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LIVETS ALVOR OG
JORDENS UNDERGANG

VOR FRUE KIRKE

GENIAL GUIDE TIL
1500-TALLETS KBH

08 MED MOR I BYEN 18 MAGASIN MYLIUS 26 ANMELDELSE

KAMPEN OM
DET FINE PALÆ
ER DU TRÆT

AF BYEN
SÅ TAG TIL BORNHOLM

TEKST CAMILLE BLOMST

FOTO EDDIE KLINT

Daniel Mühlendorph kommer fra Bornholm, som han for 11. år i år forkæler med
musikfestivalen Wonderfestiwall på Hammerknuden. Den sidste tid, har han filmet
i de Københavnske gader på den politiske
thriller “Danmarks Sønner” med Zaki Youssef, Mohammed Ismail og Rasmus Bjerg i de
bærende roller.
S:17
MIN BY

2-retters

TEKST JETTE R. ARENDRUP

Stanleys Gård, der fungerer som menighedshus for både Christians og
Vor Frelsers kirker, er et ualmindeligt smukt og stateligt palæ ud til kanalen
på Christianshavn. Så da der var enighed i begge menighedsråd om at sælge
huset, som ejes af begge kirker, var det ikke uden kamp, at Vor Frelsers Kirkes præster måtte acceptere at give afkald på den fine gamle bygning. S.06
SPLID

ABSURD CHIKANE

I LILLE KONGENSGADE
TEKST ALLAN MYLIUS THOMSEN

Efter nogle måneder med relativ ro om de gamle værtshuse i Lille
Kongensgade, er chikanerierne begyndt igen.			
S.04
CHIKANE

BUSINESS
LUNCH 195,Hver dag kl. 12.00-15.30

FOTO TORBEN DRAGSBY

A Talk
med månedens gæst

BRDR. PRICES
FYRAFTENSBAR
Gæst: Hanne-Vibeke Holst
Fredag d. 25/5
Kl. 16.00-17.00
Fri entré

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

Rosenborggade 15-17, 1130 København K, Tlf. +45 3841 1020, www.brdr-price.dk - lige ved Nørreport og Kongens Have
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HVER GANG VI BLINKER
MED ØJNENE, TAGES DER
PENGE FRA KØBENHAVN
En af de mange velhavende tilflyttere, der
er flyttet ind i en af de velrenoverede og
moderniserede lejligheder i Nyhavn, blev
forleden citeret af vores konkurlega, ’City-Avisen’: ”Når jeg kører over broen her
og ned ad Nyhavn, tænker jeg: NU er jeg
hjemme. Jeg er ret vild med at være her.

Vild med at det summer af liv, og så
har jeg en fantastisk udsigt. Jeg kan
komme helt i trance, når jeg står på
balkonen og kigger ud. Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle bo midt i et
postkort”, siger han. Den relativt nybagte københavner bag de romantiske
udtalelser om det gamle København
er såmænd vor siddende statsminister,
Lars Løkke Rasmussen, der i 2012 flyttede til Nyhavn med sin kone. I kvarteret kan man, på nærmest daglig basis,
løbe ind i Lille-Lars fra Græsted i stræderne, når han i selskab med hundene
Beauty og Frida er på vej til eller fra
kiosken for at købe sine daglige Orange
Kings. Det er rart at vide, at Lars Løkke
Rasmussen, hans mange politiske
ugerninger til trods, er et sansende
menneske, der er i stand til at sætte
pris på storbyens skønhed, hverdagslivets charme, stenbroens herligheder
og metropolens menneskemylder. Og
hvis vi ikke har gjort det tidligere her
i Københavneravisen, så lad os da endelig benytte lejligheden til at byde
familien Løkke-Rasmussen med samt
Beauty og Frida rigtig hjertelig vel-

kommen. Her i byen er der altid plads
til en til og vi har brug for københavnere, der kan sætte pris såvel som ord
på byens kvaliteter.
Når Nyhavns-Lars så har været i kiosken,
hundene er tilbage i lejligheden, tager
han på arbejde. Der er ikke langt til

Statsministeriet i Skt. Jørgens Gård
på Slotsholmen, men der er satans
til forskel på hvordan Nyhavns-Lars
og Statsminister Løkke-Rasmussen og
hans regering behandler København.
For et par uger siden præsterede regeringen Lars Løkke Rasmussen helt konkret at gøre København knap 800 mio.kr
fattigere i løbet af et døgn. Det skyldtes dels sammenbruddet i forhandlingerne om den kommunale udligningsreform, dels en mærkværdig studehandel
regeringen indgik med Dansk Folkeparti
om at staten kan ekspropriere en endnu
større del af kommunernes indtægter fra
parkeringsordningerne. Sammenholdt

med den udflytningsreform, vi her
på pladsen har raset over adskillige
gange, tegner der sig et ubehageligt
mønster. Som Københavns borgmestre skrev i et usædvanligt alvorligt
åbent brev til den provinsbegejstrede
regering:
”Som vi ser det gælder alle kneb, når det
handler om at stække København. Det er

faktisk os, der er ved at blive en pengemaskine for folketingsmedlemmer med
drømme om at styrke landkommuner,

om skattelettelser osv. Vi håber at I
på Christiansborg vil overveje, hvor
hårdt I har lyst til at stække hovedstaden? Vi har de seneste år været
udsat for en stadigt stærkere fjendtlighed – med et venligt ord kaldet
københavnerbashing. Der er blevet
tegnet et forvrænget billede af en by,
der bortset fra enkelte ghettoområder svømmer i mælk og honning og
hvis gader er belagt med guld. Men
det billede ligger uendelig langt fra
den hverdag, som langt de fleste københavnere kender. For den almindelige københavner bor hverken i en
ghetto eller i en penthouselejlighed.
Vi er en storby på godt og ondt – og
har en overrepræsentation af hjemløse, fattige, indvandrere, misbrugere
– mennesker, der skal være plads til,
men som altså belaster vores kommunekasse mere end i andre kommuner.
Det er svært at forklare københavnere, hvorfor deres velfærd skal have
et ekstra tryk. Men nu er grænsen
ved at være nået. Hver gang vi blinker med øjnene, tages der penge fra
København. København vender ikke
ryggen til resten af Danmark. Men
desværre er det som om, man på Christiansborg har vendt ryggen til den
by, som omgiver borgen”.

Ud over at det i sig selv siger noget om
situationens alvor, at samtlige magistratens borgmestre kan blive enige om sådan en fælles udtalelse, så kan ordlyden
næppe blive voldsommere, det er et tydeligt tegn på at grænsen er nået. Det kan
måske være meget sjovt, på mange måder også legitimt, at folk i provinsen går
og mukker over københavneriet og prisen
på cortados på Østerbro, men regeringen
Løkke Rasmussens gøren sig lækker overfor provinsen er simpelthen kommet så
langt ud af tangenten at de er nødt til at
stoppe nu. Hvad der begyndte som en

regulær debat om udkants-Danmarks
forarmelse efter kommunalreformen
(som Statsministeren stod i spidsen
for), har nu udartet sig til ren lynchstemning, ikke bare i hos lokalpatrioter i provinsen men langt ind i regeringen, et debatklima hvor alt, hvad
der er københavnsk er mistænkeligt,
elitært og højrøvet.
Der er ganske vist næppe noget, der svinger som Bjerringbro by night, som C.V. Jørgensen siger. Det kan være sandt nok,

hvis man bor i Bjerringbro. Men det
er kun hjernedøde bønder, der råber
københavneri efter alle og enhver, der
går ind for at Danmark skal have en
hovedstad.
Københavneravisen
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10 VANVITTIGE TILBUD TIL 90 KR.
Tilbuddene
er gældende tilbud
t.o.m. den 10.
2018kr.
–10
vanvittige
tiljuni90

2014 FABIANO RIPASSO DELLA
VALPOLICELLA DOC
ITALIEN, VENETO

GULDMEDALJE
★★★★★
VinAvisen
★★★★★

Varenr.: 0521237 SPANIEN, D.O. CIGALES

2015 D.B.R. (LAFITE)
BLASON D’AUSSIÈRES
FRANKRIG, LANGUEDOC ROUSSILLON,

Mundus Vini

SØLVMEDALJE

Varenr.: 0521315

Varenr.: 0521135

Varenr.: 0621085

Varenr.: 0711005

Varenr.: 1321013

CHILE, CENTRAL VALLEY, MAIPO

2014/16 BODEGAS CARO
ARUMA MALBEC, D.B.R.
(LAFITE) / NICOLAS CATENA
ARGENTINA, MENDOZA

2016 PAGO DE CIRSUS
CHARDONNAY BARREL
FERMENTED
SPANIEN, VINO DE PAGO D.O. NAVARRA

2016/17 LAURENT CHARLES
BROTTE TAVEL ROSÉ LES
ÉGLANTIERS
FRANKRIG, RHÔNE

BENI DI BATASIOLO
BRACHETTO D’ACQUI DOCG
SPUMANTE

Fransk finesse

PORTUGAL, DOURO
Varenr.: 2121041

,

,

,

NORMALPRIS PR. FL. 129,75

ÅRGANG 2015
Jyllands-Posten
★★★★★
ÅRGANG 2014
FinansBureauet
★★★★★★

Topklasse
Chardonnay

,

NORMALPRIS PR. FL. 129,75

,

NORMALPRIS PR. FL. 129,75

,

NORMALPRIS PR. FL. 139,75

ÅRGANG 2016
VinAvisen
★★★★★
Alt om vin
★★★★★★

ITALIEN, PIEMONTE

NIEPOORT TAWNY DEE

NORMALPRIS PR. FL. 209,75

NORMALPRIS PR. FL. 149,75

Varenr.: 0521203 CORBIÈRES

2015/16 VIÑA TARAPACÁ
GRAN RESERVA CABERNET
SAUVIGNON

,

NORMALPRIS PR. FL. 169,75

Varenr.: 0521139

2014 VIÑA RUFINA CRIANZA
TEMPRANILLO

90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,,

NORMALPRIS PR. FL. 129,75

,

NORMALPRIS PR. FL. 169,75

FinansBureauet
★★★★★

,

NORMALPRIS PR. FL. 129,75

Skjold Burne . Østergade 1, 1100 København K . Tlf.: 33 14 04 81

SPAR
57%
SPAR
47%
SPAR
39%
SPAR
30%
SPAR
30%
SPAR
30%
SPAR
35%
SPAR
30%
SPAR
47%
SPAR
30%

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Varenr.: 0521137 ITALIEN, PIEMONTE

BT

Tilbuddene er gældende t.o.m. den 10. juni 2018. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

2014 BENI DI BATASIOLO
BARBARESCO DOCG
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ABSURD
CHIKANE
I LILLE KONGENSGADE

Det ateistiske kirkegårdsafsnit på Bispebjerg Kirkegård hedder Lyra. Her
er tre begravet, mens kapaciteten er 224 gravsteder og en fællesgrav.

ATEISTERNES
GRAVSTEDER
STÅR TOMME
TEKST LARS PETER LORENZEN

Byggehegnet i Lille Kongensgade, der nu i flere måneder har afspærret det meste af gården uden tegn
byggeaktiviteter. Privatfoto

TEKST ALLAN MYLIUS THOMSEN

Efter nogle måneder med relativ ro om de
gamle værtshuse i Lille Kongensgade, er chikanerierne
begyndt igen.
For nogle måneder siden,
blev en stor del af den fælles
baggård spæret af med byggehegn, da den af flertalsejerne og ejendomsselskabet
indsatte formand for ejerlejlighedsforeningen, proklamerede, at kloakkerne
skulle fornys. Mindretalsejerne, især restauranterne,
var noget forbløffet, da de
aldrig har haft problemer
CHIKANE

med afløb og kloakker. Men
spærringen blev sat op og
har siden lukket det meste
af gården af, kun til gene
for mindretalsejerne. I øvrigt måtte Hovedstadens
Beredskab, tidl. Brandvæsenet, kræve afspærringerne
justeret, for at give plads til
evt. redningsarbejde. Der er
endnu ingen tegn på, at gården skal graves op og kloakkerne fornys.
Det sidste skud på stammen af chikanerier, er, at
Hviids Vinstues hoveddør, i
opgangen ud mod Kongens

Nytorv, har fået skiftet låse
ud af den, af flertallet, indsatte formand. Hviids Vinstue, som er ejer af sine egne
lokaler, kan ikke få en nøgle
udleveret til personalet, som
hidtil har kunne komme og
gå den vej ved åbnings- og
lukketid. Nu må de benytte
en branddør, hvad udløser
en alarm hver gang.
Alle disse små stikpiller i
hverdagen gør ikke livet lettere for nogle af Københavns
ældste restauranter.
amt@kbhavis.dk

KIRKEN Det er langt mindre
eftertragtet at blive begravet
på de ikke-religiøse afdelinger af de Københavnske kirkegårde end spået.
På de ikke-religiøse dele af
kirkegårdene i København er
der begravet eller bisat i alt
fire personer, selv om der er
over 450 grave.
De såkaldt symbolneutrale dele af hovedstadens
kirkegårde har ellers været
åbne og klar til brug siden
2013, men efterspørgslen har
været begrænset - langt mere
begrænset end antaget.
Forvaltningen skønnede
før indvielsen af de to ikke-religiøse kirkegårdsafsnit,
at der ville være 50, som ville
begraves der om året. Men
det har altså ikke holdt stik.

Svært at forudsige

Enhedschefen for kirkegårde
i Københavns Kommune,
Bente Kilhof, fortæller, at
det altid er svært at forudse,
hvilke nye tilbud folk tager
til sig. Eksempelvis var der
hurtigt efterspørgsel på nye
gravsteder på Bispebjerg, som
blev anlagt i et lille område
med et naturligt præg.
- Andre gange tager det,
som med de ateistiske gravpladser, mange år at ændre
traditionen, siger hun til Politiken.

Det ene ikke-religiøse kirkegårdsafsnit ligger på Vestre Kirkegård og har navnet
Vega. Her findes i øjeblikket
én grav på de ellers 260 mulige pladser.
Det andet afsnit ligger på
Bispebjerg Kirkegård og hedder Lyra. Her er tre begravet,
mens kapaciteten er 224 gravsteder og en fællesgrav.
For at få et gravsted skal
man skrive under på, at man
ikke vil opsætte religiøse
symboler på graven.
Høj principiel værdi

Formand for Ateistisk Samfund, Christian Thostrup
Møller-Jensen, mener dog,
at gravpladser har en værdi
alene i deres eksistens, selv
om de ikke alle sammen benyttes.
- Behovet for de her pladser handler meget mere om
det principielle i, at muligheden skal være der, siger han.
Ifølge Ateistisk Samfund
hænger den manglede brug
af pladser mest sammen med
manglende kendskab.
- Derfor prøver vi at udbrede kendskabet gennem et
netværk med bedemænd, siger Christian Thostrup Møller-Jensen.
lp@kbhavis.dk

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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KAMPEN OM
DET FINE PALÆ
Vor Frelsers Kirkes menighedsråd i splid med sig selv

Ved kommunalvalget i efteråret var det kun 61,8 procent af de stemmeberettigede københavnere, som gik ind i stemmeboksen. Derfor håber kultur- og fritidsborgmester Niko
Grünfeld, at et forsøg med borgerforslag vil gøre, at flere københavnere engagerer sig i
deres lokalsamfund, så de kan bidrage til byens udvikling.

BORGERFORSLAG

PÅ VEJ TIL KØBENHAVN

Stanleys Gård ved kanalen.

