, der står for udlejningen, skriver. Når du får nøglerne
i hånden - og du har taget en af de to elevatorer op til lejligheden - skal
du have indrettet intet mindre end 404 kvadratmeter og skabe den helt
rette stemning på de 129 kvadratmeter terrasse. Og så er der selvfølgelig
også et decideret vinrum. Her er både en stor opholdsstue med pejs og
udgang til terrassen, et køkken i sortbejdset eg og fire soveværelser plus
et "master-bedroom" med walk-in-skab og direkte adgang til et af lejlighedens tre badeværelser.

... procent er ligeledes det tal, som priserne på ejerlejligheder er steget med
det seneste år i Københavns Kommune, viser Boligsidens Markedsindeks
for marts. Skal man købe en ejerlejlighed i Københavns Kommune er
prisen nu 36.849 kroner per kvadratmeter. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for en ejerlejlighed generelt i Danmark ligger på 24.709 kroner.

6.500.000 ...
... kroner skal man af med, hvis man ønsker at få fingrene i københavnerboligen, som ejeren Flemming Østergaard - også kendt som Don Ø
- satte til salg i påsken. For de 6,5 millioner kroner får man ifølge ejendomsmægleren Siesbye Kapsch blandt andet 95 kvadratmeter bolig og en
tagterrasse. Man træder ind i lejlighedens store hovedrum med køkken i
åben forbindelse, og fra rummet er der også adgang til tre værelser. Beliggenheden er næsten en dronning værdig. For med en adresse i Toldbodgade er man både nær havnefront, Nyhavn og Amalienborg. Lejligheden
skiftede ifølge Boliga sidst ejer i 2004, hvor købsprisen lød på 4.000.000
kroner. Sælger Don Ø til udbudsprisen, kan han således stikke en milliongevinst i lommen. Det er dog ikke fra københavnerlejligheden, den
tidligere FCK-boss selv regerer. Han bor nemlig i Skodsborg.
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NORDENS ÆLDSTE

HATTEBUTIK
FYLDER 160 ÅR
Klædt i hat og habit, med levende jazz og bobler i glas fejrede
Bernhard Tommerup 160-året for sin populære hattebutik,
Petitgas, i Købmagergade.

Henrik Møller Nielsen er en af Bernhard Tommerups nærmeste venner.

Bernhard Tommerup smiler til kameraet. Bess (tv) - Bernhard Tommerups kone - hedder Kristoffersen
og er uddannet tekstildesigner.

Copenhagen Tweed Riders er en gruppe af mennesker som klæder sig
gammeldags fasionabelt

Der var proppet i den lille butik
TEKST ANDERS HØJBERG KAMP

FOTO TORBEN DRAGSBY

Der var tæt i den
lille boutique, som i 160 år
har solgt hatte til almindeligt forbispadserende, prominencer og entusiaster. Det
var primært sidstnævnte,
som i dagens anledning
havde fået en invitation fra
ejeren Bernhard Tommerup,
der ulasteligt klædt - og uden
hat, bevares, den bærer en
mand da ikke indenfor - tog
JUBILÆUM

imod med et smil ved indgangen.
“Vi holder fest for stedets
ambassadører,” sagde Bernhard Tommerup med sit
kække, karakteristiske smil,
der gerne viser tandsættet.
Altid har han en anekdote
klar om indre bys historie,
altid ved han, hvilke skuespillere der har båret hvilke
hatte, altid kan han guide

folk over i en anden af byens
små, udsøgte butikker.
Jo, Bernhard er en af Indre
Bys personligheder, og måske
også derfor trodsede folk den
klare kølighed, og mødte op
denne søndag eftermiddag
med vin, blomster og chokolade, som hattedisken blev
fuld af.
Bag disken stod hans
pragtklædte kone, Bess Kri-

stoffersen, som hyppigt hjælper til i butikken, når pork
pie, en cap eller en panama-hat langes over disken.
Det yndefulde par havde
sørget for to jazzmusikere
af den ypperste kvalitet, der
fraindgangspartiet spillede
butikken op. Ingen ringere
end bassisten Ida Hvid, som
gør sig med eliten af dansk
og udenlandsk jazz, og den

autodidakte jazzguitarist Jacob FIscher, som har spillet med nogle af USA’s store
jazzstjerner som Lee Konitz
og Art Farmer.
Den hjertelige jazz blev
sunket med velsmagende,
franske bobler serveret af en
tjenerinde, og så var samtalerne ellers i gang.
“Der er tomt i dit glas,”
smilede Bernhard Tomme-
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FARS HAMMER

POST MORTEM

Bernhard Tommerup i snak med bl.a. Marie Bruun Capion fra Ungdommens
Røde Kors, som Bernhard Tommerup har sponsoreret

rup og hentede endnu flaske til sine gæster i menneskemængden. Der var også
danskvand til dem, der ikke
søgte en søndagsberuselse.
Mest bemærkelsesværdige var måske herrerne og
damerne fra Copenhagen
Tweed Ride, der var mødt
op mange timer før tid.
Hvor går de dog stilfuldt og
inspirerende klædt. Så, kære

læser, hvis du ikke har oplevet Bernhard Tommerup,
og hvis du mangler en hat
af den fineste kvalitet til dit
hoved, så giv dig selv en oplevelse. Mød op på Købmagergade 5 og få inspiration
til dit hoved.

ahk@kbhavis.dk

Ifl. Den store danske ” post mortem, (lat. 'efter døden'), udtryk, der
bl.a. anvendes om undersøgelse af
et lig efter døden (obduktion) eller
om tildeling af en hædersbevisning efter døden; forkortes p.m.”
Når det – som her – drejer sig om Post Danmarks smertefulde obduktionsrapport, er det
med hædersbevisningerne afløst af idømmelse af strafporto, 60 dages frimærkeslikning og efterfølgende rulning i tjære og fjer.
De ansvarlige for destruktionen af det danske
postvæsen har gjort sig skyld i en af nyere tids
mest monstrøse forbrydelser og bør anklages
for uduelighed, manglende samfundssind og
sidst men ikke mindst landsforrædderi.
Overgivelsen af det stolte danske postvæsen til vore grådige svenske brødre er lige dele
utilgivelig og tåbelig. Med vort lands historie
i bagtankerne burde enhver kunne sige sig
selv, at det svenske herrefolk ikke ville have
nogen som helst interesse I at finansiere forbedringer af den danske infrastruktur, når
ikke engang danske politikere vil.
I stedet for at løse det danske postvæsens
logistiske problemer malker man den fælles
kasse for enhver porto-følge og lader den danske postomdeling sejle.
De samme visionsforladte politikere, der
ikke har indset, at postomdeling på linie med
offentlig transport, sygehusvæsen og militær
ikke bør privatiseres og lægges i hænderne på
idioter, sidder nu tilbage og klynker.
Problemet med PostNord er manglende
omstillingsevne til en ny tids opgaver – den
livlige internethandel har åbnet kolossale nye
muligheder, mens den gammeldags brevpost
aftager I mængde. Dertil kommer manglende
tiltro hos brugerne til postens evne til at overholde sine egne garantier for service og udbringningsfrister.
Når det tager op til 21 dage at bringe et brev
frem til modtageren, er der ingen undskyldning.
Den solidt befolkede underhøvdinge administration kan man som klager ikke få i tale.