TEKST LARS PETER LORENZEN
TEKST JETTE R. ARENDRUP

FOTO TORBEN DRAGSBY

Siden januar 2018 har danskerne kunne oprette et borgerforslag, som kan blive fremsat i Folketinget, hvis 50.000 borgere med
stemmeret støtter det. Nu vil politikerne på Københavns Rådhus indføre
en lignende ordning i København.
Det er kultur- og fritidsborgmester i
København, Niko Grünfeld (Å), som
vil gøre det muligt for københavnere
at få et forslag stillet i Borgerrepræsentationen - hvis 5000 borgere med
stemmeret til Borgerrepræsentationen skriver under.
- Vi skal turde eksperimentere noget mere og afprøve nye tiltag, der
gør København til en endnu mere
demokratisk og inddragende by med
større gennemsigtighed på rådhuset
og mere medbestemmelse. Københavnerne skal kunne stille politiske
forslag om alt fra mere musik i de københavnske folkeskoler til flere herberger til hjemløse, siger Niko Gründfeld til Politiken.
POLITIK

SPLID Stanleys Gård, der fungerer som

menighedshus for både Christians og
Vor Frelsers kirker, er et ualmindeligt
smukt og stateligt palæ ud til kanalen på Christianshavn. Så da der var
enighed i begge menighedsråd om
at sælge huset, som ejes af begge kirker, var det ikke uden kamp, at Vor
Frelsers Kirkes præster måtte acceptere at give afkald på den fine gamle
bygning.
Menighedshus med kanaludsigt

Salget gik imidlertid i vasken da køberen, Kirkens Korshær, pludselig ikke
kunne finde pengene. Frelserkirkens
præster beholdt derfor indtil videre
deres herskabelige kontorer, og nu
har de genoptaget kampen for at forblive i Stanleys Gård. Da den aftalte
handel mislykkedes, er situationen
en anden, mener præsterne og deres
tilhængere. De kæmper for at blive,
selv om den gamle bygning er åbenlyst misligholdt og ligger i et andet
sogn. Ja, præsterne er blevet så glade
for Stanleys Gård, at de helt overhører
kirkens øvrige medarbejderes ønske
om at få dem tættere på kirken.
Uenighed fortsætter

Menighedsrådet i Vor Frelsers Kirke
er delt i to. Halvdelen ønsker stadig
at sælge det smukke palæ til en sympatisk og visionær køber med bedre
økonomisk mulighed for at vedligeholde den prægtige bygning. Pengene
fra salget skal gå til at bygge et menighedshus på kirkens grund. Flere
rigtig spændende interesserede har
spurgt ind til muligheden for at købe,
men de må pænt vente, for Frelser-

kirkens menighedsråds interne splid
trækker i langdrag alt imens medejeren af bygningen, Christians Kirke,
må vente forgæves på at komme videre med salget.
Klare meldinger fra Christians Kirke

Christians Kirkes menighedsråd har
hele vejen igennem haft et solidt flertal for salg. Deres kirke ligger ligesom Vor Frelsers kirke et pænt stykke
fra Stanleys Gård, og de ønsker nu at
samle alle deres medarbejdere ved
kirken i stedet. De vil have et menighedshus på deres egen grund, og det
vil de kunne få ved hjælp af fortjenesten ved et kommende salg.
Så hvordan kan Vor Frelsers Kirkes præster og deres tilhængere i menighedsrådet arbejde for at beholde
Stanleys Gård, når nabokirken der
ejer halvparten ønsker at sælge?
Vil fratage nabokirken ejerskab

Svaret lige nu er, at det kan de, fordi
de mener, at de ved at plukke i nogle
paragraffer i samejeoverenskomsten
kan tvinge Christians Kirke til at afgive deres halve ejerskab, hvis de ikke
er med på at beholde ejendommen.
Virkeligheden ser dog meget anderledes ud, og ved en fastlåst uoverensstemmelse om huset, vil biskoppen
komme på banen.
Formanden for Christians Kirkes
menighedsråd, Ole Lund, har i øjeblikket ingen kommentarer til situationen. Han vil først afvente et udspil fra Vor Frelsers Kirke. Men som
det ser ud i øjeblikket kan det udspil
komme til at vente længe på sig.
jra@kbhavis.dk

Lav stemmeprocent ved KV18

Ved kommunalvalget i efteråret var
det kun 61,8 procent af de stemmeberettigede københavnere, som gik ind i
stemmeboksen. Derfor håber kulturog fritidsborgmesteren, at et forsøg
med borgerforslag vil gøre, at flere
københavnere engagerer sig i deres
lokalsamfund, så de kan bidrage til
byens udvikling.
Kultur- og fritidsborgmesterens
idé bakkes også op af rådhusets største parti, Socialdemokratiet.  
- Borgerforslag kan være med til at
nedbryde opfattelsen af, at der er en
mur mellem københavnerne og rådhuset, siger Lars Weiss, der er grup-

peformand for Socialdemokratiet i
København.
Den socialdemokratiske gruppeformand fortæller dog også, at han
synes, at de 55 medlemmer af borgerrepræsentationen generelt er lette for
borgerne at få fat i. Og netop den opfattelse deler den konservative gruppeformand i København, Jakob Næsager, som er skeptisk over for forslaget.
- Jeg synes, det er at stikke københavnerne blår i øjnene. Hvis man
ikke kan overbevise en borgerrepræsentant om at fremsætte noget som
et forslag, kan man heller ikke overbevise 55 borgerrepræsentanter om at
stemme for det. Og så er det spild af
folks tid, siger han.
Erfaringer i omegnskommuner

I Rødovre og Albertslund har borgerne allerede mulighed for at stille
borgerforslag, men forslagene når
meget sjældent frem til byrådssalene.
I Rødovre har ingen af de i alt 16
forslag fra byens borgere, der er kommet det seneste halvandet år, fået nok
stemmer til at blive diskuteret i salen. I Albertslund er et enkelt forslag
blevet diskuteret og vedtaget.
Det kræver henholdsvis 672 og
1305 stemmer i Albertslund og Rødovre at få et forslag drøftet i byrådssalen, og det er altså de færreste, der
opnår det. I Rødovre skal byrådet nu
diskutere om antallet skal sænkes til
4-500.
Hvidovre, Rudersdal, Høje Taastrup og Furesø kommuner har tidligere diskuteret muligheden for borgerforslag uden at vedtage det.
lp@kbhavis.dk
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VERDENS MÆGTIGSTE MAGTER
TEKST
JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT.
INSTITUTE FOR BUSINESS CYCLE ANALYSIS

Umiddelbart vil de fleste nok mene, at
USA, Rusland og Kina er Verdens mægtigste magter, økonomisk , militært og hvad folketal angår.
Men graver man sig ned i tallene, tegner der sig
et mere nuanceret billede.
Ser man på de militære styrker mandskabsmæssigt, har Kina suverænt den største regulære hær,
tæt på 2,5 millioner regulære soldater plus et mindre antal i reserven.
USA’s hær er verdens næststørste med 1.430 mio.
regulære, efterfulgt af Indien med 1.325 mio, Nordkorea på trediepladsen med 1.106 mio. Rusland har
1.040 mio. regulære.
Medregner man reservister er Vietnam nummer to, efter Kina, med 500.000 regulære og 5 millioner i reserven. Sydkorea har godt 600.000 regulære
og 4,5 mio. i reserven. Nordkorea 1,2 mio. regulære
og 600.000 i reserven.  
USA er verdens største våbeneksportør og solgte,
ifølge Congressional Research Service (CRS), for 40
mio. USD i 2015. CRS placerer Frankrig som nummer 2 i 2015. Efterfulgt af Rusland og Kina. Tyskland er ifølge CRS helt nede på en 8. plads.
SIPRI (Stockholm International Peace Research
Institute) eller på dansk Stockholms Internationale
KLUMME

Fredsforskningsinstitut, placerer Frankrig på trediepladsen, efter USA og Rusland, Kina på 4. pladsen og Tyskland på 5. pladsen   
USA er økonomisk set suverænt Verdens største
økonomi, med et brutto nationalprodukt, BNP, på
17,3 mia. USD. Kina er nummer to med 10,4 mia.
USD. Japan er på 3. pladsen med 4,6 mia. USD, fulgt
af Tyskland med 3,9 mia. USD, Stor Britanien på
5. pladsen med 3,0 mia. USD. Frankrig på 6. pladsen med 2,8 mia. USD. Brasilien med 2,4 mia. USD
er på 7. pladsen, tæt fulgt af Italien på 8. pladsen
med 2,1 mia. og Indien og Rusland på en delt 9.
plads med hver 2,0 mia. USD.
Ser man på indbyggerantal er Kina suverænt på
toppen med 1,4 mia. indbyggere. Indien lige efter
med 1,3 mia. USA har 323 mio. indbyggere. Rusland
143 mio. Det er indlysende, at når 1,4 mia. kinesere skal dele 10,4 mia. USD og 323 mio. amerikanere skal dele 17,3 mia USD, så bliver der martkant
mindre til den enkelte kineser end til den enkelte
amerikaner.   Det samme gælder for den enkelte
inder og russer.
Ser man på landenes militærudgifter, er USA
suverænt det land, der bruger flest penge i 2015,
tæt ved 600 mia. USD. Kina er nummer to på listen
med 146 mia. USD. UK brugte 56 mia. USD. Rusland 51,6 mia USD. Indien 48 mia. USD, Frankrig
47 mia. USD.  
Ser man på de militære styrker mandskabsmæssigt, har Kina suverænt den største regulære hær.
Tæt ved 2,5 millioner regulære soldater, plus et

mindre antal i reserven. Sydkorea har godt 600.000
i reserven.
USA er verdens største våbeneksportør og solgte
for 10.500 USD i 2015. Rusland er nummer to på
listen med et våbensalg på 5.500 USD. Tyskland
er nummer tre på den liste, med et salg i 2015 på
godt 2 mia. USD.
jt@kbhavis.dk
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FLERE SKAL TILDELES FØRTIDSPENSION

LOVER BORGMESTER
TEKST LARS PETER LORENZEN

En alt for restriktiv fortolkning af loven,
langsommelig afklaring af
arbejdsevne,
manglende
inddragelse og utilfredsstillende sagsbehandling. Så
slemt står det til med tildeling af førtidspension i Københavns Kommune. Sådan
konkluderer en såkaldt taskforce, som har set på kommunes praksis for tildelinger
af førtidspension og fleksjob.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget nedsatte i oktober 2017 en taskforce til at
se på Københavns Kommunes praksis for tildelinger
af førtidspension og fleksjob. Det skete på baggrund
af en politisk aftale om en
særlig indsats for førtidspension og fleksjob, der blev
indgået af udvalget i august
2017. Udvalget ønskede at se
nærmere på, hvorfor København var blandt de kommuner i landet, der tildelte færrest førtidspensioner.
Konklusionerne ligger nu
klar, og taskforcens formand
John Klausen, lektor i socialret ved Aalborg Universitet,
har præsenteret resultaterne
for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
PENSION

Konkret handleplan på vej

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) har fulgt
arbejdet fra sidelinjen, og lover at følge taskforcens anbefalinger op med konkret
handling.
- Jeg ser frem til at vi nu
sammen med udvalget får
lavet en konkret handleplan
på området, som vi kan føre
ud i livet. Min tilgang er ikke
til at tage fejl af: Vi skal gøre
alt hvad vi kan for at hjælpe
dem, der kan arbejde, mens
dem der er for syge, skal have
en førtidspension. Det betyder helt konkret, at vi skal
have nedbragt antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og omvendt tilkendt flere førtidspensioner
og fleksjobs, siger Cecilia Lonning-Skovgaard.
Taskforcen konkluderer
blandt andet:
• At der hidtil har været en
restriktiv tolkning af lovgivningen, hvor der har været et

stort fokus på at opfylde dokumentationskravene i lovgivningen og mindre vægt på
en socialfaglig helhedsvurdering af muligheden for at udvikle borgerens arbejdsevne.
Denne praksis har været på
linje med Ankestyrelsens.
• At der er set eksempler
på, at kommunen kunne
have foretaget en hurtigere
og bedre afklaring af borgernes arbejdsevne, hvis
kommunen på et tidligere
tidspunkt havde iværksat relevante tilbud, relevant helbredsmæssig afklaring og
fulgt bedre op på forløb og
lægelige oplysninger.
• At der er set eksempler
på, at borgerne ikke har følt
sig inddraget og ikke har
kunne se formålet med deres forløb.
• At der er behov for nogle
bedre betingelser for sagsbehandlingen, så borgerne bliver hurtigere afklaret og inddraget undervejs. Det kræver
en større investering i tid, ressourcer og kompetenceudvikling.
Plads til forbedring

- Vi kan overordnet se, at
der er rum for en praksisændring i Københavns
Kommune. Både i forhold
til en lidt anden tolkning
af lovgivningen i tråd med
den ændring, der er på vej
fra Folketinget, men også i
forhold til at investere i sagsbehandlingen for de udsatte
borgere. Vores undersøgelse
viser, at kommunen kan gøre
mere for at skabe bedre arbejdsbetingelser for medarbejderne, så borgerne hurtigere bliver afklaret og får
en bedre oplevelse af deres
møde med jobcentret, siger
John Klausen.
- Der er allerede igangsat
en række initiativer i København, som peger i den rigtige
retning, for eksempel ved at
afsætte midler til området og
gennemføre forskellige kompetenceudviklingsaktiviteter, men det er vores vurdering, at der skal meget mere
til, og at det bliver et langt
sejt træk at skifte kurs efter
mange år med få tilkendelser både af fleksjob og førtidspension, siger John Klausen.

Taskforcens
anbefalinger bygger blandt andet på
en gennemgang af 33 sager,
der er udvalgt på baggrund
af, at de befinder sig i gråzonen imellem ressourceforløb,
fleksjob og førtidspension.
Det betyder, at taskforcen
har valgt at fokusere på de
sværeste sager, hvor der kan
være tvivl om udfaldet for at
uddrage den størst mulige læring af taskforcens arbejde.
Forvaltningen vil med udgangspunkt i anbefalingerne
og Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets input lave en
handleplan, som vil blive
præsenteret for udvalget inden sommeren.
Særlig rådgiver ansat

Cecilia Lonning-Skovgaard
har som konsekvens af det
proklamerede fremtidige fokus på at få rettet op på de
kritisable forhold indenfor
tildeling af førtidspension og
fleksjob ansat jurist Jon Andersen som særlig rådgiver
med den opgave at sikre, at
Københavns Kommune lever
op til sit selverklærede mål
om, at flere skal på førtidspension og i fleksjob.
- For mig er kursen klar:
Flere borgere skal have tilkendt førtidspension og fleksjob. Nu skal vi i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
arbejde med handleplanen
for, hvordan København kan
styrke indsatsen, siger Cecilia
Lonning-Skovgaard i en pressemeddelelse.
Jon Andersen er forfatter
til flere bøger om forvaltningsret, tidligere lektor ved
Københavns Universitet i forvaltningsret og tidligere kommitteret for Ombudsmanden.
Desuden har han siddet med i
den ovenfor omtalt taskforce,
der har gennemgået kommunens praksis i forhold til tildeling af førtidspension og fleksjob for udsatte borgere.
Som særlige rådgiver skal
Jon Andersen fortsat stå
udenfor forvaltningen og
Rådhuset, og netop derfor er
han den helt rigtige mand
til at kontrollere og holde øje
med, at handleplanen opfyldes, mener beskæftigelses- og
integrationsborgmesteren.
lp@kbhavis.dk

- For mig er kursen klar: Flere borgere skal have tilkendt førtidspension
og fleksjob. Nu skal vi i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget arbejde med handleplanen for, hvordan København kan styrke indsatsen,
lover Cecilia Lonning-Skovgaard.

FAKTA OM TASKFORCE:
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtog i august 2017 en
politisk aftale om en særlig indsats for førtidspension og fleksjob.
Taskforcen for førtidspension og fleksjob er ét af syv initiativer, som
aftalen indeholdt.
Taskforcen har haft til formål at undersøge gældende praksis i
sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension og komme med
anbefalinger til, hvordan Københavns Kommune kan udnytte alle
muligheder for at udøve et konkret individuelt skøn inden for lovens
rammer, og hvordan der bedst sikres borgerne en hurtig afklaring af
arbejdsevnen.
Taskforcen har bestået af:
• John Klausen (Formand), lektor ved Juridisk Institut på Aalborg
Universitet og forsker i socialret
• Christian Grønnemark, formand for HK Hovedstaden
• Henrik Thomassen, kontorchef i Center for Vækst og Beskæftigelse, KL
• Jon Andersen, cand.jur, tidligere kommitteret ved ombudsmanden
• Lars Midtiby, direktør i Danske Handicaporganisationer
• Vibeke Jensen, beskæftigelseschef i Aarhus Kommune
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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 inde i Huset i Magstræde på 2
sal. Vi tilbyder bl.a.
•
•
•
		
•
•
•
•

Fællesspisning
•
Foredrag
•
Politisk debat- Vi har haft besøg af •
flere borgmestre/politikere til debat •
Guidet rundvisninger i København •
Film/forestillinger
		
Filmproduktion
•
Hjælp til it
		

Malerworkshop
Patchwork/syværksted
Ture ud af huset
Socialt samvær/netværk
Morgengymnastik og Træningsfaciliteter
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 en gang om ugen, 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 bl.a. været på tur til Århus,
Malmø, Lund, Møn, Odense, Helsingør og Køge. Kom og besøg os i vores
hyggelige cafe/biograf og hør mere om Samlingspunktet i:
Huset KBH (Huset i Magstræde), Rådhusstræde 13, 2 sal, 1466 KBH K.
Åbningsdage: Man., tirs. og tors. Åbningstider: 10.30-15
Kontakt: Projektleder Josephine Paddison eller Helle Jønson på tlf.: 60 57 07 69
Læs mere på: www.samlingspunktindreby.dk,
mail: samlingspunktindreby@outlook.dk

MAJ

Hviids
Vinstue
Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk | Kgs. Nytorv |

33 15 10 64

Man. D. 14: Mulighed for Morgen gymnastik, Hygge og film.
Tirs. d. 15: Tur til Horserød fængselsmuseum, et utroligt spændende museum med masser af historie, både fra 1. og 2 verdenskrig, Esrumvej 367,3000
Helsingør, vi mødes præcis kl. 10.15 på Hovedbanegården foran Matas
forretningen, vi kan eventuelt bagefter tage bussen til Helsingør og spise
frokost (for egen regning). Tilmelding inden 12.5.
Tors. D. 17: Frokost i Dalle Valle i Axel Towers. 45 kr. inkl. isvand. Afgang kl.
11 fra Huset.
Man. D. 21: Lukket, 2. pinsedag
Tirs. D. 22: Tur til Blox, Frederiksholms Kanal 30 kl. 11, et af Kbh. helt store
udviklings-projekter og en ny destination i byen der bl.a. omfatter cafeer,
udstillingsfaciliteter, vækstmiljø for arkitektur, design og byggeri. Vi starter
i deres nye Showroom, hvor vi får fortællingen om BLOX. Der serveres kaffe/the & cookies. Efterfølgende bliver vi taget på en tur i & omkring BLOX.
Tilmelding inden onsdag d. 16 maj. Afgang fra Huset kl. 10.40.
Tors. D. 24: Frokost, Hygge og snak, patchwork v. Lone Rasmussen.
Man. D. 28: Mulighed for Morgen gymnastik, Hygge og snak og evt. film.
Tirs. D. 29: Vi skal tilbringe en dag i den legendariske spejderhytte ”Gilwellhytten” direkte til skoven og 50m fra en af Danmarks smukkeste skovsøer.
Her skal vi hygge, evt. male, sy, lave gymnastik, filme, gå ture og lave mad/
grille sammen. Nærmere oplysninger følger. Tidspunktet vil ca. blive fra kl.
9.30-17.
Tors. D. 31: Malerworkshop fra kl. 11 V. Kirsten Syberg, hygge og snak.
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MED MOR I BYEN

LIVETS ALVOR OG
JORDENS UNDERGANG

Anno 2008

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

katesse ikke falsk tryghed i en situation, hvor
Jorden øjeblikkelig er ubeboelig?
TEKST CAMILLE BLOMST

Livets alvor

Solen skinner, forårets små
ferier åbner op for at lufte August og Mynte
og alle de andre lækre praktisk påklædte københavnerrollinger. Legepladserne summer af
lykkelig legelyst og mødre med afslappede hestehaler småfryser (med glæde) på bænke med
lunken kaffe til 45 kroner.
Fædrene med fuldskæg er fulde af skæg,
skubber gynger og maser sig ned i rutsjebanen. Alle fuldskægsfædrene fjoller forårsfriske med en flok blandede unger, der fra institutionerne er opdraget med, at alle voksne
på en legeplads er fælleseje.
MED MOR I BYEN

VinVeninden og TinderTanten

På en bænk, lige på den anden side af det indhegnede legeområde på Nikolai Plads, sidder to
barnløse kvinder (som jeg tilfældigvis har set
før, den ene lånte bogen “Dating med Tinder” en lavpraktisk computerguide - på biblioteket.)
Hun ligner ellers typen, om hvem man høfligt
siger, at hun vinder ved nærmere bekendtskab.
Tinder er så vidt jeg er orienteret et kødmarked
med fokus på fjæset.
TinderTanten taler konstant. VinVeninden
prøver at kile sig ind med små pip, men TinderTanten trumfer, for hun har netop set den
anden side af kloden. En turisttur til Kina
med forældrene (et vidnesbyrd om, at den
plus 40 årige kvinde ikke er i forhold). Hun
videregiver ingen indtryk fra Kina. For den
store oplevelse var flyveturen tilbage, hvor
hun blev opgraderet til første klasse. I det
brede sæde nåede hun at se tre DVD’er og
fået adskillige serveringer. “Det var som en
fed sumperweekend”.

Forbi kommer en stor flok gutter med dyb latter og misundelsesværdigt sammenhold. Endelig en fornuftig polterabend, hvor pigerne
får fem kroner for at kysse den nydelige ungersvend. Sidste udkald før han skal giftes og
lukke det vidunderlige vindue, der hedder at
kysse en fremmed pige uforpligtende for en
enkelt aften.
Løst skrald danser hen over brostenene
i den blide vind, og fra fortiden kommer et
strejf af alvor, da et selskab af festfine konfirmationsgæster runder hjørnet. Forår efter forår har generationer af unge piger og
drenge, iført pænt tøj og med alvor i stemmen, sagt ja til at stå på egne ben. Foran Gud,
skolekammerater og familie har de lovet at
tage ansvar i livet og dermed samfundets små
tandhjul.
Flokken bliver anført af konfirmandinden i sød knækort blondekjole, sit livs første
brune nylonstrømpebukser, nye hvide gummisko og favnen fuld af enkle røde prestige
roser i cellofan.
Forældre med klump i halsen

Bagerst går de stolte forældre med hinanden
i hånden og en klump i halsen, fordi tiden
snart skiller familien ad, og børnene finder deres egen vej. Forældrene skal være de voksne,
der magter at slippe deres elskede og finde
en hobby at kaste sig over, fordi de pludselig
får for meget tid og ikke fylder noget i deres
børns liv.
“Mor, jeg vil hellere være sammen med
mine venner, er det OK?”.

12

Curlingbørn giver forældrene fri
Det sværeste ved, at man skal dø

Nu har TinderTanten snakket sig varm og filosoferer, mens jeg fryser om anklerne og mine
børn går i babybarndom på legepladsen, hvor
vi tit har holdt en hverdagspause.
“Det, der bekymrer mig mest ved at dø er
nok, at hvis man så bliver genfødt efter 90 år,
så er verden et afbrændt sted, der er styret
af robotter. Hvordan skal man kunne være
sig selv der?”
Og så bliver der plads til hendes samtalepartner, der også har noget på hjertet.
“Faktisk er det bedre, at Jorden går under,
eller at en tornado ødelægger alt.
Derfor skal jeg have et murstenshus med
kælder fyldt med flødetomater.” Tænker VinVeninden højt.
Er et depot af denne fiktive konservesdeli-

To lyshårede bumperjakke-kassebuksepiger,
der sikkert også skal konfirmeres i år, sidder
symbolsk på kanten ind til legepladsen.
“Jeg var bare så træt i morgens, at jeg
kunne blive i senge resten af livet.”
“Det skal du nok ikke sige til din far, han
vil bare lade dig gøre det.”
“Han er super beskyttende. Men ovre hos
min mor er det endnu værre. Jeg har bedt
hende om at tage på Roskilde Festival, så jeg
kan prøve at være alene hjemme for første
gang.”
“Min far har givet min mor et par løbesko,
fordi hun er for meget hjemme.”
“Forældre er der for meget, det eneste sted
man kan slippe for dem, er på Facebook.”

URMAGEREN
Dronningens Tværgade
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SLUT MED AT SENDE P-AFGIFTER
DIREKTE NED I KOMMUNEKASSEN
PARKERING Parkering af biler har hidtil været en
sand guldgrube for Københavns Kommune. Og
det gælder uanset, om der er tale om parkeringsbøder eller parkeringsbilletter, for pengene fosser
under alle omstændigheder ud af bilisternes lommer og direkte ned i kommunens pengekasse.
Det skal være slut nu, mener de tre regeringspartier og Dansk Folkeparti. Derfor bliver ordningen
med indtægter fra parkeringsbilletter og bøder justeret fra januar 2019, så de kommuner, der tjener
godt på danskernes lovlige og ulovlige parkeringer fremover får mindre i bloktilskud fra staten.
- Når bilisterne betaler for at stille bilen, skal pengene gå til trafikale investeringer. Ikke til at fylde
kommunekassen op eller bruge pengene på andre
områder, oplyser økonomi- og indenrigsminister
Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) i en pressemeddelelse i forbindelse med lovforslaget.

København som en pengemaskine

I dag er ordningen med indtægter fra parkeringsbilletter og bøder sådan indrettet, at pengene ryger direkte ind i det store samlede kommunale
budget. Fremover skal parkeringsindtægter øremærkes direkte til drift og investeringer i parkeringspladser.
I 2019, når de nye stramninger træder i kraft, så vil
kommunerne kun have mulighed for at beholde 30
procent af indtægterne, resten bliver direkte modregnet i de penge, som de modtager fra bloktilskuddet.
- Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Sådan
lyder reaktionen fra Københavns overborgmester
Frank Jensen (S) på forslaget.
- Det er barskt, at en regering så målrettet laver
København om til en pengemaskine, som de bare
kan hente penge fra og placere i statskassen, siger
overborgmesteren.
Regeringens og Dansk Folkepartis forslag kom
dagen efter, at forhandlingerne om det kommunale
udligningssystem brød sammen. Sammenbruddet
koster alene København 550 millioner kroner til
næste år.
Med parkeringsforslaget fra regeringen og

Dansk Folkeparti står kommunerne til at miste
yderligere 225 millioner kroner næste år. Frank
Jensen er ikke i tvivl om regeringens hensigt med
forslaget.
- Det her kommer jo ikke til at betyde fra eller
til for dem, der skal parkere i København. Det betyder bare, at pengene ender i statskassen i stedet
for kommunekassen, siger han.
FDM jubler

Hos bilejernes forening FDM er der til gengæld
jubel i luften. Juridisk konsulent Dennis Lange er
nemlig uenig i, at det ikke kommer til at påvirke
bilisterne positivt.
I den nye ordning vil 70 procent af indtægten fra
p-billetter blive modregnet i en kommunes bloktilskud, og det lægger op til, at kommunerne ikke
kan bruge parkeringsordninger som en pengemaskine, mener Dennis Lange.
- Jo mindre økonomisk gevinst en kommune
kan have ved en parkeringsordning, jo større er
chancen for, at det ikke handler om at få en ekstra økonomisk indtægt til kommunen, men at det
rent faktisk handler om trafikregulering, siger han.
lp@kbhavis.dk

FAKTA
I 2016 fik kommunerne i alt 800 millioner
kroner ind på salg af p-billetter og afgifter.
Heraf stammer 548 millioner kroner fra billetter
(betaling for lovlig parkering) og 253 millioner
kroner fra afgifter (afgift for ulovlig parkering).
Det er især bykommuner, som får penge ind på
parkering, og København, Frederiksberg, Aarhus og Aalborg Kommuner tegner sig for knap
90 procent af indtægterne. En række gunstige
muligheder for fradrag gør, at kun cirka 14
procent af de samlede p-indtægter modregnes.
Fra 2019 vil 70 procent af indtægten fra
p-billetter blive modregnet i en kommunes
bloktilskud. Kommunerne kan dermed beholde
30 procent af indtægten til drift af og investeringer i parkeringspladser. Kommunerne vil
kunne beholde en tilsvarende del af indtægten
fra afgifter for ulovlig parkering, hvor de i dag
kan beholde 50 procent.
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet

I dag er ordningen med indtægter fra parkeringsbilletter og bøder sådan indrettet, at pengene ryger direkte ind i det
store samlede kommunale budget. Fremover skal parkeringsindtægter øremærkes direkte til drift og investeringer i
parkeringspladser.

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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NAVNLIG NAVNE

(og et par udtjente vitser)

DOKTOR HANSENS

BREVKASSE

AFFYRING ELLER

AFFØRING
(sarte læsere bør stoppe her)

TEKST CHR.LUNN, PRAKTIKANTELEV TEGNING CLAUS SEIDEL

- Hvis De er typen, der føler, at det er
meget længe siden, De har hørt en god
vits, som De senere kan servere som Deres egen (mens vi er ved det: Hvem fa’en
er det, der opfinder vitserne?), så er det
nu. Hvis De derimod altid kan ryste en
mavepuster af en vits ud af ærmet, og
kan bladre i et indre kartotek på 500
drønsikre jokes, så ses vi snart på et af
de Københavnske værtshus, hvor vitser
trives i den grad. Her er en stor del af
befolkningen faldet fra, da kvinder ikke
går på værtshus og de unge slet ikke fortæller vitser.
De unge er selviscenesættende og selvdyrkende og alt hvad der ellers starter
med selv-. En ung mand har fået noget i klemme i lynlåsen under vandladning i Enghaveparken. Hans venner er
så hjælpsomme, at de straks tager billeder og et par minutter senere ligge situationen på internettet. Krampelatter.
En ung pige skal gå til præst, men har
mavepine og slipper en højydt vind på
kirkekontoret. Hun rødmer og undskylder. Veninderne får krampelatter og må
yde førstehjælp til hinanden.
Tilbage til vitserne, her vintage ca. 1950.
En handelsrejsende kommer ind i en firlænget gård og banker på døren. Gårdfruen kommer ud. ‘Goddag Frue, træffer
jeg gårdejeren?’ ‘Nej, ikke her. Han er
ovre blandt svinene’, siger hun og peger
over på den modsatte længe, ‘det er ham
med kasketten.’
Her er vi oppe ved Brønderslev, hvor der

ligger en restaurant helt ude i vandkanten (ja, næsten), og hvem træffer vi her:
vores handelsrejsende. Han beder om spisekortet, og læser 1. Torsk med hvid sovs.
2. Hvilling med hvid sovs. 3. Rødspætte
med hvide kartofler osv. indtil han når
nr. 37. Spaghetti med kødsovs. Han spørger kromutter: ‘Her er 36 dejlige fiskeretter og så pludselig nr. 37. Spaghetti med
kødsovs? Hun svarer: ‘Jah, det e vos kok.
Han holder Italiensk Uge.’
Nu skal den handelsrejsende hjem med
toget og på stationen hører han: ‘A ve gern
ha’ en billet til Nykøbing, tak.’ Damen i
lugen spørger: ‘Ja, men skal det være til
Nykøbing Mors, Nykøbing Sjælland eller
Nykøbing Falster?’ ‘Det li’møj. A bli’r hentet på stationen!’
Gode vitser høres på Palæ Bar, Teglkroen, Eifel Bar og Bo-Bi ditto. Hertil
kommer Hviids Vinstue, Kongens Bar,
Slotskælderen og Café Nick. Og en masse
andre vandingshuller, for øl skal der til,
masser. For øvrigt blev jeg selv fuld af to
øller i går, - nummer seksten og sytten!
Og hvad med den om skellettet, der til
alles forbavselse kommer ind og går op
til baren: ‘Jeg vil gerne be’ om en stor
fadøl og en gulvklud.’
Husk i øvrigt jazzfestivalen, som sagtens kan kaste en vits af sig. Sidste år
var orkestrene alle gode pånær ét. Der
var det kun kapelmesterens humør, der
swingede.

BREVKASSE Praktikant-elev Chr.Lunn har i dag fundet Dr. Hansen,
den kendte Korsbækdoktor, som praktiserer i det gamle København, hvor han just er kommet ud af retiradedøren i gården. Han
har lige taget et par kraftige sug på cerutten, således at der kom
røgsignaler ud af den hjerteformede udskæring i døren.
Han hilser høfligt, men undgår behændigt håndtryk, idet han
vifter med cerutten: ‘Hvorfor blev det mon et hjerteformet, udsavet hul oppe i døren? Skal det udtrykke den velsignede lettelse,
som alle bør have hver dag? Uden besvær vel at mærke. Det siger
jeg altid til mine patienter: en Lille trillebør fuld hver dag, uden
besvær. Tarmen har den smukke egenskab, at den godt kan lide
at arbejde. Arbejdsnedlæggelse, ‘arbejd-langsomt’ aktion, nervøs
mave, overdreven luftdannelse må ikke forekomme. Den luftdannelse, som selv paver, kejsere og filmstjerner har moret sig med
at sætte lyd på, kan blive til tortur, hvis den undertrykkes. Min
gamle professor, som også drev klinik ude i byen, sagde engang
til en berømt skibsrederfrue: ‘Med den tarm, Frue, må de aldrig
holde luft tilbage, om De så har Kongen til bords!’
Vi er nu nået op i konsultationsrummet, hvor Dr. Hansen foretager en grundig håndvask, imens han fortsætter på klingende
fynsk: ‘Er De klar over, Student Lunn, at da Dr. Semmelweis i
Østrig indførte tvungen håndvask for studenterne, når de gik direkte fra dissektionstuen til barselsgangen, så faldt forekomsten
af den dødelige barselsfeber med 90%.’
‘Meget interessant, Dr. Hansen. Er der kommet nogle spændende breve i denne uge?’
‘Sikkert, jeg har ikke åbnet dem endnu. De kan godt begynde.
Vasker De hænder, når De har ladt vandet?’
‘Ja, jeg har endda hørt om en Gentleman, som vaskede hænder
både før og efter han urinerede. Der er en håndvask i mit kvistværelse, jeg skyller efter, når jeg har tisset.’
‘Så er De kummepisser af 2.grad, 1.grads folkene starter vandet lidt før og skyller så efter. Og 3.grads kummepissere vil vi slet
ikke snakke om, føj!’
‘Dr. Hansen. her er et spændende brev om forstoppelse. Jeg
husker engang på en ferie, hvor jeg i en hel uge……'
‘Ja, tak. Det er et af de eneste steder, hvor man kan forsvare
brugen af de satans cigaretter, og helst i forbindelse med ekstra
stærk jordemoderkaffe.’
‘Det har han prøvet, det gjorde det bare værre, siger han. Han
er ikke-ryger og blev meget svimmel.’
‘Så skal der et lavement til. Han skal købe en plastiksprøjte
på 20 milli-liter på apoteket og bruge lunkent vand fra hanen.’
‘Han er meget fattig. Han skriver, at han har end ikke nogen
trækprocent, han er arbejdsløs deltids-musiker i den indre by.’
‘Sådan en plastiksprøjte koster kun et par kroner, og den kan
bruges igen og igen, vaskes blot i sulfovand.’
‘Hvad så, hvis der lidt sæbe tilbage?’
‘Det gør intet, tværtimod. Et udskåret lille stykke torpedoformet håndsæbe er meget brugt som afføringspille.
Nå, der må være nok til et svar. Er kaffen klar? Har De taget
brød med? Studenterbrød, hø-hø.’
‘Nej, spandauere. Det er dem, der kaldes ‘bagermesterens dårlige øje’, selv hø-hø.’
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#parkmuseerne

PARKMUSEERNE
Nyt fra Københavns grønne museumskvarter – maj 2018

Som barn i firserne besøgte Nikolaj Kirk tit Botanisk Have. På det tidspunkt boede der en tam fiskehejre, som han fodrede med sild fra Netto. Foto: Inger Marie Mulvad

“Jeg elsker at høre nattergalen
en forårsmorgen i København”
København er langt fra den grønne by, som mange ønsker den skal være, når byens natur ikke har større politisk opbakning, siger Nikolaj Kirk, da Nyt fra Parkmuseerne møder den landskendte kok i Botanisk Have.
Af Anders Højberg Kamp
og Louise Trier
“Vi må ringe efter en dyreambulance”, siger Nikolaj Kirk ved indgangen
til Botanisk Have. En måge sidder
på græsset og hænger med næbet.
Når den forsøger at flytte sig, tilter
den forover og rammer hovedet mod
jorden. Der er ingen afskårne lemmer. Intet blod. Men øjensynligt kan
mågen hverken flyve eller gå.
Nikolaj Kirk går resolut ind i blomsterhandlen ved indgangen og beder
dem bestille en dyreambulance.
“Ambulancen skulle være her om
lidt”, siger Nikolaj Kirk beroligende

i den menneskefyldte park, da han
kommer ud. I mellemtiden har andre
opdaget mågen.
“Undskyld. Er du ikke ham fra TV?
Kan du ikke håndtere sådan en? Kunne du ikke lægge den ind i en busk?”
spørger en ældre kvinde.
Men kokken ryster på hovedet. Vi
skal lade mågen være synlig, indtil
ambulancen kommer, mener Nikolaj
Kirk, der for nylig har været en tur i
mediemøllen. Han står i spidsen for
kampen mod det planlagte boligbyggeri på Amager Fælled, hvor
et af Københavns eneste uberørte
naturområder ligger. Indtil videre
har han og borgergruppen Amager