De gemmer sig bag kantinernes salatborde og
tager højfjeldssol ved computeren.
Bag telefonerne i PostNords “kundeservice” sidder unge studerende og taler klagerne efter munden: Ja, men det er da også
uheldigt fru Jensen. Normalt tager det kun 5
hverdage, så De må have været uheldig. Nej,
De kan desværre ikke komme til at tale med
min overordnede, men jeg kan lægge en besked, så skal De nok blive ringet op!”
Selv fru Jensen ved, at det sker aldrig!
Staten gav i December måned Post Danmark alias PostNord en bøde på 2,4 millioner
kr. For ikke at overholde sine egne leveringsfrister. Siden har man ladet dem være i fred.
I mellemtiden er omdelingen blevet værre og
værre – og hvorfor Staten ikke er gået over
til at uddele dagbøder på f.eks. 100.000 kr.,
indtil forholdene er bragt I orden, er svært
at forstå. Med mindre det er fordi, man ved,
at Staten selv kommer til at betale regningen
i sidste ende.
Vi, der bor og arbejder i City, har stadig
vores eget posthus i Pilestræde. Men også her
mærkes de nye udynamiske tider: Post sendes
kun videre til terminalbehandling en gang
om dagen. Og afleverer du for eksempel en
pakke til dag til dag levering om lørdagen,
ligger den dovent og rådner indtil mandag.
Og dit brev? Måske kommer det frem om en
3 ugers tid – måske aldrig!
Politikerne bør betænke, om det virkelig er
så vigtigt for et moderne samfund, at alting
skal give overskud. Eller om der bag alle de
trætte klicheer om “udkants Danmark” og udtalte ønsker om udflytning af offentlige virksomheder etc. ikke gemte sig en kerneopgave
i at sikre en velfungerende postomdeling.
Når man nu alligevel har tænkt sig at øge
forsvarsomkostningerne, kunne man alternativt overveje at inddrage militæret I denne
vigtige distributionsudfordring.
Og utilfredse kunder? Dem kunne man
tage sig af på stedet!
- polo
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VREDE VEGANERE OG VÆRDIG VEMOD
TEKST ARNE ILSTED

FOTO TORBEN DRAGSBY

RECEPTION En 1. April på Kultorvet,
der skulle have været fyrig fest, blev
omdannet til forvirret fejring, da Facebook flød over med rasende angreb
på festens frontfigur Jens Slagter, der
fejrede udgivelsen af sin nye bog Det
gode kød med grillpølser og godtøl.
Til stede var også medforfatteren
til bogen, Jacob Ludvigsen, der dog
måtte forlade festen p.gr.a. et ildebefindende. Dagen efter var han ikke
længere blandt os. Han efterlod til
gengæld et scenario, der var ganske
som den gamle redaktør havde udtænkt. Han havde forudset ballade
– og glædet sig til at tage del i slagsmålet.
Festens”æresgæst”, Galloway kalven Tabitha, havde en dejlig dag på
Kultorvet med solskin og masser af
fans – store som små. Da Vagtparaden kom musicerende forbi blev den
lille kalv så opstemt, at den ville følge
efter. En glad nysgerrig kæmpebaby
på 4 måneder. Den er ved at blive optrænet som fotomodel og skal lære at
gå ”cow-walk” på de store dyrskuer.
Den var selvfølgelig glad for at se sin
mor igen efter den spændende bytur,
og den faldt i dyb fredfyldt søvn efter sin hjemkomst. Den havde haft
en dejlig dag.

Ikke alle havde det på samme
måde. Altså dem, der ikke var med
men blot fulgte med på de sociale
medier!
Det var ikke fred og ro den sagesløse kalvs københavnerbesøg efterlod. En sand shitstorm brød løs på
Facebook; på Jens Slagters hjemmeside sydede det af rasende angreb. En
kalv som underholdning, mens dens
artsfæller grilles og fortæres: Det kan
man ikke. Det er dyremishandling.
Kunder, der aldrig havde sat deres
ben hos slagteren på Kultorvet, svor,
at de under ingen omstændigheder
ville handle der igen! Slagterens rating styrtdykkede. Vrede veganere
svor ved den hellige økologiske rødbedebøf aldrig mere at købe hans kød.
Medierne – der ikke lige frem
havde været oppe at køre over budskaberne i Det gode kød – spis mindre
men bedre – synes nu pludselig, at
legen var god. Nu var det ikke længere en historie om en slagters debatindlæg om livskvalitet, bæredygtighed og økologi. Nu drejede det sig om
til had grænsende vrede, om de laveste menneskelige instinkter – om alt
andet end bogens vægtige budskaber.
Nu var det kort sagt: en god historie!
Slagteren kom i God Morgen Dan-

mark sammen med kvægopdrætteren Galloway Gert og hans kalv Tabitha, der nu var blevet anbragt i en
landlig pap-kulisse til beroligelse for
alle. Og slagteren sagde, at han nok
ikke ville have haft kalven med til
en grillfest, hvis han havde vist, hvor
stor vreden ville være blevet. Om det
passer, får vi aldrig at vide. Men hele
stuntet må have moret Københavneravisens salige seniorredaktør i hans
himmel og afstedkommet en munter

kommentar i Skt. Peter Tidendes Majnummer.
Mere værdighed var der over Jacob Ludvigsens bisættelse på Arbejdermuseet, hvor en stopfyldt sal fredag 7. April i en atmosfære af værdig
vemod drak gravøl og sagde farvel til
Københavneravisens senioreditor. En
sammensat flok af kvinder og mænd
i alle aldre, der demonstrerede den
imponerende bredde i den gamle redaktørs rummelige rodnet.

KØBENHAVNS CYKLEBØRS
Airbag til cyklister
Kr. 1.795,-

Normalpris kr. 2.250,-

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

BRUGTE CYKLER 1/2 PRIS

RENT A BIKE

Gothersgade 157 · 1123 København K · Tlf. 33 14 07 17 · Åbningstider: Man-fre: 10.00-17.30, Lør-søn: 10.00-14.00 · www.cykelborsen.dk
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Enhedslistens cykelglade teknik- og miljøborgmester Morten Kabell møder hård kritik fra en bred vifte af borgmestre, landspolitikere og erhvervsliv for sin ambitiøse plan om, at der ikke
skal været en plet i Københavns Kommune, hvor det er gratis at parkere sin bil.

KRITIKKEN HAGLER NED
OVER MORTEN KABELLS
PARKERINGSVISIONER
TEKST LARS PETER LORENZEN

Teknik- og miljøborgmester
Morten Kabell (EL) mener, at der
ikke skal været en plet i Københavns
Kommune, hvor det er gratis at parkere. Men forslaget møder modstand
- både lokalt i København, på Christiansborg og hos de borgmestre, som
sidder i kommuner, der støder op til
København. Også Dansk Industri er
stærkt kritiske.
I marts trådte nye betalingszoner
i kraft i København. Det betyder, at
det ikke længere er muligt at parkere
gratis på ydre Nørrebro, ydre Østerbro og i dele af Valby. Men den cykelglade Morten Kabell vil nu udvide
parkeringszonerne, så de når helt ud
til kommunegrænserne.
POLITIK

Et korstog mod bilismen

Borgmestrene i alle Københavns nabokommuner siger samstemmende,
at de er meget frustrerede over Morten Kabells idé. De frygter, at deres
kommuner bliver parkeringsplads for
pendlere ind til København.
- Det vil have kæmpe stor betydning for os, det er jo en betalingsring
i miniformat. Han sender bilerne ud
til os, så vi bliver parkeringsplads for
pendlere fra hele Nordsjælland, siger
Gentoftes borgmester Hans Toft (K).
Borgmesteren i Herlev, Thomas
Gyldal Petersen (S), kalder forslaget

for et korstog mod bilisme. Han undrer sig over, at man vil indføre parkeringsbetaling, hvor der ikke er parkeringsproblemer, og han forudser, at
Herlev bliver én stor parkeringsplads.
- Vi er en sammenhængende hovedstad med arbejde, familie og venner på kryds og tværs, nu bliver det
endnu mere surt at være bilist. Det er
en uvenlig gerning - et korstog mod
bilisme, siger Thomas Gyldal Petersen.
Jarlov parat til indgreb

Også fra Christiansborg lyder der kritik af Morten Kabells vidtgående forslag. Den konservative transportordfører, Rasmus Jarlov (K), er således
stærkt kritisk over for planerne, som
han vil sætte en stopper for. Det er
der flere muligheder for i den politiske værktøjskasse, mener han.
- Vi kan for eksempel lave en lov,
som bestemmer, hvor meget de enkelte kommuner må opkræve. Vi kan
også lave en lov imod, at kommuner
indfører betalingszoner i en hel kommune. Betalingszoner skal være der,
hvor der er et behov. For eksempel
fordi, der er meget trængsel. Det skal
jo ikke være en ekstra skat, siger Rasmus Jarlov.
Der findes ifølge den konservative transportordfører ingen sag-

lige grunde for at indføre betaling
på de stille villaveje i Brønshøj eller
Husum, og derfor er det helt på sin
plads, at Christiansborg blander sig,
mener han.
En ommer mener DI