Fælleds Venner fået flyttet byggeriet
fra netop det sted.
Egentlig er Kirk her ikke for at redde
måger, men for at tale om bynatur.
Han er selv fra Amager, bor på Bryggen, og kommer på Amager Fælled
flere gange om ugen. I går var han
for eksempel ude at se på salamandere. Så da Nyt fra Parkmuseerne
inviterede Nikolaj Kirk i Botanisk
Have, svarede kokken:
“Jeg siger altid ja, når det drejer sig
om bynatur.”
Netop bynatur er Botanisk Have et
enestående eksempel på med sine
over 23.000 forskellige registrerede

planter fra hele verden. Og omkring
en million besøgende hvert år. Haven
med rødder helt tilbage til 1600-tallet ønsker at udbrede kendskabet
til og sikre bevarelsen af planter og
svampe og sætte naturværdier på
dagsordenen.
Stenhøje og hjemmerul
Det samme ønsker Nikolaj Kirk. Han
tropper op i kanvasjakke, hue, Fjällräven-bukser og en pibe i munden.
Det er hjemmerul. Outfittet er den
rette udrustning til den sag, han
kæmper.
“Hvis ikke bynaturen, hvad skulle jeg
så interessere mig for? Hvis vi fjer-
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Stenhøjene i Botanisk Have er fyldt med alpine planter, der normalt vokser i bjerge over trægrænsen. Haven har over 23.000 forskellige planter fra hele verden, og hvert år lægger omkring en million besøgende vejen forbi.
Foto: Inger Marie Mulvad

nede vores grønne områder i København, ville lydene af fugle, insekter og
bier forsvinde. Personligt synes jeg,
det er rart at høre nattergalen en forårsmorgen. Naturen gør en rolig, den
lader vores batterier op, og det viser
forskningen også”, siger Nikolaj Kirk.
Vi sætter kursen mod havens stenhøje
fulde af alpine planter, som normalt
vokser på bjerge. Et lille vandfald
strømmer igennem højene. På en
bænk sidder et par unge mennesker
og kissemisser. Og på en sti studerer
et ældre par højenes sjældne planter
fra Kina over Balkan til Canada.
Det er netop mangfoldighed af arter,
der er nøgleordet for kokken. Han er
bekymret for klimaproblemerne og for
den voldsomme insektdød i Europa. Siden 1989 er mængden af insekter, målt i
vægt, faldet med mere end 80 procent.
Og her kan byerne ifølge Nikolaj Kirk
også hjælpe til med at passe på arter.

fordi vi bliver nødt til at bremse arternes fald i byen og tilbagegangen af
grønt per kvadratmeter. Faktisk har vi
ikke meget natur i København, men
det taler vi ikke om”, siger Nikolaj Kirk
og peger på Aarhus, Stockholm og
Helsinki, der har flere grønne kvadratmeter per indbygger end i den danske
hovedstad.
Faktisk bliver byen mere og mere
grå, mener han, men der er håb. Han
nævner Singapore som eksempel.
For nogle årtier siden var naturen
nedslagtet i hovedstaden. Så lavede
politikerne en handlingsplan. Og nu er
byen verdens mest artsrige.
Fodrede en ﬁskehejre
Det er derfor, at Botanisk Have er vigtig
for en by som København, siger kokken,
der kom her som ung dreng i firserne og
voksede op i en lejlighed tæt ved.

Men det kræver plads til vild natur.
Plads til biodiversitet. Et ord, som kokken mener, vi skal sætte på skoleskemaet. Da vi gør klar til fotos, pointerer han, at han ikke træder på noget,
der ikke må betrædes, bare fordi det
ville give et godt billede.

“På det tidspunkt var her en tam fiskehejre. Så cyklede jeg ind til Netto og
købte billige dåser med sild og fik hejren
til at spise af hånden. Det var ret imponerende for en lille dreng. Så begyndte
jeg også at håndfodre blåmejserne med
fuglefrø. Og så forsøgte jeg at få de
kødædende planter til at spise fluer”,
siger Nikolaj Kirk, da vi sætter os i forårssolen med en kop kulsort americano
fra en kaﬀetruck foran Palmehuset.

“Man får jo mange fjender, når man
sådan bremser et boligprojekt til to
milliarder kroner. Så jeg skal ikke give
politikerne noget at bebrejde mig for.
Men jeg kæmper for Amager Fælled,

Haven har med en anderledes café
som denne, med fem store væksthuse
og med flere græsplæner, man må
sidde på, oplevet en opblomstring
af besøgende. Netop det at være

i naturen styrker ens interesse for
natur, siger kokken, der tager sin egen
fem-årige datter med rundt i det
grønne, blandt andet fordi det også
forbedrer hendes sanser og motorik.
“Når man interesserer sig for naturen,
tager det om sig. Nå, så det er sådan
en kødfarvet gøgeurt ser ud? Så lærer
man staudetyperne at kende. Så
lærer man at høre forskel på gransangeren og bogfinken. Så fanger man
pludselig en vandskorpion. Hvad fanden? Har vi skorpioner? Så går man
hjem og åbner en bog og finder ud af,
at det faktisk er en tæge. Jo mere, du
lærer at kende, des sjovere bliver det.
Som at spille på klaver. Det er sjovt,
når man bliver dygtigere og dygtigere”, siger han og indskyder:
“Der er vist skildpadder her i parken.”
Vi går ned mod havens store sø. Og
bingo. I vandkanten sidder en sumpskildpadde helt stille og solbader.
Skildpadderne kan sagtens overleve i
den danske sø, selvom arten kommer
fra varmere breddegrader.
“I den vilde natur kan vi ikke lide invasive arter, som bjørnekløer og signalkrebs, der nedlægger den oprindelige
natur. Men her er det fint, fordi det er
et lukket område”, siger Nikolaj Kirk.
Længere henne finder vi endnu en
skildpadde. Den skvulper rundt i
vandoverfladen helt slap med gråligt
skind og et skjold, der ligner en
mosbegroet sten.

“Sådan er naturen”, siger kokken tørt,
og så når vi udgangen og den tilskadekomne måge.
Nikolaj Kirk er sikker på, at mågen
overlever. Ellers havde han dræbt den
på stedet mod en kantsten, fortæller
han. Jo, bynatur er fuld af dramatik,
oplevelser og mangfoldighed. Alt
imens er dyreambulancen på vej.

BLÅ BOG

Nikolaj Kirk
Dansk kok, forfatter og tv-vært
Født 5. februar, 1975
Er forfatter til flere bøger som Beretninger fra Fremmede Køkkener og
Nikolaj - drengen der lærte at lave
mad fra hele verden
Er kendt fra tv-programmer som Nak
& Æd, Go’ morgen Danmark
og Mad i kassen

Botanisk Have
Botanisk Have går helt tilbage til
1600-tallet og har i tidens løb haft
fire forskellige adresser.
Haven har åbent kl. 8.30-18.00 i
perioden 1. april – 30. september. Lidt
kortere tidsrum i vinterhalvåret.
Rundvisninger tilbydes året rundt.
Få mere information på
www.botanik.snm.ku.dk
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DET MÅ DU IKKE GÅ GLIP AF
Maj 2018

Gamle nyheder pibler frem
SMK får sjældent maleri
efter 20 års ventetid
Hele Danmarks kunstmuseum har
sikret sig det prominente kunstværk
’Nymfe og faun’ malet af Henri Matisse i 1911. Det pryder nu en af væggene i Sølvgade, efter at museet i 20
år har ønsket at købe værket, der er
en nøgle til at forstå Matisses kunst.
SMK – Statens Museum for Kunst. Maleriet
kan ses i museets faste udstilling ’Fransk
Kunst 1900-1930’
smk.dk

Se dansk lystspil fra Palladium
Det Danske Filminstitut har overtaget filmselskabet Palladiums
samling, der udover stumfilm og sengekantsfilm indeholder et stort antal
populære folkekomedier. Du kan se
et af selskabets vovede trekantsdramaer, når Cinemateket blænder op
for ’3 må man være’ fra 1959 med
Poul Reichardt i hovedrollen.

Sidste chance for at se Muhammad
Selvom malerierne er flere hundrede
år gamle, er det alligevel en nyhed
for mange, at der findes billeder
af profeten Muhammad i islamisk
kunst. Indtil 13. maj kan du se billederne med egne øjne i den anmelderroste udstilling ’Menneskefiguren i
islamisk kunst’ på Davids Samling.
Davids Samling. ’Menneskefiguren i islamisk kunst’ til 13. maj
davidmus.dk

Cinemateket. ’3 må man være’ vises 8.13. maj
cinemateket.dk
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Statens Naturhistoriske Museum,
Geologisk Museum.
Naturhistorisk Tegneworkshop, 19. maj
snm.ku.dk
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Rosenborg. ’Kongerunden’, gratis når
entréen er betalt
kongernessamling.dk

Tegn naturen
Tegneglade børn og unge i alderen
10-16 år kan prøve kræfter med naturens mange detaljer, når Geologisk Museum byder velkommen til
Naturhistorisk Tegneworkshop. Der
er hjælp, ideer og feedback at hente
fra en professionel illustrator eller
kunstner under workshoppen.

ad

sg

Vejviser

Opklar Kong Christians historie
Kong Christian har glemt, hvem
han er og har brug for hjælp til at
få opklaret sin historie. Sådan lyder
opgaven i Rosenborgs nye børneaktivitet ’Kongerunden’ for de 6-12
årige og deres familier. Hvis de små
kan hjælpe kongen med at finde sin
plads i kongerækken, hædrer han
dem med en præmie.
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Tag din mor gratis med på museum
Hvis du vil give din mor en kunstoplevelse på Mors dag, er det
oplagt at tage på Den Hirschsprungske Samling. Museet giver hende
nemlig gratis adgang til at opleve
to særudstillinger og samlingen af
1800-tallets berømte danske malere.
Du skal blot betale din egen billet og
holde hende med selskab.
Den Hirschsprungske Samling. 13. maj
hirschsprung.dk
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ROSENBORG

Parkmuseernes sekretariat
c/o Statens Museum for Kunst
Sølvgade 48–50
1307 København K
Telefon: 2552 7175
presse@parkmuseerne.dk

parkmuseerne.dk
#parkmuseerne
@parkmuseerne
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NY FRISKOLE
PÅ CHRISTIANSHAVN

SKOLEN PRÆSENTERES VED TO INFORMATIONSMØDER I MAJ

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.
Lejes ud til møder, receptioner og fester
- med og uden forplejning kontakt os for tilbud

Admiral Gjeddes Gaard

Kan man lære matematik på en trampolin?
TEKST JETTE R. ARENDRUP

FRISKOLE Noget helt grundlæggende
og meget, meget svært er allerede
lykkedes for initiativtagerne til en
kommende friskole, nemlig at få
nogle virkelig attraktive lokaler på
hånden centralt på Christianshavn i
et fredeligt område. En helt ny skoleform kan således allerede til august
blive en mulighed for nye små christianshavnere, og det lyder unægtelig som et spændende alternativ til
det bestående. I forvejen har Christianshavn to underskoler, den kommunale, Christianshavns Skole, og
den private, Døttreskole. Men dette
nye initiativ byder på en undervisning, der er væsentlig anderledes
på nogle afgørende punkter, og som
nok skal tiltale de forældre, der har
savnet noget lignende i deres egen
skoletid.

Meningsfuld undervisning

Vi ved at børn godt kan lide at bruge
kroppen og sanserne, og at de er kreative og gode til at få nye idéer og
bruge deres fantasi. De lærer helt naturligt gennem leg og eksperimenter,
og gennem at fejle. Denne nye skole
vil tage børnenes idéer alvorligt og
afprøve dem i fællesskab, og man vil
lære børn, at det at fejle bringer dem
nærmere sandheden og succesen. Al
undervisning vil være projektorienteret, og man kan glemme alt om
traditionel stillesiddende skoleundervisning og en dag opdelt i faste
moduler. Man kan f.eks. lære matematik ved at løfte en sten på Amager Fælled eller ved at hoppe på en
trampolin, fortæller skolens initiativtager, Sara Nilsson. Børnene skal
vide, hvorfor de skal lære tingene, og

de skal kunne se anvendelsesmulighederne i det.
Børnenes egen skole

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

Urmageren i København

Videre fortæller Sara Nilsson, at ingen
børn skal være i tvivl om, at det er deres
Urmageren i København
skole, og at alt hvad der foregår i skolen
er for deres skyld. En stor del af hverHar du et stue ur, der trænger til reparation?
dagen vil fokusere på musik, teater,
Har
du
ethar
stue
ur, der trænger
reparation?
Så
vi urmageren
til rådighed til
i butikken.
dans, tegning og billedkunst, fordi det
er sjovt, og fordi det skaber hele menneVores dygtige udlærte urmagere,
sker at beskæftige sig med alle sider af
Så har tager
vi urmageren
tilure
rådighed
i butikken.
den menneskelige natur. Samtidig styrsig af alle slags
& ur reparationer.
ker det fagligheden på andre områder
Opgaver, store som små, løser vi med omhu.
– også i matematik. Målet med det hele
Vores
dygtige fagudlærte
urmagere tager sig af alle slags ure & ur repa
er at hjælpe børn til
at blive ansvarlige
Så de som kunde bliver tilfreds og får den bedst mulige service.
og hele mennesker, der har lyst til at
Inden reparationen påbegyndes,
skabe det liv, de drømmer om. De skal
Opgaver,
store
som små, løser vi med omhu.
vokse op i en skolekultur, hvor det at
giver vi selvfølgelige et gratis uforpligtende tilbud.
drømme og tænke stort bliver hyldet og
støttet. De evner børnene oparbejder i
Så de som kunde bliver tilfreds og får den bedst mulige service
skolen, vil de kunne anvende uanset,
hvilken vej de vælger at gå, når de forlader skolen. De skal blive selvstændige
unge mennesker,
som tror
på sig selv
Inden
reparationen
påbegyndes, giver vi selvfølgelige et gratis uforpligte
og har ambitioner på vegne af sig selv
og samfundet.
Informationsmøder om skolen

Skolen planlægger som sagt at starte
allerede til august 2018, og der er stadig pladser at få. Er man interesseret
kan man komme og møde folkene
bag initiativet og høre nærmere om
friskolen d. 14. og 24. maj kl. 19.30
på Tom Kristensens vej 14, 2300 Kbh.
S. Tilmelding er ikke nødvendig, og
alle er velkomne. På skolens hjemmeside kan man læse yderligere om
skolens vision og om de mere praktiske ting vedrørende dagligdagen
www.denfriefakkel.dk
jra@kbhavis.dk

Kontakt os, og aftal nærmere vedrørende
evt. hjemme besøg samt tilbudsgivning
STRØGETS ∙ KULTORVETS ∙ NØRREBROS
URE GULD SØLV KØBENHAVN
Nygade 7, KBH K
TELEFON: +45 33 12 12 65 MAIL: ure-guld-soelv@hotmail.com
www.ure-guld-soelv.dk
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MIN BY – DANIEL MÜHLENDORPH

ER DU TRÆT AF BYEN
SÅ TAG TIL BORNHOLM
Daniel Mühlendorph kommer fra Bornholm, som han for 11. år i år forkæler med
musikfestivalen Wonderfestiwall på Hammerknuden. Den sidste tid, har han filmet
i de Københavnske gader på den politiske thriller “Danmarks Sønner” med Zaki
Youssef, Mohammed Ismail og Rasmus Bjerg i de bærende roller.
TEKST CAMILLE BLOMST

FOTO RAFAEL RYBCZYNSKI

Er København en god location for en
thriller?
Filmens handling udspiller sig i
det meste af København og omegn.
Vi har filmet på Nørrebro, indre by,
Klampenborg og Hvidovre, så vi kommer virkelig rundt i hovedstaden. Der
blevet lagt et stort arbejde i at finde
locations til filmen, en opgave vi selv
har varetaget i stedet for hyre en professionel locationscout. Vi ville være
helt sikre på at skabe vores helt egen
visuelle verden igennem vores valg
af locations. Det betyder blandt andet at finde steder, som virkelig kan
give stemning, lys og liv til filmen og
meget gerne steder, der ikke er overfilmet i forvejen. Vi har været utrolig glade for nogle scener, vi fik lov
at optage i Arbejdermuseets festsal,
som står i flot kontrast til en super
hyggelig vandpibecafé, vi har optaget
i på Nørrebro.
Hvor kan du godt selv lide at cykle
og gå rundt, når du skal tænke over
tingene?
Jeg bor med kæreste ved Svanemøllen og er ret glad for området. Det ligger meget tæt på Svanemøllen strand
og kort derfra har vi Mindelunden,
som er et virkelig smukt sted. Ellers
har jeg jo brugt mange år på Ama-

ger, da min far opvokset på Amager
og min farmor boede på Sundbyvesterplads. Men ellers er jeg kæmpe
fan af den gamle bydel i indre by,
Magstræde er, af mange grunde, en
speciel gade for mig.
Efter gymnasiet flyttede jeg direkte til LA og boede og studerede i
godt to år. Det var en kæmpe omvæltning som ung bornholmer, men det
gjorde, at København hurtigt føltes
som en lille by, noget genkendeligt,
hvor man kunne slappe af og udnytte
de mange tilbud.
Hvad trænger byen til?
Når man kommer fra Allinge på
toppen af ønskeøen, så er det specielt
vinteren, hvor kontrasten til hovedstaden er størst. Om sommeren er
der proppet med turister begge steder. Men om vinteren er gaderne på
Bornholm tomme og cafe og restaurant besøgende er begrænset. Vi er
ikke så gode til at komme ud. Der
bliver hygget derhjemme. Der kan det
være befriende at befinde sig i København. Der er konstant liv.
Den største udfordring for stort
set alle de europæiske storbyer, er,
at huspriserne er blevet alt for høje.
Folk tvinger sig selv til at sidde rigtig
hårdt i det, for at blive boende. Pro-

blemet kan kun afhjælpes med langt
flere boliger, men de skal ikke starte
på 4-5 millioner kroner.
Hvis man på sådan en yndig forårsdag længes vildt efter naturen, så
er der kun to en halv time til Bornholm, hvad skal man opleve derovre
på en smuttur?
Jeg ved, at der er mange som ikke
har fået øjnene op for, hvor hurtigt og
billigt de egentligt kan komme ud af
storbyen og ind i en magisk oase. Folk
omkring mig siger ofte, at de ikke kan
forstå, hvordan jeg kan holde til alt
det arbejde og de mange bolde i luften. Uden at blive ramt af stress.
Jeg tror, at mine månedlige ture til
Bornholm sikrer, at det ikke sker. Jeg
kan fysisk mærke, at når jeg lander i

Rønne lufthavn efter kun 25 minutters flyvetur, så sænker pulsen sig.
Jeg synes jo, at Bornholm er fed
hele året, men jeg holder allermest af
øen i sensommer, som for mig starter,
når vi begynder opstillingen af Wonderfestiwall i midten af august. Når
festivalen er overstået, er gaderne på
øen igen ved at være tomme, men alt
er stadig åbent og varmen er der stadig. Klipperne holder på sommeren.
Jeg lægger ikke skjul på, at jeg synes, at Nordbornholm har allermest
at byde på. Du har helt unik natur og
et helt nybygget oplevelsescenter ved
Hammershus. Det er også her der er
flest outdoor natur oplevelser.