Hos DI mener man, at det bliver
et problem for arbejdspladserne i
byen, hvis forslaget om at udvide
p-zonerne i København, bliver til virkelighed. Branchedirektør hos Dansk
Industri, Michael Svane, er ikke glad
for den nye model, som Morten Kabell har fået øje på.
- Det problemtiske her er, at for
os er fremkommelighed og tilgængelighed i trafikken helt afgørende.
Mobiliteten spiller en stor rolle for
vores virksomheder og medarbejdere.
Og hverken vores medarbejdere eller
vores virksomheder kender til kommunegrænser. Vi har jo et sammenhængende arbejdsmarked, siger han.
Michael Svane mener, at det
er skidt, hvis man på den måde hegner København ind, og forviser bilerne til nabokommunerne i et åbent
opgør med biltrafikken, som Morten
Kabell er ude i. Det har København
ikke brug for, hvis vi skal have vækst.
Han mener, at det vil være et problem for virksomhederne i byen,
som er afhængige af, at deres med-

arbejdere kan komme til og fra arbejde.
- Løsningen er ikke at gøre bilen til
fjenden. Hvis vi vil have vækst i København og hele hovedstadsområdet,
så er bilen en del af ligningen. Det her
er i virkeligheden en vækstbremse.
Mobilitet består i, at vi kan komme
til og fra arbejde. Og til og fra byen.
Og der hører bilen jo til. Det betyder
ikke, at vi skal have så mange biler,
som overhovedet muligt. Vi skal gøre
det klogt, vi skal gøre det smart. Men
det forslag, der ligger fra Morten Kabells side, det er efter min opfattelse
en ommer, siger Michael Svane.
Ingen klager ifølge Kabell

Selv om kritikken således hagler ned
over Morten Kabells plan om at udvide parkeringszonen i København,
har han ikke selv modtaget klager,
påstår han.
- Jeg har kun modtaget positive henvendelser.
Morten Kabell kan dog ikke
sige, om han har et flertal i ryggen,
når forslaget skal forhandles til budgetforhandlingerne.
- Jeg oplever, at flere på Rådhuset
siger, at de godt kan se ideen, efter
gul zone blev implementeret, siger
teknik- og miljøborgmesteren.
lp@kbhavis.dk

18

MAJ 2017 ÅRGANG 12

KBH K

MAGASIN MYLIUS

Kongens

udsvævende veninde

Christian 7. var ikke helt normal. Men da man, i moralens navn, tog hans
veninde Støvlet-Cathrine fra ham, gik han nærmest i koma.
TEKST
Allan Mylius Thomsen 		
Byhistoriker

I 1700-tallet var kongen
stadig enevældig og ifølge datidens opfattelse salvet af gud. Ingen havde ved indførelsen af Kongeloven i 1665 forestillet sig, at en
enevældig monark kunne være psykisk ustabil. Men det var Christian
7., som blev født i 1749. Året efter, at
den 17-årige konge kom på tronen i
1766, møder han sit livs kærlighed,
den 22-årige Cathrine Benthagen.
Hun var såkaldt ”illegitim datter” af prins Georg Ludvig af
Braunschweig-Bevern, der var chef
for det sjællandske regiment, og dennes elskerinde Anna Marie Schröder.
Dengang var det helt fast praksis, at
hvis der var uægte fyrstebørn på vej,
blev moderen gift med en fra faderens husholdning før nedkomsten i
1745. I dette tilfælde en af prinsens
soldater, Johan Ernst Benthagen, hvis
navn Cathrine fik. Benthagen fik en
rigsdaler om ugen i vederlag for at
påtage sig faderskabet.
Faderen var tilstede ved Cathrines
dåb og hun blev sat i pleje hos en regimentsoberst. Faderen dør, da hun
kun er tre år gammel, og moderen og
hendes mand må tage hende tilbage.
Faderen var nu skomager og Cathrine
MAGASIN

Samtidig karikatur af den mandhaftige
Støvlet-Cathrine, som fru Fortuna. Hun var
kendt for at iklæde sig mandetøj.

løb ærinder for ham. Det gav hende
det øgenavn, som hun livet igennem
prøvede at slippe af med. I en kort
periode blev hun elskerinde for den
engelske gesandt, hvad udstyrede
hende med øgenavnet ”Mylady”. Men
efter denne affære endte hun i traditionel prostitution. Hun var kendt i
byen som en hore ”…som havde været tilfals for alle, og var ei kiøn, men
velvoxet, raffineret, dristig og uinteresseret...". Struense skrev i sit fangenskab om kongen, at "Han omtaler hende som stor, kraftig og stærk,
mere en mand end en kvinde, hun
har store hænder, er liderlig, udsvævende og fordrukken. Han fortæller
om sin drømmekvinde, at han løber
omkring i gaderne med hende, lader
sig slå af hende og drikker sig fuld
sammen med hende."
Christian 7.’s ustabile sind udløste
bl.a. voldsomme og hærgende natteture i Københavns mere berygtede
kvarterer. De blev ofte organiseret
af greve Conrad Holck, der blev kaldt
”kongens kreatur”. Han præsenterede
den unge konge for den imødekommende Cathrine, som kongen hurtigt
stiftede intimt bekendtskab med. Efter sigende varede forholdet kun i et
par måneder i slutningen af 1767. Men
Støvlet-Cathrine opnåede stor indflydelse over den unge monark, da hun
kunne drikke med ham, og tilfredsstille hans sadomasochistiske tilbøjeligheder. Det skabte naturligvis stor
modvilje ved hoffet. Parrets byture
udviklede sig til rent hærværk. Støvlet-Cathrine tog kongen og hans slæng
af drukbrødre med på de bordeller,
hvor hun havde arbejdet. Selvom de
alle var forklædt, Støvlet-Cathrine
som mand, vidste hele byen, hvad
der foregik. De hærgede bordellerne,
tævede alfonserne, der skyldte hende
penge, eller gamle kolleger, der havde
behandlet hende dårligt. For at ingen
skulle være i tvivl, smed Støvlet-Cathrine efter slaget forklædningen, så
alle kunne se, hvem hun var. Engang
løb kongen ind i to vægtere, der gav
den uregerlige monark en så læsterlig
dragt prygl, at han måtte smide forklædningen og afsløre sin identitet.
Vægterne blev naturligvis fyret.
Kongen installerede Cathrine i
en lejlighed på Vandkunsten 4. Her
kunne genboer se og høre dem, når

de løb nøgne rundt i lejligheden.
Støvlet-Cathrine store ambition var
at blive præsenteret ved hoffet. Der
blev skaffet hende adgang til hofteateret. Her blev hun, til almindelig
forargelse, anvist plads i en loge lige
overfor dronningen. Cathrine kom
også med til maskeballer på slottet.
Rygter ville vide, at kongen havde
planer om at ophøje Cathrine til adelstanden med navnet Bevernskjold.
Det ville gøre deres forhold officielt.
Nu greb hoffet og ministrene ind,
kongen blev truet med både et folkeligt oprør og forholdet til Rusland
og det skræmte den psykisk ustabil
monark. Han opgav forholdet og underskrev den 5. januar 1768 en befa-

ling om hendes udvisning fra hovedstaden.
Støvlet-Cathrine blev forvist til
tugt- og spindehuset i Wandsbek ved
Hamborg. Hun prøvede siden forgæves at kontakte kongen, der efter sigene faldt hen i sløvsind, efter hun
forsvandt. Støvlet-Cathrine fik i 1770
tildelt en livsvarig pension på 500
rigsdaler. Men det forpligtede hende
til ikke at tage ophold i de byer, hvortil hoffet kunne ventes. Støvlet Cathrine døde 25. august 1805 i Plön i
Holsten, i en alder af 60 år.
Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen fortæller om det gamle København i hver udgave af Københavneravisen.

Christian 7.s veninde Støvlet-Cathrine blev omtalt som "stor, kraftig og stærk, mere en
mand end en kvinde, hun har store hænder, er liderlig, udsvævende og fordrukken”. Maleri
fra ca. 1765, Københavns Museum

Spørg bare os…
Har du ønske om et rygestop, problemer med fodsvamp, behov for
vejledning om pollenallergi, symptomer på halsbrand eller noget helt
femte, så er vi uddannet til at give dig den bedste rådgivning og sikre,
at du får de rigtige produkter med hjem.