Wonderfestiwall den 16-19. august har navne som;
Saveus, Scarlet Pleasure, Bikstok, Mew, Anne
Linnet, Medina, Erica Jane, Turboweekend, Jærv,
Kongsted, Hugo Helmig og Barcelona.
Daniel Mühlendorph er ikke den eneste ulønnede bag
festivalen, den drives af frivillige og overskuddet fra
festivalen bruges til at generere kultur på Bornholm.
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VOR FRUE KIRKE
Byens domkirke, der kan føre sin historie tilbage til Absalon,
har skiftet udseende flere gange.
blokke, som blev trukket fra
havnen op til byggepladsen på
toppen af den strandskrænt,
TEKST
Allan Mylius Thomsen 		 hvor den kunne overskue den
Byhistoriker
lille havneby. Dengang var
husene sjældent over to etaMAGASIN I Nørregade troner ger, så kirken har tronet stor,
Vor Frue Kirke som hovedsta- hvid og mægtig i den lille by.
Det vides ikke med sikkerdens domkirke. Det er også én
af byens ældste kirker, selvom hed, men det menes at kirden har ændret udseende flere ken bliver indviet på Mariæ
gange. Kirken omtales første Bebudelsesdag den 25. marts
gang i et brev fra biskop Absa- 1200. Denne dag holdes stalon i 1185, der kvitterer for at dig i hævd som kirkens fødsognemændene i byen havde selsdag. I de katolske kirker
skænket en tredjedel af deres bruges stadig mange levende
korntiende (skat) til bygning lys. Det var brandfarligt. Så i
og udsmykning af den hellige 1314 brænder Vor Frue Kirke,
Marias kirke.
og bliver nedbrudt, så der kan
Den nye kirke skulle være bygges en ny kirke. Nu var
”kollegiatkirke” til Roskilde byggematerialet teglsten.
Domkirke, og skulle udstyres
med et stort præsteskab som Det var et fornemt
bestod af dekan, kannikker bygningsværk
og vikarer. Der skulle også I 1363 blev det kongeligt
knyttes en domskole til kir- bryllup mellem Valdemar Atken. Det tog tid at bygge den terdags datter Margrete og
mægtige kirke. Fra Stevns den norske kong Håkon den
Klint blev der hentet kridt- 6. foretaget her. Da Erik af

Stik af Vor Frue Kirke som den så ud i 1520. Foto Københavns Museum.

Pommern i 1417 overtager
København, bliver Vor Frue
Kirke forfremmet til kongens
hovedkirke. I 1479 oprettes
Københavns Universitet. Vor
Frue Kirkes dekan blev rektor for universitetet, og kannikkerne udgjorde universitetets lærerstab. Til at starte
med lagde domskolen lokaler
til det nye universitetet.
Reformation og brand

Ved reformationen i 1536
blev kirken stormet af borgerne, som knuste alle de
katolske helgenaltre- og billeder. Men en større katastrofe
skulle ramme Vor Frue Kirke.
Da København brændte i
1728, var Vor Frue Kirke en
af de mange bygninger der
blev ødelagt. Kirkens gotiske
tårn styrtede sammen, knuste i sit fald ikke blot kirketaget og alt inventar, men også
kisterne under kirkegulvet.
Nu skulle en ny kirke opføres på det gamle fundament.

Man prøvede at genbruge det
gamle tårn, men det styrtede
sammen i 1733. Men endelig
i 1738 blev den nye kirkebygning indviet. Det nye tårn
blev udstyret med et mægtigt kobberspir, der var 120
meter højt, og var udført af
Laurids de Thura. Han stod
også for spiret på Vor Frelser
Kirke. Det nye spir var byens
højeste og kunne ses halvvejs
til Roskilde. Men denne barokkirke fik den korteste levetid af dem alle.
Uheldig udenrigspolitik
bragte Danmark i konflikt
med England. I 1807 landsatte englænderne en hær på
Øresundskysten, der omringede København. Under fire
rædselsnætter 2-5. september
blev København bombarderet med spræng- og brandraketter. Flere raketter ramte
kirken og ødelagde meget
inventar. På fjerdenatten fik
en brandraket fat i spiret, der
antændtes og styrtede bræn-

Spiret på Vor Frue Kirke brænder fjerdenatten under det engelske bombardement i 1807 set fra Landemærket. Maleri af C.W. Eckersberg.

dende ned over Nørregade.
Hele kirken udbrændte totalt.
Den nuværende kirke

Nu skulle Vor Frue Kirke igen
genopføres. Denne gang blev
opgaven overladt arkitekten C.F. Hansen. Han var til
nyklassicisme, og ville egentligt have fjernet tårnet, men
det fik han ikke lov til. Dog
kom der intet spir. Til udsmykning af den nye kirke,
lod man Berthel Thorvaldsen
skabe Jesus og hans 12 apostle,
samt gruppen med Johannes
Døberen i frontonen over hovedindgangen. Denne kirke
blev indviet i 1829, og har
siden stået i Nørregade som
Domkirke i Københavns Stift,
der blev oprettet i 1922.
Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen fortæller om det gamle København i hver udgave af Københavneravisen.

Den nyklassicistiske Vor Frue Kirke
fra 1829 i dag.
Foto Allan Mylius Thomsen.
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Boligsalget dykker markant

Jobfest i hotelbranchen

Friske handelstal for 1. kvartal 2018 fra Boligsiden.dk viser nu et fald i
det samlede boligsalg på 1,7 procent sammenlignet med sidste år. Zoomer
man ind på salget i marts måned alene, er der henover det seneste år tale
om et fald på 10,2 procent.
Den primære årsag til det samlede fald er et usædvanligt stort dyk i
salget af ejerlejligheder. I 1. kvartal blev der solgt 4617 ejerlejligheder på
landsplan mod 5202 i samme periode sidste år. Der er dermed tale om
et fald på 11,2 procent.
Salgstallene for marts måned viser imidlertid en endnu større opbremsning, idet der er tale om et fald på 19,2 procent fra marts 2017 til marts
i år. Endvidere er der tale om en forskel i den samlede købesum for ejerlejligheder i de to måneder på 1,1 milliarder kroner.
- De høje priser på især ejerlejligheder i København har nået et niveau,
der afskærer størstedelen af dem, der drømmer om at blive boligejere,
fra at købe. Og har man råd, udviser man mere tilbageholdenhed end
tidligere, fordi mange spørger sig selv om, hvorvidt priserne har nået et
loft. Den boligfest mange havde set fortsætte, skal vi til at forholde os
anderledes realistisk til, idet faldende salgstal kan være en indikator på,
at salgstiden vil stige og priserne stagnere, siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Hotelkæden Scandic bebuder, at man i løbet af kort tid skal bruge 800 nye
medarbejdere, fordi hotelkæden etablerer nye hoteller - først og fremmest
i hovedstaden. Samtidig ekspanderer den samlede hotelbranche voldsomt
i hovedstadsområdet-.
Allerede nu søger Scandic medarbejdere til det hotel, der snart står
færdigt i Skelbækgade ved Kødbyen i København. Hotellet får 370 værelser, og gæsterne her skal betjenes af 120 medarbejdere. Det betyder,
at Scandic efterlyser kokke, tjenere, receptionister, bartendere, housekeepere, konferencekoordinatorer og teknikere.
- Det er glædeligt, at vi nu kan tilbyde 120 nye stillinger i Scandic på
vores hotel i Kødbyen, som står klar i efteråret. De mange nye stillinger
er en del af vores samlede plan om at ansætte 800 nye medarbejdere til
i alt fem hoteller, vi har i pipelinen i København og Aarhus. At skulle
ansætte så mange nye medarbejdere i en tid præget af høj beskæftigelse
bliver en spændende udfordring, siger Jens Mathiesen, Scandics administrerende direktør i Danmark i en pressemeddelelse.
Scandic satser massivt på hovedstaden. Næste år åbner Scandic Falkoner, der er en udvidelse og renovering af det eksisterende Falkonercenter.
Året efter åbner kæden hotel ved Københavns Lufthavn og i 2021 åbner
Scandic Spektrum, som med 632 værelser ved Københavns Havn bliver
kædens største hotel og et af Københavns største hoteller.
- I løbet af en kort årrække vokser Scandic betragteligt. Vi ønsker at
fortsætte den positivt udvikling og skabe endnu flere danske arbejdspladser. Derfor hilser vi initiativer velkommen, der sætter Danmark på
verdenskortet. Vi ser, at der både nationalt og flere steder lokalt arbejdes
med ambitiøse turismestrategier, når det gælder inbound-trafikken. Det
er glædeligt og nødvendigt, siger direktør Jens Mathiesen.
Brancheorganisationen Horesta bekræfter den massive vækst, og herfra
lyder det, at Scandic langt fra er alene om københavnersatsningen. Ifølge
Horesta er der samlet set 8200 nye hotelværelser på vej til København i de
næste tre år. Det svarer til en samlet kapacitetsudvidelse på 47 procent.
- Hotelbranchen har haft nogle rigtig gode år med høje belægningsprocenter. Særligt i København. Dette medfører helt naturligt, at investeringslysten stiger. De fleste kæder på det danske hotelmarked har gang i
flere projekter i øjeblikket, og vi oplever også øget interesse for markedet
fra flere udenlandske hotelbrands, fortæller cheføkonom Jonas Kjær fra
Horesta.

Slut med fede direktørbonusser
Direktører og topchefer kan ikke længere få fratrædelsesgodtgørelse, hvis
de fortsætter i samme stilling i det offentlige. Kommunerne og regionerne
har med den nye overenskomst gjort op med en af de meget omtalte ansættelsesregler blandt topchefer og direktører i det offentlige.
I fremtiden er det ikke længere muligt at give en topchef en fratrædelsesgodtgørelse, hvis vedkommende fortsætter på en ny åremålskontrakt
i samme stilling.
Det fremgår af de aftaletekster, som forhandlingsparterne er blevet
enige om, hvor det endvidere også lyder, at beløbet i fratrædelse skal
sænkes en anelse.
- Det er umuligt at forklare og forsvare i offentligheden, at man kan
få udbetalt fratrædelsesgodtgørelser, når man fortsætter i samme stilling
og rent faktisk ikke fratræder, siger Anders Kühnau (S), chefforhandler
for Danske Regioner.
I de nye regler holder man dog fast ved, at åremålsansættelser er nødvendige for at tiltrække og fastholde de rigtige direktører.
De nye regler gælder for alle nye ansættelser fra 1. august 2018.

Kramer fyret fra By & Havn
Jens Kramer Mikkelsen er blevet fyret fra sin stilling som direktør for
By & Havn - dagen efter at han præsenterede selskabets bedste resultat
på 176 millioner kroner - og nu er den magtfulde stilling opslået.
By & Havn er ejet af Københavns Kommune og staten, og hovedopgaverne
er havnedrift og udvikling af arealerne i Ørestad og langs Københavns Havn.
Den kommende direktør skal udover gode lederegenskaber både have
politisk og økonomisk indsigt, erfaring med store investeringer, gældshåndtering og evnen til at netværke og forhandle med både ind- og udland.
Jens Kramer Mikkelsen har stået i spidsen for By & Havn, lige siden det
blev dannet i 2004. Han meldte i april ud, at han stopper ved udgangen af
juli, men nåede altså at bliver fyret, inden sommeren rammer København.
I pressemeddelelsen fra By & Havn bliver fyringen kaldt for "et generationsskifte".
Den afgående direktør er nok bedst kendt for sin mangeårige post som
Københavns overborgmester frem til 2004. Han forlod dog posten før tid
oven på en række skandaler og kritiske historier i medierne. Blandt andet
blev han beskyldt for at have alt for mange betalte bestyrelsesposter ved
siden af sit arbejde.
By & Havns levetid begyndte med, at man betalte et stort beløb til finansiering af metroens tre første etaper, og selskabet blev derfor stiftet
med en stor gæld.
Den første store opgave var udviklingen af Ørestad. Senere blev det udviklingen af Nordhavn. På den måde har By & Havn skabt nye bydele i
København og boliger i tusindevis.

Norsk gigant overtager dansk pizzakæde
Den hastigt voksende pizzakæde Gorm's, der har tv-kokken Gorm Wisweh
som bagmand, har fået ny ejer. Det er den norske fødevarekoncern Orkla, der har købt 67 procent af aktierne i selskabet, oplyser de to parter
i en pressemeddelelse.
- Vi har længe kigget efter en partner, der kunne se den værdi og det potentiale, Gorm’s Pizza har, siger Anders Kjørup, adm. direktør i Gorm’s Pizza.
Gorm Wisweh startede grundideen til kæden for 15 år siden, da han begyndte at lave pizzaer i sin mors café i Svaneke på Bornholm.
Hurtigt valfartede hele øen til Svaneke for at smage hans pizzaer, og siden
har eventyret udviklet sig med adskillige restauranter i København samt en
enkelt i Aarhus og Odense, samt en på vej i Kolding.
- Jeg er virkelig glad i låget. Sammen med Orkla fortsætter vi den nuværende mission, vi har gang i, nemlig at give flest mulige danskere mulighed
for at spise god pizza. Jeg er glad for, at Orkla har købt sig ind i vores passion
for gode råvarer, restauranter og gæster. Det var dér, det hele startede, og sådan
skal det fortsætte, siger Gorm Wisweh.
Foruden Gorm Wisweh og Anders Kjørup har pizzakæden hidtil været ejet
af fem andre stiftere. De beholder alle en mindre ejerandel i pizzakæden.
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Uber-domme for Højesteret
Højesteret skal nu tage stilling til fire prøvesager mod Uberchauffører, der i både
by- og landsret blev dømt for ulovlig taxikørsel.
En mand fik en bøde på 486.500 kroner for 5428 Uber-ture i 2015. De andre
tre mænd fik henholdsvis 110.000 kroner i bøde for 1282 ture, 60.000 kroner
i bøde for 609 ture og 40.000 kroner for
399 ture samme år.
Sagerne skal efterprøve, om oplysninger fra skattemyndigheder i Holland,
hvor Uber har sit europæiske hovedkvarter, kan bruges som bevis i straffesager mod tidligere Uber-chauffører i
Danmark. Det kan bane vej for en lang
række andre sager.
Af listen fremgår oplysninger om omkring 1500 personer, som har kørt for
Uber i 2015 - blandt andet deres navne,
bankoplysninger, hvor mange ture de
har kørt, og ikke mindst hvor meget de
har tjent. Uber udleverede frivilligt oplysningerne i forbindelse med en skatterevision.