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

Besøg vores apotek og få hjælp til netop det du har behov for.

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

Venlig hilsen
Tine Wiboltt
Apoteker på København
Vaisenhus Apotek

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 med 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
smer tende, brændende eller sviende
fornemmelse i maven, bag brystbenet
eller i halsen.

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

Gaviscon®
Mod halsbrand
og sure opstød
– kan anbefales
til store maver,
gravide maver
og små maver
(mikstur). 500 ml.

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

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

Spar 20% på nedenstående produkter

Compeed Blister
S, 6 stk.

Compeed Blister
M, 5 stk.

Vivag Intimsæbe, Vivag Intimservietter,
Dermalog
400 ml.
15 stk.
Hårbalsam, 200 ml.

Gælder fra den 1. maj til den 21. maj 2017

Dermalog
Shampoo, 200 ml.

TENA Lady Normal,
12 stk.

TENA Men Level 2
Medium, 10 stk.

København Vaisenhus Apotek
Landemærket 3-5 · 1119 København K · Tlf. 33 15 41 10
www.vaisenhus-apotek.dk
Nicorette ® (nicotin) QuickMist, mundhulespray 1 mg nikotin/spray til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Sukkersygepatienter bør kontrollere
deres blodsukker oftere pga. øget insulinoptagelse ved rygeafvænning. Nikotindoser, som en voksen ryger tolererer, kan give forgiftningssymptomer/være dødelig hos små børn. Ram ikke øjnene, når der sprayes. Mundhulesprayen indeholder små mængder alkohol.
Bør ikke bruges til børn u. 18 år eller af gravide/ammende uden lægens anb. Risikoen bør dog altid afvejes over for fortsat rygning. Evt. skal produktet bruges umiddelbart efter amningen. Bivirkninger: Ved rygeophør generelt kan abstinenssymptomer som nedtrykthed, søvnforstyrrelser, uro og irritabilitet opstå. Desuden ses allergiske reaktioner hos disponerede personer. Som regel ses irritation i mundhule/hals, mundsår, tandkødsblødning samt hoste og hikke i den tidlige fase af behandlingen. Hikke, hovedpine, kvalme,
irritation i halsen, lokale virkninger så som en brændende følelse, betændelse i munden, ændringer i smagssansen, mundtørhed eller øget mængde spyt, sure opstød, halsbrand, smerter eller ubehag i maven, opkastning, luftafgang fra tarmen eller diarré, træthedsfølelse, overfølsomhed (allergi), snurrende, prikkende fornemmelse. Dosering: Spis og drik ikke, mens mundhulesprayen anv. Hvis der normalt ryges 15 cig. dgl. skal der bruges 1-2 pust mindst 15 x dgl. Der kan bruges op til 4 pust/t, men max. 2 pust pr. dosering
og max. 64 pust/døgn. Uge 7-12: Nedsæt antal pust pr. dag, så der i uge 12 ikke bruges mere end 4 pust/dag. Anv. af mundhulespray bør ophøre, når forbruget er nedsat til 2-4 pust pr. dag. Regelmæssig brug ud over 6 måneder anb. ikke. Pakninger: 1 dispenser
a 13,2 ml (150 pust) og 2 dispensere a 13,2 ml (2 x 150 pust). Dispenseren er børnesikret. www.nicorette.dk Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske
informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com BENALIV® (levocabastin) øjendråber, suspension 0,5 mg/ml til behandling af allergi i øjne. 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. Kan øges til 3-4
gange daglig. Bivirkninger: Øjensmerter, sløret syn. Pakninger: 4 ml .www.benadryl.dk Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling:
med-info-dk@its.jnj.com 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: Lamisil Once 10 mg/g, 4 g. I øvrigt bør indlægssedlen i pakken læses
grundigt inden brug af produkterne. Dato for produktresumé: 03/2016. Novartis Consumer Health • Edvard Thomsens Vej 14, 3. • 2300 København S • tlf. 39 16 84 00• www.lamisil.dk Gaviscon ® Anvendelse: Refluxesofagit. Hiatus hernie. Dosering: Tyggetabletter Voksne: 1-3 tyggetabletter tygges grundigt efter behov ca 1/2 time efter et måltid samt lige før sengetid eller efter lægens anvisning. Tyggetabletten må ikke synkes hel, da effekten herved udebliver. Kan eventuellt skylles ned med en lille smule vand efter
behov. Oral suspension Voksne og børn over 2 år: 10-20 ml oral suspension indtages efter behov 1/2 time efter måltid og umiddelbart før sengetid eller efter lægens anvisning. Børn under 1/2 år: 1-2 ml /kg/legemsvægt/pr. døgn fordelt på flere doser, om muligt efter
måltidet. Børn 1/2 -2 år: 5-10 ml pr. døgn fordelt på flere doser, om muligt efter måltidet. Suspensionen omrystes umiddelbart inden brug. Suspensionen kan tages med en lille smule vand efter behov. Bivirkninger: Meget sjælden: Udslæt, kløe og ødem. Forsigtighedsregler: Behandlingstiden ved refluksesofagit bør begrænses til 8 uger. Bør anvendes med forsigtighed ved stærkt nedsat nyrefunktion. Gives med forsigtighed og i så lav dosering som muligt til nyfødte og småbørn. Pakninger: Tyggetabletter 20 stk, 120
stk. Oral suspension 100 ml, 500 ml. Læs indlægssedeln i pakningen omhyggeligt. Produktinformationen er forkortet i forhold til det godkendte produktresumé, som kan rekvireres hos Nordic Drugs Danmark. Nordic Drugs, Gl. Kongevej 135 B, mezz., tv.,1850
Frederiksberg C. Tlf 70 20 08 40. Fax 70 20 08 42 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 hjælpestoffer eller
over for hydroxyzin eller piperazinderivater. 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 23. marts 2016 (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

*Priserne gælder fra 1. maj – 21. maj 2017, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.
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KARSTEN HANSEN STRIBER

MUSIK I KØBENHAVN

ELLER MUSIK

I LANGE BANER
Jeg elsker musik. Tilsyneladende sagt uden forbehold. Lumby
skrev Champagnegaloppen i værelset
over Toldbod Bodega og præsenterede
den, mens blækket tørrede i Restauranten nytårsaften. Men den triste éntonige kirkeklokke fra byens mange
kirker ledsagede tusinder af koleraens dødsofre på vej til de grave, der
ikke var plads til inden for voldene.
Skal musikken være Champagne i
blodet, dirigere tårekanalerne, liste
elskovsstemninger i den udkårnes
ører, akkompagnere kanontorden på
slagmarken eller lulle det lille barn
i søvn? Skal musik henrykke, vække
vrede og jubelråb, få os ud på dansegulvet, forarge og forskrække, skabe
sammenhold og nationalfølelse, håne
og spotte? Er musik en spytslikker,
som lokker os til noget, som vi i virkeligheden slet ikke vil og fortryder?
Et skønmaleri eller hæslig parodi?
Uden forbehold: ja til det hele. Fra
efterligning af fuglefløjt til tordnende
Metal-rock. Faktisk hedder det: ’hver
fugl synger med sit næb’.
Og det kan nok være, at København synger med sit næb. Indendørs
om vinteren, udendørs om sommeren. I stadig skærpet konkurrence
med tossekassen, husalteret, fjummeren eller TV-apparatet, ’fjernsynsapparatet’ sagde man, da jeg var barn.
Musikkens ven ved fremragende
transmissioner, musikkens svorne
fjende ved global lirum-larum, der
ligger på knæ for den dårlige smag,
altid søger den laveste fællesnævner
KLUMME

og dræber den levende musik. Skal
musik være levende? Ja, helst. Selv
den famlende amatør og publikum
oplever, at musik pludselig skabes,
hvor intet var lige før. Det kan ingen
high-tech anlæg konkurrere med.
Jazz-festival, Opera-festival, koncerter i parker, sejlende musik i
Havnen, Wienermusik i konditorier,
klaverbokseri på værtshuse, kirkekoncerter, børnejazz og sambarytmer. Musik i Tivoli (styrk musikken
i Tivoli i stedet for at kvæle den, Hr.
Liebst). Lirekasse og harmonika i baggårdene hører vi næsten ikke mere,
men klassiske violinister, fløjtenister
og saxofoner spiller for lidt småmønt
på gader og torve. Svajerne fløjter ikke
mere, de er nu tavse trafikakrobater,
der med dødsforagt lader hånt om
regler og medtrafikanter. Asfaltens
cowboys har fået for travlt til at fløjte
den sidste nye landeplage.
Københavneravisen vil bestræbe
sig på at have fingeren på Musikkens
puls. Anbefale, varsko, rose og rise til
gavn for alle os, der elsker musik.
Dagens anekdote: Da operakomponisten Rossini var direktør for Pariseroperaen, blev han opsøgt af en
nevø til en berømt digter, der lige var
død. Nevøen viste Rossini et Reqium,
han havde skrevet og bad ham se det
igennem. Rossini bladrede det igennem og sagde så: ’Det havde været
bedre, om De var død, og Deres onkel havde skrevet et reqium’.
Christian Lunn