Forsvareren for de fire har undervejs
protesteret over brugen af skattelisterne,
blandt andet fordi de ikke var tiltænkt
som bevis i en straffesag.
lp

8 anholdt for dokumentfalsk
Københavns Politi har gennemført en
anholdelsesaktion mod et kriminelt organiseret netværk, som blandt andet er
mistænkt for at have produceret falske
ID-dokumenter til professionelle kriminelle personer, til tidligere dømte og udviste personer samt for at drive organiseret rufferivirksomhed af udenlandske
prostituerede kvinder.
I samarbejde med andre offentlige
myndigheder har Københavns Politi og
svensk politi ransaget adskillige adresser
i Danmark og i Malmø-området i Sverige.
Der er anholdt otte personer i Danmark i alderen 25-64 år, og i Sverige er

Frisør Dorte
Fredericiagade 14

"

Tlf.: 33 32 12 64

Mobil: 26 70 71 58

m/k klip

280,Bemærk ny adresse!

der også anholdt flere personer.
Blandt de anholdte skal fire fremstilles i grundlovsforhør, heraf en person in
absentia med begæring om varetægtsfængsling bag lukkede døre.
I Danmark er der tale om to rumænske statsborgere på 49 og 47 år, en 45-årig
italiensk statsborger og en 34-årig pakistansk statsborger.
Københavns Politi har forud for aktionen løbende anholdt, dømt og udvist
cirka 30 personer, som kan relateres til
netværket. Politiet udelukker ikke, at der
kommer flere anholdelser i sagen.
lp

3 idømt 10 års fængsel
for drabsforsøg
Københavns Byret har idømt tre mænd i
alderen 20-25 år 10 års fængsel for at have
opsøgt en person med tilknytning til
bandegrupperingen Loyal To Familia og
affyret adskillige skud mod pågældende,
der blev ramt flere steder, herunder i ryggen. Drabsforsøget foregik i Holmbladsgade på Amager i 2017.
Retten tog udgangspunkt i, at drabsforsøget blev begået efter forudgående
planlægning og fælles forståelse, ligesom
det blev lagt til grund, at de havde relationer til bandegrupperingen Brothas, der
på gerningstidspunktet var i en voldsom
konflikt med Loyal To Familia.
- Retten har sendt et klart signal om,
at vi ikke vil tolerere skyderier i gaderne

i København fra bander, der kæmper om
territorium, magt og penge på bekostning af almindelige borgeres sikkerhed
og tryghed. Dommen er i øvrigt i tråd
med den nyeste praksis på området, og
ikke mindst den seneste skærpelse af
lovgivningen, der betyder, at straffen
for drabsforsøg begået som led i en bandekonflikt, som udgangspunkt skal fordobles, udtaler anklager Tomas Hugger
i en pressemeddelelse.
Udover fængselsstraffen blev den ene
tiltalte på 25 år udvist for bestandigt trods lovligt ophold i Danmark i over 20
år. Dommen blev anket af alle tre domfældte.
lp
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ET
LIV
OPLEVET
GENNEM EN KRITISK LÆGES ØJNE

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE
Forfatteren
Steffen Jacobsen har heldigvis gennem de senere år opnået stor succes som forfatter
af spændingsromaner, så det
har været muligt for ham at
sige farvel til sit oprindelige
job som overlæge og ortopædkirurg.

Grotesk bureaukrati.

Nu har Jacobsen så udsendt
sine betragtninger fra et
langt lægeliv Hvis De lige vil
sidde helt stille, frue – dr. Jacobsen er ny på afdelingen.
Grunden til Steffen Jacobsens exit fra lægegerningen
er en protest mod det groteske bureaukrati, der resulterer i, at alt hvad en ansat i
Region Hovedstaden foretager sig, skal dokumenteres i
skemaer.
Det er der kommet en
slags selvbiografi ud af, som
i mange passager er hylende
morsom, hvis ikke tragikomisk. Men det er ikke blot
Region Hovedstaden, der
står for skud, også Lægeforeningen kritiseres for manglende opbakning, hvis man
omtrent bevidstløs af udmattelse stiller en forkert
diagnose eller ordinerer en
forkert
medicindosering:
”Lægeforeningen er en samling rødkindede, overpri-

vilegerede og studentikose
hobby-fagforeningsfolk, der
tager på internater for at genopleve deres rusture, og som
i øvrigt har boet sammen på
Regensen og synder i kor på
Vartov.” Og forfatteren slutter sit forord med: ”Dette er
bogen, jeg ville ønske, nogen
havde skrevet, før jeg søgte
ind på lægeskolen.”
Vidunderligt studiejob og de
barske realiteter

Da Steffen Jacobsen som
22-årig havde fået studentereksamen, søgte han ind
på Antropologi, hvor han
studerede i fire år, før han
konstaterede, at studiet nok
ikke førte ham videre i sin
personlige udvikling. Imens
havde han i ferierne arbejde
som portørafløser ved Københavns Kommunehospital. En vidunderlig arbejdsplads, hvor man mødte kl.
7 om morgenen og ofte gik
hjem allerede kl. 11 om formiddagen, men oppebar løn
for otte fulde timer. Normeringen var 175 portører, hvor
der reelt var arbejde til måske
25. Fx var der tre fuldtidsstillinger som oppumpere af kørestolshjul og seks stillinger i
centralen for glemt tøj. ”Der
var langbenede, smilende
sygeplejersker i deres korte

bomuldskjoler og slanke, solbrændte lægge og små, fine
fødder i hvide træsko,” så
Jacobsen søgte orlov fra etnograferne, og bestod til sin
egen store overraskelse forprøven på medicin og var så
i gang.
Derefter fortæller forfatteren om sin vej gennem studierne, om stillinger på forskellige hospitaler, hvor han var i
turnus, i visse tilfælde langt
væk fra Nørrebro, hvor han
boede. Fx tilbragtes seks måneder på et lille hospital på
øerne syd for Sjælland med
175 kilometer til arbejde –
hver vej, på en kirurgisk afdeling ledet af en overlæge,
der var mest kendt for episoder, hvor der gik ild i den
kittellomme, hvor han opbevarede sin tændte pibe. Her
stiftede han bekendtskab
med sære behandlingsmetoder, som fx den berygtede
kviksølvsonde, der bliver anlagt i mavesækken via et næsebor, mens to portører holdt
den skrigende patient nede,
vel vidende, at et hul i kviksølvsblæren ville medføre
øjeblikkelig død.
Anekdoterne står i kø

I løbet af bogen disker Steffen Jacobsen op med den
ene mere groteske anekdote

efter den anden. Fx møder
man en stakkels patient,
som er medlem af Jehovas
Vidner, og som gerne vil
helbredes, men under ingen omstændigheder ønsker
blodtransfusioner. Det vil
Jacobsen dog ikke tøve med
at give med lægeløftet som
ubetinget fundament: ”Jeg
vil endda gå så vidt som til
at erklære, at hvis uheldet
virkelig var ude, ville jeg
ikke tøve med at redde livet
på selv medlemmer af Regionsrådet i Hillerød (så mener
man det alvorligt).” Hvordan
overlægen bruger tre timer
på at fiske glassplinter ud af
bagdelen (der ærlig talt var
på størrelse med Argentina)
på en kvindelig patient, skal
ikke røbes her, men festligt
er det.
Som forfatteren selv skriver, vil mange måske synes,
at han er en smule hård
ved sygeplejerskerne, når
han mener, at Sygeplejeskolerne blev overtaget af en
flok ideologiske fanatikere
med pagehår, grønne arkitektbriller og slankende
Charlotte Sparre-tørklæder
i pangfarver, der overteoretiserede faget i absurd grad.
Men, tilføjer han, langt hovedparten er dedikerede,
dygtige og kompetente og

arbejder mod nærmest umulige odds: svimlende krav
om dokumentation af alt.
Som det forhåbentlig fremgår af ovennævnte, er Steffen Jacobsens bog en både
morsom, men samtidig sønderlemmende kritik af djøfferne, som er den nye adel
på hospitalerne. ”Utopien
på Regionsgårdene synes at
være hospitaler uden læger
– og gerne også patienter.”.
jl@kbhavis.dk

Steffen Jacobsen
Hvis De lige vil sidde helt stille, frue,
dr. Jacobsen er ny på afdelingen.
124 sider. Lindhardt og Ringhof
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KØBENHAVNERROMANEN “I GODE HÆNDER” VIL FÅ ET KÆMPE PUBLIKUM. DET EN VELSKREVET,
VELOVERVEJET OG VELDREJET ROMAN, DER FARVERIGT FØRER LÆSEREN GENNEM MANGE MILJØER,
TABUER, MENNESKELIG ULÆKKERHED OG ET LITTERÆRT UFORGLEMMELIGT MOMENT AF VOLD.
TEKST CAMILLE BLOMST

FOTO BETINA VESTERBY

ANBEFALING Som læser er man i gode
hænder hos Christian Mørk, for han
har en tone med kraft, og hans ordvalg
er præcist, selvom at han har boet i
New York, siden han var helt ung og
i øvrigt skriver på engelsk. Man bliver
tryg, fordi han kan skrive og har studeret sine klassikere. Også de danske.
Hovedpersonen Gustav er 1.g’er
på Zahles Gymnasium og bogen har
“Det forsømte forår”s eksamens vemod, “Zappa”s drengemobning og
hårde vold. “Den kroniske uskyld”s
sitrende sexuelle grænseland mellem
ung og voksen.
Derudover har fortællingen “Idealister”s mystik i de pragtfulde beskrivelse af den dysfunktionelle og fysisk
frastødende, men mentalt dragende,
kloge kone Agnes Loumann på Gammel Kongevej.
Hun har en særlig healende metode, hvor hun med sine krogede
fingre balancerer kroppen via lymferne - og det virker, hvilket gør hende
uomtvistelig.

En ekstrem kvinde

Gustav lider af astma, og hans mor
har fået anbefalet Agnes og sender
sin søn over til en behandling. Allerede efter første behandling, mærker
han forskel i vejrtrækningen, hvilket
lokker ham til at komme igen, selvom

at han er rystet over den snuskede lejlighed med de to beskidte hunde, der
aldrig bliver luftet. Agnes Loumann
kommer heller ikke selv ud på åben
gade. Hun lider af regulær angst for
at blive genkendt og antastet for sine
ustraffede ugerninger under krigen.
For at ryste modbydeligheder af sig,
æder hun piller uden om systemet og
helbreder folk på stribe og gemmer
sig for samfundet.
Christian Mørk fortæller, at han
selv blev helbredt af denne kvinde
og først mange år senere fik at vide,
at hun havde været Gestapomeddeler
under Anden verdens Krig.
Bogens ene spor er Gustavs graven efter sandheden om krigen og
Agnes Loumann og en Peter Pretz,
hvis portræt hænger på væggen i det
støvede hjem. Denne opklaring udløser et raffineret magtspil mellem den
unge patient og hans udspekulerede
helbreder.
I dårligt selskab

Det andet spor er ungdom i København K i starten af 80’erne, med fine
stemningsbilleder blandt andet fra
den nye cafékultur omkring Café
Sommersko og Dan Turéll, hvor man
aldrig kom ind, men bare stod i kø
ude på gaden. En forårsaften har Gustav en livsforandrende episode med

to jævnaldrende fodboldkammerater
ude foran digtercafeen. Plageånderne
driller ham med hans underudviklede
fysiologi og smukke folketingspolitikermor.
I mangel på bedre betror Gustav
sig til Agnes Loumann. Pulverheksen
byder på pulverkaffe og opfordrer
ham til at tage mobberierne i egen
hånd. Optrapningen og voldsscenen
er dygtigt skabt med ord. Drengens
ulidelige venten på straffen er også
troværdigt bygget op, ligesom omgivelsernes reaktioner på voldsepisoden er psykologisk sande, men overraskende som litteratur.

forelskelse, hvor man er ligeglad med
alt det omkring en og bare vil være
sammen med bogen indtil sidste side.
Bagefter er forsiden en minde om
en bunke hemmelige sansninger og
billeder mellem læser og roman.
Mørk har tidligere hentet skriveenergi i skrækindjagende kvindefigurer fra hans virkelighed. Man kunne
frygte, at nu skal han hæve sig på
denne alternative behandler/stikker.
Men Mørk fortæller, han fylder ikke.
Det bliver hverken hævntørstig eller
patetisk, men kunst.
cb@kbhavis.dk

Bredt publikum

“I gode hænder” taler til mange: Generationen, der vil læse om krigen og
glæde sig over, at en krigsforbryder,
der har gemt sig omhyggeligt og paranoidt fra samfundet bliver afsløret
i retfærdighedens navn.
Den vækker minder hos dem, der har
haft København K-80’er forårsfornemmelser og gerne vil genkalde den unge
naivitets skønhed.
Endelig er romanen oplagt litteratur til de helt unge (gerne knægte),
der ikke har læst klassikerne endnu
og skal opleve god litteraturs effekt på
hjernen: Lykken i ikke at kunne slippe
en bog, fordi den bliver som en lille

Christian Mørk
I gode hænder
Gyldendal, 219 sider, 249 kr.
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DØDENS GANG
ER KEDELIG OG LANG

CONNELLY
IMEDTOPFORM
NY HOVEDPERSON
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE En af danskernes ynd-

lings nordmænd er forfatteren Lars
Saabye Christensen. Han har skrevet sig ind i bogelskernes hjerter
med romaner, der er kendetegnet
ved hans klare sprog og fortælleteknisk perfekte, næsten filmiske
plots og spændingskurver.
Men med “Byens spor” er han
ikke helt så skarp som sit øvrige
forfatterskab.
Arbejder romantik

Saabye Christensen er hoppet på
husmor-arbejder-efterkrigsromantikbølgen, som en del forfattere har
haft publikumsheld med.
Læserne elsker tendensen,
fordi det er så sundt i vores materielle overflod at blive mindet
om, at for 70 år siden herskede
der en europæisk kollektiv tilknappet knaphed, medmenneskelig mistænksomhed og mangel på rummelighed i tiden fra
efter Anden verdens Krig frem til
flowerpowerflodbølgen smed kludene og stolede trygt på hinanden
og havde lallende højt til loftet. At
læse om fortidens giver respekt
for den generation, som hippierne
drillede med deres småborgerlige
værdier.

hans eneste fornøjelse er at gå med
gutterne på bar efter fyraftenen.
Maj er husmor med minimal
passion for hjem, mad og søn, så
det er oplagt, at hun melder sig ind
i kvindefællesskabet i Røde Kors
for at få mening i livet.
Ud over at skrive kedsommelige referater af foreningens kaffemøder, hvor doneringer opremses omhyggeligt, snakker hun lidt
med overboen, den livstrætte enkefrue Fru Vik.
Fru Vik er bogens wildcard
og fremdriften i hendes skæbne
fra trist enke til trist nygift er
der, hvor man genkender menneskekenderen Saabye Christensen
og hans blik for at være fanget i
livets tvungne trummerum.
Det er opslidende at dø

Uden af afsløre for meget, så er temaet mere dødens gang end livets,
og det skal bifaldes.
Måske er det på mange måder
sværere at dø af lungekræft, end
man tror. Processen er ikke bare
opslidende for den døende, der
prøver at holde sig på benene og
være lidt taknemlig for den sidste
tid. Men også yderst pinefuld for
familien, der befinder sig i et sørgeligt limbo uden håb.

rer: Den italienskfødte klaverbokser fra farens stamværtshus. Han
drikker massivt og mugger over,
at livets muligheder er begrænset
af ens eget initiativ. Men han har
sans for den første rene tones enkle
klang skal slås an, så man får gåsehud. Den livsvisdom prøver han
at give Jesper.
Tonen skal give gåsehud

Netop den grundtanke om tonen
skal slås an, så man fanges plejer
at være Saabye Christensens forfattermantra.
En ting er, at en dygtig forfatter taber sin egen fortælling på
gulvet, fordi han ikke bruger de
spor, han lægger ud med lovende
bipersoner. Langt værre er det,
hvis denne stjerne har tabt sin
forfængelige grundighed.
Det er ikke spild af liv at læse
“Byens spor”. Men som læser bliver man ikke, som man havde
forventet, grebet og fanget om
hjertet eller lattermusklerne eller
i det mindste bidt af en tillægsordsloppe, så man husker bogen
for sit drilske stik og kløe.
cb@kbhavis.dk

Hverdagen

Efter Saabye Christensens mors
død er han også blevet bagklog.
Blandt hendes papirer, fandt han
referater fra hendes frivillige arbejde i en afdeling af Røde Kors i
Oslos arbejderkvarter. De inspirerede ham til en romanhyldest til
Oslos gader og kvinden generelt
i en tid, hvor hun fik hverdagen
og pengene til at hænge sammen i
baggrunden.
Bogen er bygget op omkring
ægteskabet Edward og Maj og
deres følsomme søn Jesper, der
er begyndt i skole og ikke trives.
Edward er i reklamebranchen og

En af verdens bedste krimiforfattere har gjort det igen. I Michael Connellys Nathold møder læserne for første gang
en ny hovedperson, kriminalassistent Renée
Ballard, der på mange måder er en kvindelig
parallel til Harry Bosch, som man kender fra
utallige Connelly-krimier.
Det er igen Los Angeles Police Department,
LAPD, der bliver sat på at opklare et par sager, dels om en transseksuel kvinde Ramona
Ramone, der er blevet tævet næsten til døde,
dels nedskydningen af fem mennesker på natklubben The Dancers. Renée Ballard er umiddelbart inddraget i begge sager, men da hun er
blevet degraderet til Natholdet, en enhed, hvor
hun og makkeren John Jenkins fungerer som
udrykningshold, må hun overlade sagerne til
drabsafdelingen. Grunden til degraderingen er,
at Ballard havde anmeldt sin chef Robert Olivas
for sexchikane, men uden at få opbakning fra
sin daværende makker Ken Chastain.
Ballard kan imidlertid ikke lade være med
at blande sig i efterforskningen af det femdobbelte drab, specielt ikke da Ken Chastain også
bliver myrdet. Da Ballard finder frem til den,
som er den mest sandsynlige mistænkte i sagen om mishandlingen af Ramona Ramone,
går hun i en fælde, og snart er hun i yderste
livsfare. Samtidig har hun hørt rygter om, at
den skyldige i drabssagen antageligt er en politimand. Mere skal ikke åbenbares her, men
sagerne kører videre, og man møder både pushere, sadistiske voldsforbrydere og mordere.
Der er spænding på til sidste punktum, og
jeg glæder mig til at stifte yderligere bekendtskab med den kvindelige strømer med hang
til surfing. At Connelly en enkelt gang kommer til at skrive Bosch i stedet for Ballard,
skal være ham undskyldt, for han har igen
skrevet en uforglemmelig spændingsroman.
ANMELDELSE

TEKST CAMILLE BLOMST

Kærlighedserklæring

Kærlighedserklæringen til Oslos
gader kunne godt have været tydeligere, der er for lidt sporvogn,
facader og byernes gademylder for
70 år siden.
Bolde bliver sendt op og man
forventer dem grebet, men de bliver hængende over Oslo og gør bogen uforløst.
For eksempel bliver potentialet
i den følsomme generte dreng, ikke
brugt. Det antydes, at han muligvis
har et gigantisk musikalsk talent,
der kunne redde ham. En af bogens
herlige bifigur er Jespers klaverlæ-

jl@kbhavis.dk

Lars Saabye Christensen
Byens spor
Oversat fra norsk af Ellen Boen
442 sider, 245 Kr.

Michael Connelly
Nathold
Oversat af Søren K. Barsøe
343 sider. Klim
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EN ÅRELADNING AF ORD

TEKST CAMILLE BLOMST

ANMELDELSE Dragende digte er der
for lidt af. Alt for meget lyrik er enten
fortænkt eller for navlepillende, men
“Picco Picco” har både digtets sproglige højfrekvens og så handler den
ikke om forfatterens egne trængsler.
Under Christianshavns litteraturfestival for nylig, kunne man på udgivelsesdagen opleve Mikael Ostenfelt Krog læse op af sin digtsamling
“Picco Picco”.
Det er Mikael Ostenfelt Krogs debut som digter, men han er kendt i
litterære kredse som bogens ildsjæl,
blandt andet var han partner i den
lille boghandel Nørrebro Bøger, der lå
tre trin nede i kælderen i bohemede
Elmegade.

Og så kvalte jeg hans lille livsgnist

“Picco Picco” er et kort dramatisk
liv. En sprogligt set blodrig og blodig fortælling om en piges opvækst i
en kærlighedstom familie med knas
og klask. Efter at have forladt barndomshjemmet, beskuer hun sin opvækst på afstand med dette portræt:
“En sort afgrund af sovesofaer, hvidkålssuppe og rotter / kristelig maso-

chisme og raffineret selvbedrag /
dobbeltmoralen, livsløgnen / utroskab og drukslagsmål og morfar, der
stak af til Amerika.”
Nu vil hun elskes. Hun søger trøst
hos Christian. Men hendes drøm om
at knytte til ham kvæles “jeg lo fordi
det var det nemmeste / spændt, katteagtigt, fjendtligt / Og så kvalte jeg
hans lille livsgnist”. Hun er ellers
dybt forelsket. Man får det kun serveret i én linje, men den er så skarp,
at man husker mindst fem store forelskelser fra sit eget liv: “...svimmel af
den utrolighed, at du findes.”.
Dit hjerte banker i fingerspidserne

Picco er en bjergtop og det er kun
dén, som digtene giver os af hendes
liv. Resten af bjerget tegner sig for
det indre øje, digteren digter for og
læseren digter med. Det er digtets
formål at give poesien til den, der
sidder med bogen.
“Dit hjerte banker i fingerspidserne” står der i digtsamlingen om
kæresten og det er netop billedet
på nutidsdigteren. Mikael Ostenfelt
Krogs følsomhed og puls sidder helt

ude på blommen af de fascinerende
hænder. Hans velvalgte ord går fra
tastaturet til læserens hjerne, uden
at fornemmelsen af følelser taber
energi. Derved bliver det intenst at
læse om lille Picco, det forhutlede
fjols, at man fyldes med varme. Digte
lykkes, når digterens fiktion giver
fraktion hos læseren, og det spreder
sig til kroppen som varme i kinderne
og smerte i leveren. Og man medfølende modtager den triste nyhed om
Piccos tidlige død på de sidste sider.

den, som en fornuftig sommerfugleløsning, ikke på masende depressive
eller komiske, men kunstneriske.
cb@kbhavis.dk

Antydningens kunst

Alt er antydet. Intet er udtværet. Den
blodige vandfarveforside lover et liv
i hænderne, og der er kun en ting
at gøre, når man er færdig med bogen. At læse den forfra og digte nye
detaljer til.
Tak, fordi der er tænkende digtere, der digter, forstået i ordets bogstavelige forstand. “Picco Picco” er en
historie om en kvinde, begået af en
maskulin digter. Han har sat sig ind
i et andet menneske og derved bliver hans kommentarer til samtidens
køn, familieforhold, kærlighed og dø-

Mikael Ostenfelt Krog
Picco Picco
69 sider, Forlag: Escho, 130 kroner
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GENIAL GUIDE TIL
1500-TALLETS KØBENHAVN

TEKST JANNIK LUNN

På tur i reformationens København af Morten Lander
Andersen er en lille guldgrube af
viden om vores hovedstad og samtidig en nem og handy guide – lige
til at have i lommen.
Efter en introduktion om reformationsårene og Grevens Fejde i
perioden 1520-1537, tager forfatteren os rundt til en lang række
steder i datidens København, som
alle har betydning for, hvad der
skete, efter Martin Luther havde
holdt sin berømte tale under Rigsdagen i Worms, hvor bl.a. Christian
3. havde været til stede. Allerede
i 1517 havde Luther offentliggjort
sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg, og de tre konger, som regerede i perioden (Christian 2., Frederik 1. og Christian 3.) var alle
positive overfor Luthers nye lære,
og i 1536 gennemførte Christian 3.
et kup mod de katolske biskopper
ANMELDELSE

og gennemførte derefter reformationen i Danmark.
I samme dramatiske år, hvor det
belejrede København overgiver sig
til Christian 3., begår byens borgmester Ambrosius Bogbinder selvmord
efter at have været anklaget for sit
terrorstyre i København. Han havde
bl.a. ladet rådmand Jens Kammersvend halshugge for forræderi på Gammeltorv. Kammersvends forbrydelse
havde været, at han havde foreslog,
at byen overgav sig, da madforsyningerne til den sultramte hovedstad
stoppede. På det tidspunkt faldt indbyggerne om i gaderne og døde af
sult, hvis de ikke magtede at krybe
på hænder og fødder til kirkegården
for at ende livet der og komme i jorden sammen med andre, som kunne
blive båret derhen.
Guiden fortæller om den tids klostre og hospitaler, kirker og lokaliteter som Råd- og Domhuset på Gam-

meltorv, Københavns Universitet og
Konsistoriehuset, der sammen med
Kong Hans Kælder er blandt Københavns ældste bygninger. Valkendorfs
Kollegium er med på samme måde
som Bispegården over for Frue Plads,
som stadig er bolig for Københavns
biskop. I kapitlet om Vor Frue Kirke,
der i sin fjerde udgave blev indviet i
1829, kan man læse, at i Malmø finder
man Sankt Petri Kirke, der næsten
er en 1:1 kopi af Københavns anden
Vor Frue Kirke, som den stod under
reformationen.
På tur i reformationens København er illustreret med masser af farvefotografier, og hvis man ikke kun
benytter den som guide, kan man
hjemme fra lænestolen på underholdende vis sætte sig ind i et spændende kapitel af Københavns historie
i 1500-tallet.
jl@kbhavis.dk

Morten Lander Andersen
På tur i reformationens København
Illustreret med farvefotos
af Lars Gundersen
150 sider. Frydenlund
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FÆNOMENAL PSYKISK THRILLER
TEKST JANNIK LUNN

Torkil Damhaug, der tidligere har skrevet formidable spændingsromaner, har næsten overgået
sig selv med den nyeste
Glashjerte. Handlingen udspiller sig i november sidste
år, hvor de to brødre Robin
og Mikkel, der er sønner af
den kendte skuespiller Håkon Ravnum, bliver blandet
ind i en uhyggelig historie.
De to brødre bor hos deres mor, Sofie Rafaelsen, der
er billedkunstner og skilt
fra drengenes far. Deres kusine Amina forsvinder og
bliver senere fundet myrdet.
Det er Robin, som er udviklingshæmmet, der ude i skoven finder liget af kusinen,
og han er ikke i stand til at
fortælle, hvad han har set.
Mikkel, der er psykologistuderende, og som har arvet evnen til at tegne fra sin mor,
bliver derimod anholdt og
sigtet for drabet. Mikkel er
kæreste til Inga, der også er
studerende og datter af advokaten Erik Natvik. Netop
Ingas fars advokatfirma, Natvik og Elton bliver forsvarere
for Mikkel, og de tilknytter
den tidligere stjerneadvokat
Carl Fredrik Holt-Rivers som
konsulent. Han er netop kommet ud af fængslet, efter at
have afsonet en dom for drab,
som han muligvis ikke har
begået. Men han har ikke
mere sin advokatbestalling,
så han bliver nødt til at arbejde i kulissen. Han kontakter naboægteparret Ragna og
ANMELDELSE

FORRYGENDE
GENERATIONS-

ROMAN
TEKST JANNIK LUNN

Hovedpersonen i Theis Ørntofts Solar er digteren Theis, der i begyndelsen har besluttet sig for at spadsere en tur ned ad Hærvejen. Det giver god tid til at tænke
over livet, planeten og meget, meget andet.
Tilbage i København møder han Nadia fra Albertslund,
som han i en periode flytter ind hos, efter at han har forladt
sin Nørrebro-lejlighed, og som han har vild sex sammen med,
indtil hun mener, at han skulle tage sig sammen, hvorefter
han forlader hende for at begive sig ud i verden. Først som
blind passager med tog gennem Tyskland til Paris, og så videre
til Portugal, hvor han hænger ud sammen med portugiseren
Diago. Det udvikler sig til et surrealistisk mareridt, hvor de
både ryger joints og møder skønne kvinder, men samtidig
rydder op i Diagos komplicerede familieforhold. Hvilket igen
tvinger dem ud i en slags flugt både fra politiet og dem selv.
Undervejs oplever Theis også en rejse ind i alle sindets
krinkelkroge, og som skrevet står i romanens bagsidetekst,
så er det desuden et hallucineret roadtrip og en rumrejse
ind i krybdyrhjernen. Man mærker tydeligt, at det er en
lyriker, som med denne debutroman har skrevet en dybt
fascinerende og vedkommende historie om en ung mands
vej ud i livet. Undervejs er romanen krydret med technomusik, hed sex, fitness, fodbold i Brøndby, tv-udsendelser
med tennis, og ofte er man i tvivl om, hvad der er drøm,
og hvad der er virkelighed. Theis Ørntoft er én af de mest
spændende unge forfattere, og som læser glæder man sig
allerede til næste udspil.
ANMELDELSE

jl@kbhavis.dk

Rolf, hvor både Robin, Mikkel og Amina i sin tid var i
dagpleje. Og da Rivers graver i Rolfs fortid, finder han
oplysninger om en sag, hvor
Rolf var anklaget for voldtægt, men hvor anklagen blev
frafaldet.
Jo længere politiet graver
i mordsagen, jo mere overbeviste bliver de om, at Mikkel nok er den mest sandsynlige som Aminas morder.
Også Inga har sine mistanker, bl.a. fordi hun finder
en skitseblok, hvor Mikkel,
foruden hende, har tegnet
Amina og en pige, der hedder Boel, og som vist tidligere har været kæreste med
Mikkel. Det hele udvikler sig
til en indviklet sag, og mens
Rivers forsøger at finde ind
bag sandheden, prøver han
også at udrede nogle mystiske vidneudsagn fra sin egen
mordsag, for måske at kunne
bevise, at det ikke var ham,
der myrdede en kvinde på et
hotelværelse.
Som det vist fornemmes,

er der mange tråde at udrede, og historien har flere
forskellige fortællere. Der
er dømt mystik, og hvad titlen Glashjerte hentyder til,
er der flere forklaringer på,
men på fornem vis lykkes det
igen for Torkil Damhaug at
vise, at han mestrer at konstruere den psykologiske
krimi.
jl@kbhavis.dk

Torkil Damhaug
Glashjerte
Oversat af Ilse M. Haugaard
422 sider, Modtryk

Vi designer selv vores håndlavede stel
og fremstiller kun få af hver.
Vi gør os stor umage med at måle dine
øjne og ﬁnde den bedste løsning til dig.
Omhu og fornuftige priser kan godt
forenes. Derfor kommer vores kunder
altid igen.
Stel inkl. standard styrke kr. 745,2 enkeltstyrke glas kr. 1400,2 glas med glidende overgang kr. 3000,-

Theis Ørntoft
Solar
300 sider. Gyldendal

Check os på www.ie-glasses.dk og på www.trustpilot.dk
ie-glasses · Møntergade 5 · 1116 København K · Tlf. 33 11 66 76

1.––30. JUNI
I CINEMATEKET

KØBENHAVNS LATINAMERIKANSKE KRÆFTER SAMLES I CINEMATEKET
Af Rasmus Brendstrup
I juni måned forenes filmelskere, musikere, fortællere og dansere med en fælles kærlighed til
hjørner af det latinamerikanske – i Cinemateket i
hjertet af København.
Sammen sætter de ud på en rejse fra Perus
bjerge til Amazonjunglens floder. Fra Brasiliens
telenovelas til opera i Chile. Fra pigedrømme til
månerejser. Latinamerikansk festival byder i sin
sjette udgave på 14 nye film, som Cinemateket
har håndplukket fra festivaler verden over.
” Vi glæder os meget til at kunne præsentere
det danske publikum i festivalen for smagsprøver af den rige latinamerikanske kultur,” siger
Gerardo Herbert Pinto, formand for kulturhuset
Casa Latinoamericana, som arrangerer festivalen
sammen med Cinemateket.
”Film kan transportere publikum i tid og
rum, så man virkelig kan belyse lokale emner
eller sociale forhold.”

form for religiøse ritualer, der strider mod hans
kristen-evangeliske tro, og til at tage hævn over
farens død.
’Cocote’ udforsker etnografi og klassekamp,
og så skifter den konstant udtryk: Fra sort/hvid
til stærke farver, fra widescreen til tv-format.
En film, der tør lade vilde æstetiske valg være
medfortællende!

Spar 15.000 kilometer

Det gælder i høj grad en film som ’Cocote’, der
sætter skarpt fokus på lokale religioner og kultur
i den caribiske østat Den Dominikanske Republik.
Filmen udfolder historien om en gartner, der vender tilbage til sin hjemby for at overvære sin fars
begravelse – og her presses både til at deltage i en

Festivalen tager udgangspunkt i film, men byder
på masser af introduktioner fra eksperter inden
for kultur og historie, ligesom man kan deltage
aktivt i debatter. Og så er der musik!
Allerede den 1. juni fortolker tre danske
musikere det samme uddrag af en mexicansk
stumfilmklassiker – med indlagte benspænd – og
den 5. juni serverer det sprælske koncertband
Folkeando for andet år i træk til Cinemateket
et miks af argentinsk folkemusik: Chacarera,
Zamba, Huayno og Cueca.
”At lære andres kulturer at kende kan være
med til at øge fællesskabet i den globale verden,
vi bor i. Jeg synes, det er fedt at kunne opleve en
del af latinamerikanske kultur på første hånd
uden at skulle rejse 15.000 kilometer – også selv
om man i dag har man adgang til masse af infor-

FRE 01/06 21:30 + FRE 15/06 19:15

TIRS 05/06 16:45 + TORS 14/06 17:15

Når æstetik fortæller

mation på nettet,” siger bandets trommeslager
Fernando Massino.

Dans og sans

En anden af festivalens kunstneriske gæster er
Yuruvi Bermudez, der sammen med dansk-venezuelanske forening Canaima kalder til farverig
fest med forskellige danseopvisninger i Cinemateket lørdag den 9. juni:
”Joropo’en går tilbage til 1700-tallet. Den har
dansefatning og drejninger som i vals, men har
taget essensen af fest og dans fra den spanske
fandango – bare uden den kærlige flirt. I den
moderne ende fremfører vi en merengueton, der
er en fusion af dominikansk Merengue og jamaicansk reggae – med et strejf af hiphop!”
De fleste events præsenteres på dansk eller engelsk, men de sproginteresserede kan også glæde
sig til et anderledes kærlighedsdrama fra Den
Dominikanske Republik introduceret på spansk.
Kender man festivalen fra tidligere år, vil
man også vide, at der er gode drinks og delikatesser i vente, når en række ambassader inviterer til
receptioner i Cinematekets foyer eller festlokalet
Asta Bar.

SØN 10/06 19:15 + FRE 29/06 19:15

BINGO – THE KING OF THE MORNINGS AMÉRICA

RETABLO

Bingo: O Rei das Manhãs / Daniel Rezende, 2017 / eng. tekst / 113 min.

Chase Whiteside, Erick Stoll, 2018 / eng. tale / 77 min.

A. D. Aparicio, 2017 / eng. tekst / 95 min. (105 min. inkl. introduktion)

Daniel Rezende, Brasiliens nye instruktørstjerneskud,
fortolker den (næsten 100 procent) sande historie om
en 80’ernes største tv-stjerner, der ikke fik lov til at sole
sig i sin berømmelse, fordi han kun måtte optræde offentligt iført sin klovnemaske og udstående blåt hår. Det
er en voksenkomedie om forventningspres, berømmelse – og om en sexfikseret klovn på coke. Men også en
følsom skildring af en kriseramt alenefar og sengekantsskuespiller, der får en chance mere. EVENT: Introduktion til visningen den 1. juni og festivalåbning i Asta Bar
fra kl. 20.30.