HUMOR
Humor er livets salt, en balsam for
ømme sjæle. En modgift, et livgivende
serum i en truende blodforgiftning.
Frisk luft i en kvælende situation.
En trøst og en lindring: ’….og se så at
komme videre!’
Konferencieren i Cabaret synger:
’Money makes the world go around,
the world go around’. Såre sandt. Bob
Dylan synger: ’Love is all there is, it
makes the world go ’round’. Så sandt
- så sandt.
Men hvad med humor? Hva’bar’!
Mon ikke humøret skal med i arsenalet, når vi marcherer. Her er vi godt
stillet i København. Københavnerviddet, folkeviddet, svajerhumor og rendestensbemærkninger, revyperler, vitser (som ikke har det så godt for tiden).
Tænk på alle staklerne i provinsen, der
tager en stor, brun papirspose over hovedet, når de er lige ved at komme til
at grine (ægte citat: Niels Hausgård,
sanger og humorist, vendelboer).
Galgenhumor, sjove udtryk om sygdomme, øgenavne til mad, politikere
og soldatertjenesten. Hvad skulle vi
dog gøre uden dem? Spottenavne til

kendte bygninger: Lagkagehuset og
naboen Sandkagen på Christianhavns
Torv. Spegepølsen, PFA-bygningen ved
indgangen til Nordhavnen. For slet
ikke at tale om Danmarks travleste
buslinje, Kødpølsen, altså Linje 5A
på Nørrebrogade. (Tidligere var der
samme sted ’Linje Buh’ til Bellahøj,
hvor der hvert år var dyrskue). I øvrigt
skifter 5A i disse timer til at hedde 5C
og bliver turkis (det må være en gestus
til alle tyrkerne!)
Apropos pølser, så tænk på alle de
herlige øgenavne til denne fornemme
spise, som serveres ved Café Fodkold:
’Gi’ mig to blege fra bassinet med klat
og kage!’ , ’en nissearm med pude’ (den
originale røde, bajerske med brød)’ eller indendørs en halv måge med sveller (1/2 grillkylling med pommes frites) og åkander (agurkesalat). En kendt
og elsket skuespiller lægger navn til
den ristede med baconsvøb: En Karl
Stegger med lædervest.
Næste gang: Hvordan blev Hertugen
af Marlborough til Mallebrok?
Chr.Lunn
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SPAR OVER 250,- KR.!

HOBBIT I HABBIT

408 SIDERS

MEDRIVENDE
ERINDRINGER FRA
KØBENHAVNERAVISENS

SENIOREDITOR

BOGLADEPRIS KR. 349,95
PRIS TIL KØBENHAVNERAVISENS LÆSERE

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

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

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

HIDTIL BEDSTE
REBEKKA HOLM-KRIMI
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Den modige og kække drab-

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

"

m/k klip

270,-

sefterforsker Rebekka Holm, der har været hovedperson i Julie Hastrups foreløbig
fem krimier, kommer i Mirakelmanden
ud for næsten lige så meget dramatik,
som i alle de tidligere bind. Rebekka er
sygemeldt, efter et voldeligt overfald,
som delvist har skamferet hendes ansigt. For igen at komme til hægterne rejser hun op til sin kæreste, den svenske
politimand Niclas Lundell, der er ansat
under politiet i Stockholm. Niclas har tidligere været gift med Magdalena, som var
højgravid, da hun døde i 2011, og Niclas
er overbevist om, at hun blev myrdet, og
der er én bestemt person, Ludovic, som
Niclas og hans bedste ven Håkan mistænker for at stå bag mordet, og som de jagter.
Kurre på tråden

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

Meget af dette har Rebekka fundet ud af,
fordi hun i sin kedsomhed har snaget i
Niclas’ personlige ting. Her har Rebekka
bl.a. fundet ud af, at Magdalena, som var
journalist, var i færd med at grave i en
historie om nogle forsvundne menne-

sker, noget hun gjorde sammen med en
kollega, som Rebekka forsøger at få fat i.
Da Niclas opdager, at Rebekka har rodet
i Magdalenas efterladte sager, kommer
der en midlertidig kurre på tråden, og
Rebekka tvivler på, om hun overhovedet
kan stole på Niclas. Imellem de nutidige
begivenheder, får læseren indblik i nogle
hændelser, som fandt sted mange år tidligere på den lille ø Seilo, der ligger i den
finske skærgård. Da Rebekka vil opklare,
hvad det var, Magdalena og hendes kollega var ved at optrævle, rejser hun til
Helsinki, hvor sporerne peger hen imod
et sindssygehospital, der lå på øen Seilo,
og her begiver Rebekka sig ud på egen
hånd. Imens arbejder Niclas og Håkan
videre med at finde beviser mod Ludovic,
der åbenbart står bag omfattende kriminalitet og som ikke skåner folk, der kommer i vejen for ham. Det lader til, at de
forsvundne mennesker som Magdalena
og hendes kollega søgte efter, alle på ét eller andet tidspunkt havde været anbragt
på værestedet Gøgereden, som de på mystisk vis havde forladt, fordi de havde fået

stillet et job i udsigt, hvorefter de var forsvundet. Spændingen intensiveres, og da
Rebekka på den lille ø Seilo er tæt på
en opklaring af sin sag, kulminerer det
hele i en forrygende afslutning, hvis enkeltheder ikke skal røbes her. Med Mirakelmanden har Julie Hastrup skrevet sin
hidtil bedste og mest spændende thriller
– én af årets bedste danske krimier.
jl@kbhavis.dk

Julie Hastrup
Mirakelmanden
381 sider. Politikens Forlag
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OPREJSNING TIL
MARQUIS MARCEL DE SADE
DEN FØRSTE BOG NOGENSINDE OM MARQUIS MARCEL DE SADE ER ET FASCINERENDE STYKKE DANMARKSHISTORIE, SOM
GIVER KREDIT TIL EN FASCINERENDE LIVSKUNSTNER, DER SKABTE SIN EGEN MYTE OG BLEV DANMARKS FØRSTE CELEBRITY.

TEKST ANDERS HØJBERG KAMP FOTO PERNILLE FRYDENSBJERG

Langt om længe og dog
endelig er bogen om Marquis Marcel
de Sade på gaden.
Originalen, hvis farverige forestillingsverden fascinerer. Folk har ladet sig fortrylle af Hans Excellences
historier siden 1950erne. Kritikere
har stillet spørgsmålstegn ved sandfærdigheden i marquiens titulatur, i
marquiens erotiske eventyr med berømmede franskmænd, ved marquiens omfangsrige smykkesalg i Europa,
ved marquiens luksusboliger i Frankrig og marquiens omsværmede leben
i København, hvor Hans Nåde mødte
nobiliteter som Asta Nielsen og Karen
Blixen.
“Ingen er forpligtet over evne,” svarer Marquis Marcel de Sade som regel
til kritikerne, bevares, altid i en venlig
tone og et glas fyldt med bobler, som
det sig hør og bør. For livet skal jo leve.
ANBEFALING

Unikt venskab

Lad os slå det fast en gang for alle.
Marquis Marcel de Sade har gjort livet til kunst. Derfor er det interessante
ikke at veje objektiviteten af herrens
historier på en milimetervægt. Det interessante er herrens persona.
Det har forfatter og billedkunstner Pernille Frydensbjerg heldigvis
forstået. Hun mødte ham for nogle år
siden på hos en guldssmed i Gothersgade, og snart efter fandt de to sam-

men i en boble af årelange samtaler
oftest i Marquiens 600 m2 herskabslejlighed, også kaldet Marquisatet, med
antikke, herskabelige møbler, sjældne
porcelænsfigurer, et 100 år gammelt
flygel og selvfølgelig med rummene
fyldt ud af Chopins toner.
Deres venskab førte til, at Pernille
Frydensbjerg fik den idé at skrive sin
personlige beretning med Marcel tilføjet de vigtigste anekdoter fra et langt
liv.
Så skete det, at jeg fik et venligt
brev fra Marcel de Sade, altså et gammeldags fysisk et skrevet med Marquisens karaktistiske, flotte formsprog og
marquis-stempel. I brevet fik jeg den
ære at blive tilbudt redaktørrollen på
bogen, fordi jeg før har skrevet artikler om Marcel i en tone, som behager
den kappeklædte herre. Efter at have
læst det fyldestgørende og medrivende
manuskript blev det et ja tak herfra.
Med det for øje, kære læser, er dette
en anbefaling fra en af dem, som står
bag udgivelsen.