’América’ er et charmerende mexicansk eventyr om tre
voksne brødre, der en dag får vendt op og ned på deres
liv. Rodrigo, Diego og Bruno er legende sjæle, der har
smag for grøn tobak, går på stylter og laver akrobatik.
Men en dag tvinges de til at passe deres 93-årige farmor América, efter at hun en nat er faldet, for brødrenes
far er røget i fængsel. En både komisk og gribende livsbekræftende dokumentar om broderskab – og om de
pokkers familiebånd.

Den 14-årige ayacucho-indianer Segundo og hans far
laver vidunderlige håndmalede miniaturefigurer til altertavler. Men hvis man kan styre et helt figurgalleri, kan man
så ikke også vælge retning i sit eget liv? ”Skabt med lige
så meget kærlighed som de altre, filmen har navn efter,
og med lige så stor detaljerigdom som de fantastiske
Andesbjerge, der udgør baggrunden,” skriver Variety om
dette fine drama, der bl.a. er prisbelønnet på Berlin-festivalen 2017. EVENT: Peruviansk reception efter filmen
den 10. juni. Billetpris denne dag: 95/65 kr.

ONS 06/06 16:30 + ONS 27/06 17:00

TIRS 12/06 17:00 + ONS 20/06 21:30

WOODPECKERS

COCOTE

Carpinteros/J.M.Cabral,2017/eng.tekst/106min.(126min.inkl.intro)

Nelson Carlo de Los Santos Arias, 2017 / eng. tekst / 72 min.

Et kærlighedsdrama ud over det sædvanlige. Da den
høje, smukke og småkriminelle Julían ankommer til det
berygtede Najayo-fængsel for mænd, falder han for Yanelly, der er kvindelig indsat i nabofængslet. Adskilt af et
dusin vagter og 150 meters distance forsøger Julían at
vinde Yanellys hjerte med et selvopfundent tegnsprog
– og samtidigt holde det hemmeligt for hendes jaloux
kæreste, der er medfange. En medrivende film, i et kaotisk miljø, hvor man konstant sidder på kanten af stolen.
EVENT: Introduktion på letforståeligt spansk den 6. juni.

Christian Alberto arbejder som gartner på en velhaverejendom i Santo Domingo, da han modtager nyheden
om, at hans far er blevet myrdet. Han vender tilbage til
sin hjemby, hvor der opstår intense diskussioner opstår
i familien – især da hans to søstre presser Christian til
at tage hævn over faren. Instruktør Nelson Carlo de Los
Santos udforsker sit hjemland i en film, der ikke ligner
nogen anden, men er på én gang er eksperiment, etnografi og klassisk hævndrama.

TORS 07/06 18:00 + TIRS 26/06 19:15

TORS 14/06 19:15 + FRE 29/06 21:30

SERGIO AND SERGEI

APRIL'S DAUGHTER

Sergio & Serguéi / Ernesto Daranas, 2017 / eng. tekst / 93 min.
(103 min. inkl. introduktion)

Las hijas de Abril / Michel Franco, 2017 / eng. tekst / 103 min.
(113 min. inkl. introduktion)

I 1991 hang kosmonauten Sergei Kiralev i kredsløb,
mens hans hjemland sank i grus. Cubanske Ernesto
Darranas har brugt dette som afsæt til en lårklaskende morsom, nostalgisk og indimellem eksistentialistisk
komedie. Den fattige universitetsunderviser Sergio er
radioamatør på Cuba, og han får uventet kontakt med
rumstationen. Nyd en farverig genskabelse af periodens
Cuba, drysset med kærlighed, paranoia og utopiske
drømme. EVENT: Cubansk aften den 26. juni. Billetpris
denne dag: 95/65 kr.

Denne mexicanske vinder af ’Un Certain Regard’-juryens specialpris i Cannes er hurtigt blevet en international festivalsucces. Valeria er en vild teenager, som bliver ung mor. Men det er først, da den nybagte mormor,
April, ankommer, at intriger, sex og forræderi tager fart!
Moren fra helvede er forrygende spillet af Emma Suarez, især kendt fra Almodóvars film. EVENT: Mexicansk
reception efter filmen den 6. juni. Billetpris denne dag:
95/65 kr.

TIRS 05/06 19:00 + LØR 30/06 19:15

A TRIP TO THE MOON
Un viaje a la luna / Joaquín Cambre, 2017 / eng. tekst / 87 min.
(97 min. inkl. introduktion)

Tomás vil til månen. Der er kun et problem: Han er en depressionsramt argentinsk 14-årig, der kæmper så voldsomt med at bestå en eksamen, at moren presser ham til
at tage piller. Sideløbende studerer Tomás nabopigen Iris
gennem sit teleskop, og ’A Trip to the Moon’ skifter midtvejs til magisk realisme for at illustrere, hvor tiltrækkende
virkelighedsflugten er, når man er en presset teenager.
EVENT: Introduktion til filmen den 5. juni – og efterfølgende argentinsk reception. Billetpris denne dag: 95/65 kr.
TIRS 05/06 21:30

KONCERT: FOLKEANDO
Livekoncert i biografsalen / 60 min.

EVENT: Tango betragtes ofte som synonym med argentinsk musik. Men den musikalske bagage fra Argentina
er meget varieret: Chacarera, zamba, chamamé, milonga. Det er nogle af de rytmer, man kan nyde, når ensemblet Folkeando fortolker den argentinske folkemusik
med en unik kombination af detaljerede arrangementer
og folkemusikkens særlige sjæl og rytme. Billetpris: 30
kr. – og forudgående argentinsk reception.

TIRS 05/06 19:30 + FRE 08/06 18:30

ONS 13/06 17:00 + LØR 23/06 21:00

ONS 06/06 18:45 + LØR 30/06 21:30

LOS PERROS

A RIVER BELOW

EN FANTASTISK KVINDE

Marcela Said, 2017 / eng. tekst / 94 min.

Mark Grieco, 2017 / eng. tekst / 86 min.

Hvis du kunne lide den argentinske Oscar-vinder ‘Øjnenes hemmelighed’, bør du ikke gå glip af ’Los perros’.
Det er en isnende chilensk thriller, der ligeledes graver
dybt i en national fortid – denne gang med sex, hunde
og heste som usædvanlige ingredienser. Den rige, men
ensomme Mariana lader sig suge ind i en malstrøm af
løgne og fortielser, da hun kommer lidt for tæt på sin ældre ridelærer. Marcela Said går billedstærkt i kødet (!)
på både fascistiske og sexistiske strukturer.

Smukke billeder af Amazonas og adrætte delfiner sætter
rammen for en overraskende colombiansk-amerikansk
dokumentarfilm, der undersøger den politiske ballade
om den udrydningstruede lyserøde floddelfin i Amazonas. Spørgsmål om fake news og øko-politik rejser sig
i konflikten mellem den kendte brasilianske biolog og
tv-vært Richard Rasmussen og indfødte fiskere, der bebrejder ham personligt, at deres eneste indtægtskilde
forsvinder.

Una mujer fantastica / Sebastian Lelio, 2017 / da. tekst / 104 min.
(114 min. inkl. introduktion)

LØR 09/06 19:00 + LØR 30/06 21:15

ONS 13/06 19:15 + TORS 21/06 21:15

ONS 06/06 21:15 + TORS 28/06 21:30

LA FAMILIA

ARABY

MARILYN

Gustavo Rondón Córdova, 2017 / eng. tekst / 84 min. (94 min.
inkl. introduktion)

Arábia / João Dumans, Affonso Uchoa, 2017 / eng. tekst / 97 min.
(107 min. inkl. introduktion)

Martín Rodríguez Redondo, 2018 / eng. tekst / 90 min.

Det handler om at blive voksen så hurtigt som muligt,
hvis man skal overleve i Caracas’ farligste slumkvarter.
Så det forsøger den spinkle 12-årige rod Pedro. Men
en dag går det galt, og han og farmand André må søge
i skjul langt fra banderne. Her udvikler deres anstrengte
forhold sig i nye retninger. ”Der er eksistentiel spænding
i hver en scene,” skrev Screen International om den venezuelanske ’La familia’, der er prisbelønnet på festivaler
i bl.a. Lima og Biarritz. EVENT: Lørdag den 9. juni er venezuelansk festdag med bl.a. dans og live-musik i Asta
Bar. Der vil være aktiviteter allerede fra kl. 17.00 – med
fri entré. Billetpris til filmen denne dag: 95/65 kr.

Da en dreng finder en dagbog, oprulles 20 års arbejderhistorie fortalt med individet som prisme. ’Araby’ er en
roadmovie med kunstnerisk og politisk sensitivitet. ”Den
begynder stilfærdigt, men vokser med overvældende
følelsesmæssig kraft,” skrev New York Times, og Film
Comment supplerede: ”Mange filmmagere har gennem
tiden søgt at give stemme til de marginaliserede, men få
med en kunstnerisk og politisk sensitivitet som den, vi
ser i ’Araby’.” EVENT: Den 13. juni er der introduktion til
filmen – og måske et lille glas bagefter? Billetpris denne
dag: 95/65 kr.

Marina og Orlando er et par. Men først da Orlando dør
af et hjertestop, opdager vi, hvor meget det har været
en kærlighed i smug og på trods. For det omgivende
samfund har svært ved at rumme Marinas transkønsidentitet, og det spærrer for hendes mulighed for at finde til rette i sorgen. ”Det er utroligt, hvor meget filmen
kan rumme og stadig bevare sin mystik. En fantastisk
bedrift,” skrev Soundvenue. EVENT: Chilensk reception
den 6. juni kl. 18.15. Billetpris denne dag: 95/65 kr.

Walter Rodriguez er stærkt overbevisende som den følsomme og smukke Marcos, en 17-årig argentinsk provinsdreng, der udforsker sit køn og bliver til Marilyn. Ligesom ’En fantastisk kvinde’ er ’Marilyn’ en skildring af
en kompleks, ilter personlighed, man føler for hinsides
spørgsmål om køn. Filmens byder på stemningsfulde
billeder af et argentinsk landdistrikt, hvor stilheden ofte
siger mere end ord. En universel film om identitet, lidenskab og smerte.

OPGØR MED FORTIDEN,
ELITEN
OG
FAKE
NEWS
DEN POLITISKE FILM FLAMMER FORTSAT – FRA ILDLANDET TIL AMAZONAS
Af Steen Schapiro

Mange af årets latinamerikanske film er politiske. Enten fordi de behandler politik, spin og
medier, eller fordi de indgår i regionens stolte tradition for klassebevidste fortællinger.
Det kan ske på en smuk og poetisk måde som
i den brasilianske roadmovie ’Araby’, eller mere
hardcore som i spændingsfilmen ’La familia’ fra
Venezuela. Begge film udspiller sig i hjørner af
samfundet, der forbliver skjult for mange. I den
vilde dokumentarfilm ’A River Below’ går det anderledes amok, da en tv-kendis konfronteres med
fattige fiskerstammer, hvis liv han har påvirket.
Politiske film har altid spillet en vigtigere
rolle i Latinamerika end andre steder, mener Nick
MacWilliam, der dækker filmudviklingen i det latinamerikanske webmagasin Sounds and Colours.
“Regionens lange historie med kolonialisme,
revolution, folkebevægelser, diktaturer og sociale
kampe har givet filmskabere et stort væld af emner til at udforske og skabe politisk bevidsthed,”
siger han.

70’er-diktatur vakt til live

Marcela Said er en af de filmmagere, der forbinder fortid og nutid gennem et politisk emne. Om
vejen til sin anden spillefilm, den intense thriller
’Los Perros’, siger den chilenske instruktør:
”For nogle år siden, mens jeg optog en dokumentarfilm, mødte jeg nogle soldater, der var
blevet retsforfulgt for forbrydelser begået under
Pinochet-regimet. Jeg var overrasket over at
opdage, at de faktisk følte sig forrådt af den civile
verden, som i sin tid havde opmuntret og finansieret dem. Jeg indså her, at disse tjenestemænd

kun var brikker i et meget komplekst spil, der
bestod i at skabe et nyt økonomisk system.”
I filmen begynder den rige, men ensomme
Mariana en undersøgelse af den mystikomgæredede Juan, under Pinochets regime kaldet
‘Colonel’. Processen bliver hurtigt både erotisk og
intens, men også fyldt med etiske dilemmaer om,
hvornår fortid bør være fortid.

Klassekamp og arbejderhistorie

’La familia’ er et godt eksempel på en anden bevægelse inden for den politiske fortællekunst.
Gennem et skarpladt actiondrama blotlægger
filmen Venezuelas økonomiske krise, som har
sult og kriminalitet som følge – hvilket regeringen ellers ikke taler så meget om. ’La familia’
understreger, at film, ud over at underholde og
bevæge, også kan bevidstgøre.
En endnu større fortælling folder sig stille
ud i filmen ’Araby’. Tæt på en gammel aluminiumsfabrik i Minas Gerais, Sydbrasilien, finder
drengen André en dagbog. Ud af den – og ud af
filmen – vokser den rigt detaljerede fortælling
om den 40-årige daglejer Christianos liv.
Det er Christianos fortællerstemme, der
giver ’Araby’ karakter og kraft. Han minder om
westerngenrens lone ranger, indtil en teaterworkshop får ham til at sætte ord på sine trængsler.
Derigennem får han omsider en form for kontrol
– og finder sig selv.
Christiano bliver spillet af den uskolede Aristides de Sousa, som instruktørerne opdagede på
deres forrige filmproduktion, og som de lod være
med til at forme karakteren, så den kom til at
rumme mange elementer fra virkeligheden.

“I vores øjne er det anonyme figurer som Christiano, der er vor tids romanhelte og måske tragediehelte,” siger den ene af filmens instruktører,
Affonso Uchoa:
”Vi ønsker ikke at repræsentere de fattige og
marginale mennesker, som om deres liv alene er
determineret af vold eller sociale forhold. Vi tror
virkelig, at disse mennesker kan skabe noget og
tænke på mere end blot overlevelse.”

Balladen om delfinen

En anden festivalfilm, som tager et uventet politisk perspektiv, foregår omkring amazonjunglen.
Det er den forrygende dokumentarfilm ’A River
Below’, som zoomer ind på balladen om den unikke og udrydningstruede lyserøde floddelfin.
Balladen opstår, da den kendte brasilianske
biolog og excentriske tv-vært Richard Rasmussen (ja, han har danske aner) viser en sensationel
filmoptagelse af drabet af en gravid floddelfin i
det brasilianske primetime-tv-show ’Fantástico’.
Men nye spørgsmål rejser sig, da instruktør Mark
Grieco konfronterer Rasmussen med de indfødte fiskeres vrede. Ildsjælen Rasmussens rolle
bliver mere kompleks. Hvem er helte, og hvem er
skurke? Hvem ejer sandheden?
Netop det sidste er et spørgsmål, som mange
af de nye, politiske latinamerikanske film undersøger. Magtpolitiske forskydninger og ideologiske
vinde gør sandhed og retfærdighed til størrelser,
der ændrer form og farve over tid.
Film binder dem fast i et nu – og de bedste af
dem bliver ved at overraske os i biografmørket.

”DET, SOM SKER NU, ER HISTORISK.”

OSCAR-IKONET DANIELA VEGA FRA CHILE GÅR FORREST I EN MARCH PÅ TVÆRS AF KØN
Af Steen Schapiro
Sangerinden og skuespillerinden Daniela Vega
skabte i år Oscar-historie ved at være den første
transperson, der er blevet inviteret på scenen for
at lave en introduktionstale.
Efter kun to film, ’The Butterfly Woman’
(2011) og ’En fantastisk kvinde (2017) har Daniela
Vega sat transkønnethed på det politiske landkort
i en sådan grad, at Time Magazine satte hende
på listen over verdens 100 mest indflydelsesrige
personer i 2018.

”Transpersoner har altid eksisteret, i enhver kultur og på alle kontinenter,” siger Vega.
”Det, som sker nu, er historisk. Transkønnede, som plejede at være henvist til udkanten af
samfundet, får nu en masse opmærksomhed.”

På tværs af køn og sex

I de latinamerikanske lande kan man både finde
homofobi og intolerance, men samtidig er der
ofte en liberal lovgivning og dyrkelse af LGBTQ-

kultur. Det er et paradoks, der spiller en drivende
rolle i de mange stærke film fra latino-landene,
bl.a. den peruvianske ’Retablo’ og den argentinske ’Marilyn’ hvor homoseksualitet, transkønnethed og transvestisme udforskes med stor følsomhed og livligt drama!
Det er stadig et fåtal af de sydlandske LGBTQfilm, der får biografpremiere herhjemme, men
også her har ’En fantastisk kvinde’ altså været et
kærkomment nybrud.
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OM CASA LATINOAMERICANA
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Casa Latinoamericana er et latinamerikansk kulturhus i København, som gennem de seneste ti år har
formidlet latinamerikansk kultur.

STED: Cinemateket, Gothersgade 55 i København.
PRIS: Ordinære filmvisninger koster 80 kr. (50 kr.
for medlemmer af Cinemateket), mens der er særpris ved visninger med servering – og desuden adskillige gratis events i Cinematekets Asta Bar.
BILLETSALG: Åbner medio maj på cinemateket.dk
og billettelefon 3374 3412. Find os også på Facebook.

Varm tak for samarbejde til de involverede ambassader og deltagende foreninger fra Casa Latinoamericana.

23 forskellige organisationer og foreninger bruger
huset, der ligger på Høffdingsvej 10 i Valby.
Læs mere på casalatinoamericana.dk.