Pablo Picasso, filmskaberen Jean Cocteau og den smukke, feterede skuespiller Jean Marais, Marcel de Sade
fik et kærlighedsforhold til. Hvordan han vendte hjem med de smukkeste smykker, de smukkeste klæder
og en marquis-titel. Med luksusbiler
og fornemme middage skabte han et
etablissement omkring sin millionvilla i Hellerup. Alt imens han levede
et borgerligt liv som regnskabsholder
med børn og kone, der ikke anede noget til Marquiens eksistens.
Men livet skulle vendes på hovedet. Medierne gav ham ingen nåde,
da han blev anholdt og fængslet for
at have “lånt” penge fra sin arbejdsgiver. Spalterne gav indtryk af, at alt
hvad Marquisen sagde, var det pure
opspind. Senere blev marquisen ansat som plejehjemsassistent, mens
han som københavnerkendis frekventerede farverige natklubber. I Marquisatet holdt han selskaber med champagne og piano.

riksberg Allé, og hvordan han føler sig
nødsaget til at forlade Frederiksberg
Allé. I den ekstraordinært hårde flytning og på grund af fejlmedinicering
får vi talt om herrens humørskift, om
hans syn på at blive ældre, på livet og
døden og hans elskede døtre. På sine
ekskoner og elsker. På sine øvrige familie, på sine venner og bekendtskaber,
der går bort en efter en. Og Marcels
sønner, der føler sig svigtet.
Det er gribende at følge Marcels
hjerteskærende livshistorie og hans
poetiske tilgang, til alt hvad han foretager sig og har foretaget sig. Kun det
kunne en få at vide, der kender Marcel godt. Og det gør Pernille Frydensbjerg. Og med det får Marquis Marcel
de Sade endelig den oprejsning, han
fortjener.
ahk@kbhavis.dk

Glimtet bag titulaturen
Fortællingen om en Marquis

Bogen har to fortællinger, som på elegant vis er flettet ind i hinanden. Den
ene er fortællingen om Marcels lange
liv. Både den del vi kender, men der
er også nye oplysninger.
Det er historien om en ung mand,
der som 15-årig mødte kunstneren

Bogens titel “Glimtet bag Masken” er
sigende, fordi vi kommer ind bag ved
Marquisen. For bogen er også historien om Marcel de Sades personlighed.
Kort og godt historien om Marcel i privaten, når han tager marquis-masken
af.
Vi følger Marcels hverdag på Frede-

Pernille Frydensbjerg
Marquis Marcel de Sade - Glimtet bag masken
Forlaget: Historia
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SPÆNDING

FRA TOPPEN

AF DEN SVENSKE SUPERLIGA

AUTOFIKTION

ELLER NØGLEROMAN
TEKST JANNIK LUNN

Normalt er det kriminalromaner, Christian Mørk skriver,
men i hans nyeste Kujonen er der
nærmest tale om en slags skæbneroman eller kærlighedsroman. Den
kvindelige hovedperson Nora er irer,
og hun har stor succes som krimiforfatter, hvor hun skriver under pseudonymet Kris Power. Ved et party i
New York møder den danske forfatter Andreas Jørgensen, som er bosiddende i Brooklyn, den smukke Nora
Broy med de nærmest violette øjne.
Hans irske veninde Megan præsenterer de to for hinanden, og Nora indbyder Andreas til at besøge hende i
Irland, hvor hun er med i et forfatterrefugium. Nora skriver sin mailadresse ned på et stykke, hun river
af en indkøbspose, og kort tid efter
rejser Andreas til Irland for at besøge
hende. Nora er imidlertid en ret kompliceret kvinde, ikke alene er hun stadig gift med Shane, men hun indtager desuden et utal af piller, da hun
lider af cyklotymi, hvilket indebærer,
at hun gør ting, som skader andre,
men også sig selv. Snart begynder Andreas at udspionere og forfølge Nora i
et fejlagtigt håb om, at han kan helbrede hende.
Imens begynder han at skrive på
en roman, som han kalder Kujonen,
og som handler om Nora og deres forhold. På samme tid er Andreas i forbindelse med sit danske forlag, hvor
han skal oversætte den amerikanske
udgave af sin roman Ulvens spor til
dansk, men hans danske redaktør er
langt fra tilfreds, fordi Andreas sjusker for meget, og desuden sælger
hans bøger ikke så meget i Danmark,
som de har gjort. Efterhånden er AnANMELDELSE

dreas også ved at løbe tør for penge,
og han bliver ustandselig rykket af
sin amerikanske bank, der truer med
at inddrage hans kreditkort. Da han
fortæller sit danske forlag om sit nye
romanprojekt, spørger redaktøren,
om der er tale om en slags autofiktion, men Andreas bedyrer, at der
snarere er tale om en nøgleroman.
Da det går op for en engelsk forlægger,
hvad Andreas er i gang med, får han
et tilbud om et kæmpe beløb, hvis
han dropper planerne, da en sådan
roman vil skandalisere én af forlagets
succesforfattere. Det bliver optakten
til en række dramatiske begivenheder, som det vil være synd at røbe
her, men spændingen fortsætter indtil den overraskende slutning.
Man kan altså sige, at selv om der
ikke er tale om en decideret krimi, så
er det i høj grad en slags spændingsroman, og måske har netop Kujonen
et stænk af autofiktion – og Christian
Mørk har efter min mening skrevet
sin hidtil bedste roman.
jl@kbhavis.dk

Christian Mørk
Kujonen
286 sider. Gyldendal

TEKST JANNIK LUNN

Carin Gerhardsens Domino begynder, da nogle bestialske mord ryster Stockholmforstaden
Hammerby – og sætter kriminalkommissær Conny Sjöberg og hans team
på overarbejde, specielt da politiet
finder ud af, at mordene måske har
at gøre med en tragedie, som fandt
sted midsommeraften i 1997, hvor
den femårige Andreas slog sin to år
ældre kammerat William ihjel med
en hammer i en sandkasse. En januaraften i 2013 bliver den 64-årige
Aaina Eek myrdet på fortovet, da
hun bliver slået ned med en hammer, og umiddelbart efter bliver en
lille dreng Enrique Morales myrdet
næsten på samme sted.
Et par dage efter kommer Mats
Bergholm hjem til sin lejlighed, der
ligger lige overfor stedet, hvor dobbeltmordet fandt sted, og her finder
han sin hustru Caroline myrdet. Motiverne til de tre drab er ikke umiddelbart indlysende for politiet, og
måske har de intet med hinanden at
gøre, men Aaina Eek var fx en meget nidkær paragrafrytter, som bl.a.
offentliggjorde lister over seksualforbrydere og spritbilister, så muligvis
kan motivet her være hævn, men politiet er heller ikke helt fremmede for,
at en af de myrdede kan have været
vidne til de andre drab og derfor har
villet gøre det af med morderen. En,
der ret hurtigt kommer i politiets søgelys er Andreas, som nu har ændret
navn til Axel Karlsson, for meget peger på den lille by Strömsund, hvor
flere med tilknytning til sagen har
en fortid. Undervejs følger man opklaringsarbejdet, der vanskeliggøres
ANMELDELSE

af, at den stedfortrædende og medieliderlige politimester Git Ljung i sin
iver for at markere sig, ønsker at udskifte Conny Sjöberg med sin egen
rygklapper Holgersson.
Mens alt dette sker, er vicekriminalinspektør Jamal Hamad, der lever
sammen med sin kollega Petra Westman i et alt andet end harmonisk forhold, taget til Syrien, hvor han bliver
kastet ud i flere dramatiske hændelser, og som om dette ikke er nok, bliver han også involveret i en kidnapningsaffære, som hans anden kollega
Hedvig Gerdin, kaldet Gedden, bliver
udsat for. Og her må han haste hjem
til Sverige, hvor det hele munder ud
i et hæsblæsende, dobbelt crescendo.
Jeg har ikke læst de foregående syv
Hammerby-krimier, men Domino,
der åbenbart skal afslutte serien, er
en formidabel pageturner på næsten
500 sider, som er én af årets absolut
bedste krimier, og man kan fint følge
med, også selv om man ikke har de
øvrige bind.
jl@kbhavis.dk

Carin Gerhardsen
Domino
Oversat af Louise Ardenfelt Ravnild.
430 sider. People’sPress
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AKTUEL KØBENHAVNERKRIMI

MED GODT PLOT

TEKST JANNIK LUNN

Det vakte ramaskrig, da Metroselskabet gik i gang med at bygge
en station ved Nørrebros
Runddel, for det krævede,
at omkring tusind skeletter
skulle flyttes fra Assistens
Kirkegård. Men trods de
mange protester lykkedes
det ikke at standse byggeriet. Hovedpersonen i Lotte
Petris nye krimi Djævelens
værk, Josefine Jespersen, er
knogleekspert, og foruden
at lede gravrydningen skal
hun samtidig studere knoglematerialet, der skal indgå
i et forskningsprojekt, inden man påbegynder genbegravelsen.
En af arkæologerne Rita
Magnussen bliver myrdet
på kirkegården og smidt ned
i en åben grav med et kors
ridset ind i kraniet antageligt udført med en skalpel,
og desuden er der efterladt
en lille flaske med vievand.
Politiets efterforsker Alexander Damgaard frygter,
at motivet til drabet er, at
den myrdede kvinde har
været med til at forstyrre
gravfreden. Men snart kommer politiet på overarbejde,
da en anden ung kvinde
bliver myrdet også med et
kors indgraveret. Da korset
er omvendt – et såkaldt Peterskors, tyder noget på, at
det er en satanist, der er på
spil, da det omvendte kors
udtrykker en hån mod alt
kristent. Da Xander, som
drabsefterforskeren kaldes,
frygter, at det er en satanisk
seriemorder, som er på spil,
konsulterer han en katolsk
præst, Fader Dominic, som
også giver sig af med eksorcisme. Præsten har den teori, at Djævelen er på spil,
fordi gravrydningen på Assistens har åbnet en port til
det onde.
Efter at et par stykker
ANMELDELSE

FLOT SANGBOG

MED MERE
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Sangeren Erik Grip har udgivet
en flot sangbog i kæmpeformat på næsten 300
sider. Men den er mere end bare en sangbog.
Han begynder sit forord med et spørgsmål,
han for over 50 år siden blev stillet af en gammel forlagsmand og impresario, der spurgte:
”Kan du noder?” – ”Nej”, svarede jeg. ”Kan du
ikke noder?” – ”Nej!” ”Er der da ikke andre,
der skal kunne spille og synge dine sange?”.
Men det havde den unge Grip ikke tænkt på.
Det har han så nu endelig rådet bod på ved
at udgive halvdelen af sine sange med noder.
De mest benyttede og de mest kendte. Og så
tilføjer han:
”De resterende er for de flestes vedkommende ikke værd at skrive ned, eller også er
de glemt.” Og så fortsætter han ellers med at
fortælle, hvordan Thøger Olesen blev en slags
reservefar for ham og de andre, der optrådte i
Visevershuset i Tivoli. Og så er bogen i gang,
hvor han bedyrer, at han som bisidder har
brugt sin gode ven, grafikeren John Ovesen
i udvælgelsen af, hvad der bør være med og
hvad der ikke behøver at være der. Foruden
sangene, hvor der er tilføjet kommentarer, er
der mange erindringer om dem, han har samarbejdet med undervejs, både musikerne, han
har turneret med og dem, der virkelig har betydet meget for ham som fx Ebbe Kløvedal
Reich og Jan Toftlund. Og så er der 35 sider

med uddrag af scrapbøger og fotografier. 10 siders diskografi, over 20 sider oversættelser og
gendigtninger samt en biografi om, hvad der
er sket siden fødslen i 1947 i Nykøbing Falster
og indtil nu. Og det hele slutter med et fotografi, fra da Grip fik sin guldplade for 50.000
solgte Grundtvig-album. (Siden har dette album også udløst en platinplade for mere end
100.000 solgte af samme album). Endelig er
der farvegengivelse af de 33 albums, Erik Grip
indtil nu har udgivet.
jl@kbhavis.dk

Erik Grip
Sangbog - Noder, sangtekster, digte,
udklip og anekdoter
278 sider. Gyps Fulvus Publishing

mere er blevet myrdet, hvor
drabsmanden også har efterladt omvendte kors og
vievand, finder Josefine Jespersen, som har bistået politiet i efterforskningen, en
gammel mønt gemt i sin lejlighed – en mønt hvor motivet er en djævel, så nu sørger
Xander for, at Josefine får
politiovervågning, da han
frygter, at hun kan være
morderens næste offer. Forskellige vidneudsagn fører
politiet vidt omkring, inden
det, efter en meget dramatisk episode, til slut bliver
klart, hvem seriemorderen
er og hvad der egentlig var
motivet. Lotte Petri har igen
udtænkt et godt plot, og den
meget velskrevne og aktuelle roman giver lyst til at
læse mere om Josefine, men
igen har et forlag, ved i sin
bagsidetekst at fortælle, at
”Djævelens værk er den første bog om knogleeksperten
Josefine Jespersen”, fredet
hende i alle de farlige situationer, hun kommer ud for
undervejs, da både forlag
og forfatter også skal bruge
hende i de næste bind. Nu
er det så røbet, men kære
læser: Lad være med at læse
bagsidetekster, og kære forlag: Hold lidt på hemmelighederne.

Lotte Petri
Djævelens værk
284 sider.
Lindhardt og Ringhof
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DANSK KRIMIFORFATTER HENLÆGGER
SPÆNDINGEN OG UHYGGEN TIL EN LILLE Ø

I DEN VESTFINSKE SKÆRGÅRD
TEKST JANNIK LUNN FOTO TORBEN DRAGSBY

Mens de fem tidligere bind i Julie Hastrups serie krimier, der har drabsefterforskeren Rebekka Holm som hovedperson, for det meste foregår
i Danmark, tager forfatteren i Mirakelmanden læserne med til Finland, hvor en stor del af den dramatiske handling udspiller sig. Da Københavneravisen besøgte Julie Hastrup i hendes lejlighed i det
indre København, var et naturligt indgangsspørgsmål, hvorfor man skulle til Finland. ”Det begyndte
under en samtale på forlaget, hvor vi diskuterede,
hvordan Rebekkas kæreste, Niclas, som hun har en
slags langdistanceforhold til, skulle udfolde sig i det
nye bind. Niclas er jo også som Rebekka politimand,
og han bor i Stockholm, men da der udkommer så
mange svenske krimier herhjemme, var der ikke så
meget idé i at flytte handlingen til Sverige, og derfor faldt tanken på Finland, der har en kultur, vi
ikke kender så godt herhjemme, og snart efter tog
jeg sammen med min mand og mine børn på en
research-tur til landet, som vi mest kender for sine
birketræer og saunaer.”
Julie Hastrup fortæller, at hun gennem en mor
til en af sin søn Williams venner hørte om den lille
smukke ø Seili, der ligger i den vestfinske skærgård,
og som har en både uhyggelig og skræmmende historie. ”Om sommeren går der færge fra Finlands
ældste by Turku (eller Aabo), og her fik vi kontakt
til en ældre herre Keijo Alastalo, som inviterede os
derud i efteråret 2015, og han sejlede os ud til øen,
der tidligere havde huset et sindssygehospital, hvor
han havde været ansat som sygepasser. Hospitalet
lukkede i 1962, og i dag benyttes bygningerne af
universitetet i Turku, der driver havforskning derfra, men der er stadig minder fra sindssygehospitalet, bl.a. et værelse, hvor man kan se den spændetrøje, som er afbilledet på bogens forside. Vi var
heldige med vejret, og Keijo viste os rundt på øen,
men den kælder i hovedbygningen, der er med i
handlingen, var vi ikke nede i, for her myldrer det
INTERVIEW

med slanger og hugorme. Der er stadig en gammel
kirke på Seili, og det pigtrådshegn, som de meget
sindssyge var spærret inde bag, er stadig bevaret,
så det var nemt at forestille sig den uhygge, der må
have hersket på øen, hvor præsten og lægen kun
kom på besøg én gang om ugen.”
I Mirakelmanden lader du din heltinde Rebekka Holm arbejde uafhængigt af sin kæreste Niclas,
da hun besøger ham i Stockholm. Er det ikke både
umoralsk og under al kritik, hvad Rebekka gør, når
hun snager i Niclas Lundells kasser med sin afdøde
hustru, Magdalenes ting?
”Jo, men dels keder hun sig, og dels er hun, som
du ved, nysgerrig, og endelig er det jo nødvendigt
for handlingen, at hun sætter sig ind i hans fortid.”
Har din historie baggrund i begivenheder, der
virkelig har fundet sted, eller er den inspireret af
lignende forhold?
”Nej, overhovedet ikke. Det er pure opspind. Jeg
finder selv på det hele, og det er jo netop friheden
ved at skrive, ellers kunne jeg lige så godt være
blevet ved med at være journalist.”
Når du skriver dine krimier, har du så på forhånd
lagt hele handlingen fast, eller får personerne lov
til at udvikle sig undervejs?
”Når jeg begynder på en ny historie, har jeg
selve skelettet i hovedet, men under skriveprocessen dukker der hele tiden nye ting op, og det er jo
med til at gøre denne del af arbejdet spændende.
Men jeg skriver ikke mine bøger i kronologisk orden. Jeg skriver vel omkring ti sider om dagen, og
så finder jeg ud af, hvilke scener, jeg netop den dag
vil koncentrere mig om. Og så til sidst bliver det
hele klippet sammen.”
Julie Hastrup, der siden sin forrige roman har
skiftet forlag, har for første gang afleveret en hel
færdig bog til sin redaktør. ”Det var spændende at
se, hvad min nye redaktør, Anne Christine Andersen mente om det færdige resultat, men jeg har sta-

dig min skrivegruppe, der læser med undervejs, og
den består af mine kolleger Helle Vincentz, Maren
Uthaug og Louise Urth Olsen, og vi har nu gennem
syv år mødtes til overnatning på Rabarbergården
i Tisvilde, hvor vi er sammen hver tredje måned.”
På mit spørgsmål om hvilke krimiforfattere, der
inspirerer Julie Hastrup, svarer hun, at det hovedsageligt er udenlandske forfattere, hun læser, fx
Belinda Bauer, som desværre ikke har udgivet noget længe – og så svenskere som Håkan Nesser og
Johan Theorin. ”Og så har jeg haft et tæt forhold
til ægteparret Cilla og Rolf Börjlind, der foruden
at være nogle fremragende manuskriptforfattere
til forskellige tv-serier, også selv har skrevet nogle
spændende krimier. Dem har jeg korresponderet
med, og de er kommet med en række gode idéer
undervejs.”
Er din historie et forsøg på at kritisere den udvikling, hvor man eksperimenterer med levende væsener, hvad enten det er mennesker eller dyr?
”Nej, der er ingen underliggende agendaer. Jeg
har ikke nogen ambition om at skrive debatbøger.
Min kærlighed til krimier gør, at jeg helst vil skrive
underholdende pageturnere.”
Nu er Mirakelmanden din sjette roman om Rebekka Holm. Har du planer om at skrive andet end
kriminalromaner, eller måske krimier, der ikke har
Rebekka Holm som hovedperson?
”Det kan jeg nemt forestille mig. Jeg er absolut
ikke færdig med Rebekka Holm, men jeg kan da
både finde på at skrive krimier, hvor Rebekka ikke
er med - eller mere ublodige romaner. Og så vil det
også være spændende at skrive noveller. Og er der
læsere nok, så jeg kan leve af det, vil det være helt
ideelt,” slutter Julie Hastrup, hvis krimier om Rebekka Holm foreløbigt foruden Danmark er udkommet i Norge, Tyskland, Holland og Spanien, så mon
ikke, man kan forestille sig, at Mirakelmanden en
skønne dag vil kunne findes i en finsk oversættelse.
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UNDERHOLDENDE RØVERHISTORIER

FRA MUSIKBRANCHEN
MED PERMANENT TURBULENS HAR KASPER FOSS BEDREVET EN UNDERHOLDENDE OG MEDRIVENDE ERINDRINGSBOG
OM TRE ÅRTIERS UTRO TJENESTE SOM TROMMESLAGER PÅ DEN DANSKE POP- OG ROCKSCENE.
TEKST RASMUS LUND NIELSEN

De mange røverhistorier
formidles sikkert og ganske underfundigt. Ikke mere end dét, og det er såmænd også alt rigeligt. Det begynder
med galoperende selvmedlidenhed,
smøger og hvidvin i Kaspers lejlighed
på Vesterbro, nær Halmtorvet.
Et slags forord fortæller, at Berlingeren har bragt et interview med ham og
hans daværende kæreste, Nadia. For da
artiklen med det dengang så glade par
bliver bragt, er forholdet ”i vild fart kørt
i grøften,” som der står.
En uge efter sidder Foss hos sin læge,
som med løftet pegefinger fortæller, at
Foss ikke længere kan holde til at leve
det musikliv i kaos, uro og stress, som
kastede ham gennem 80erne og 90erne.
Sådan begynder det: Med en løftet
pegefinger, der får Foss til kortlægge
sit livs uhensigtsmæssige mønstre, alt
sammen for at undgå en gentagelse af

ANMELDELSE

nedsmeltningen i 2004.
For Foss, som for så mange andre,
er det at skrive sine erindringer altså
et muligt vendepunkt i livet – en indsigt eller et mirakel, sådan som Michael
Falch skriver i sit meget korte forord –
og dét er lovende. For har man også en
god historie, er det et godt sted at fortælle fra.
U-kronologiske røverhistorier

Foss har ikke bare én, men mange historier, og mange af dem er såmænd også
både fængende, underholdende og ofte
decideret sjove. U-kronologiske røverhistorier og anekdoter fra et liv med krudt
i røven og kløen i fingrene som live- og
studie-trommeslager for alverdens orkestre og bands. Så forskellige som Linie 3 og Melodi Grandprix, over Anne
Linnet Band og Michael Falch til Mike
Tramp og Hunger Games med mange,

mange flere.
Historierne giver et samlet billede af
Foss. Fra han sætter sig bag trommerne
som barn, til han tidligt bliver en del af
branchen ved at spille med alt og alle i
Huset i Magstræde og derfra også med
resten af 80erne og 90ernes toppen af
poppen og rocken. Fra de stormfulde
kærlighedsforhold og de mange fester
- fester, som bliver hverdag og misbrug.
Klarest står efter endt læsning de
storslåede dage med Hotel Hunger, en
bar røv på ruden af en bus til gengæld
for ekskrementer smidt retur; kaosturneen med en forgældet Mike Tramp
og Jacob Haugaard og Foss’ glas-smadrerus. Skægt er også påmindelsen om, at
man ikke skal kaste med Nikolai Steen,
når man selv bor i et glashus.
Ulempen ved de mange anekdoter
er, at de sine firehundrede sider taler
lidt i munden på hinanden og gentager

sig selv med navne fra branchen, mange
ikke ville kunne genkende. Det ændrer
bheldigvis ikke på, at PERMANENT
TURBULENS en fed læseoplevelse og
særligt for musikelskere.

Kasper Foss
Permanent turbulens
Forlag: Dreamlitt
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