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VÆKST OG JOB

Sælsom korrespondance
mellem en spøgefugl og en vandsparerådgiver fører til officiel anbefaling af,
hvordan man kan spare på toiletvandet. Ny samling af opfindsomme og latrinære breve.
S:10
BYENS BØGER

Den japanske teknologigigant Hitachi skal i samarbejde
med Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Clean etablere en big data platform i foråret 2015. De enorme datamængder, der bliver resultatet af platformen, kan blandt andet bruges
til at løse offentlige udfordringer inden for klima og miljø, trafik
og velfærd.
S:08
POLITIK

V
M
Vestergaard Møbler
København Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14

Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04

Næstved Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49

Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45
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ARBEJDE – FORMÅL
OVERMÆND ELLER FORBANDELSE
KABELTYVENES

Kabeltyve straffes hårdt, men der findes en
type højtlønnede forbrydere, som går lykkeligt ansvarsfri gennem tilværelsen, skønt
deres handlinger chikanerer borgerne i et langt større
omfang end de sølle kabeltyve. Søndag den 8. februar var det definitivt slut med at købe klippekort
til den offentlige trafik i hovedstadsområdet, skønt
disse små papkort i al deres enkelhed repræsenterer
en højtudviklet teknologi, der altid fungerer. Fremtiden tilhører Rejsekortet, en kompliceret og derfor
primitiv digital teknologi, der fortsat ikke fungerer
hensigtsmæssigt og – viser uvildige opinionsundersøgelser – vækker stigende utilfredshed blandt brugerne. I lighed med den digitale postkasse, der ikke er
indført for borgernes skyld, er Rejsekortet indført af
trafikselskaberne af rent bogholderimæssige grunde.
Erfaringerne viser, at disse ”innovationer” aldrig bliver billigere eller enklere for borgerne.
Claes Kastholm Hansen, kommentator i Berlingske.
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Jeppe Mann

Så vi skal ”i fællesskab finde en anden måde at organisere arbejde og produktion på – en måde, der
kommer alle, og ikke kun en snæver asocial elite,
til gode”. Artiklen er ikke længere, og vi står

Sand idealisme fra Aarhus Universitet, hvor Søren
Mau på samfundets regning går rundt i en tilstand
af raseri og ser frem til en form for borgerløn, som

gør det muligt at opretholde en arbejdsfri tilværelse uden tåbeligt tidsspild. Hans uddannelse og grundholdning vil gøre det vanskeligt for ham at finde lønarbejde, og så trækker
han alle med sig i sit personlige fald.

Skal man tage Aarhusmanden alvorligt, vil både
den jyske storby og København og resten af Danmark på kort tid ende i yderste armod. Produk-

tion, service, administration, og hvad vi ellers
hver især beskæftiger os med, vil ophøre, og
der vil ikke længere trille penge ind i statskassen til velfærd. Vi kan ikke leve af at dyrke
krydderurter i altankassen og læse filosofiske værker.
Sure Søren forestiller sig måske, at vi ved at
plyndre ”den asociale elite” kan opnå retfærdighed, men når den sidste vinkælder i Gammel
Holte er tømt, er der ikke mere at drikke. Man

har sin fulde ret til at fantasere om et andet
samfund, især hvis man kan opstille en anden og holdbar model, der kan sikre husly,
klæder og føde. Ellers er det pjat, som ikke
hører hjemme på et universitet, der har til
formål at uddanne begavede mennesker til
at udfylde deres plads i ”det kapitalistiske
samfund”. Arbejde adler – så enkelt er det,
hr. specialestuderende Mau!
Københavneravisen

OPLAG:

18.000 eksemplarer

CHEF KONSULENT:

havner man i et kedeligt og lavtlønnet job,
eller også ender man i et højtlønnet, ”hvor
man overarbejder, til man sygemelder sig
med stress”. Djævlen er ”det kapitalistiske
samfund, hvor arbejdskraften bliver nødt til
at være en vare, for at samfundets elite kan
skumme fløden”.

cialistens højpandede vrede er en hån mod
alle, der står op om morgenen og møder på en
arbejdsplads, og det er også en fornærmelse
mod dem, der står uden for og ikke kan bidrage til fællesskabet.

Sortevej 40
8543 Hornslet

JOURNALIST:

cb@kbhavis.dk

Søren mener tværtimod, at arbejdsløshed ”burde
være en velsignelse”, og han spørger, hvad der
er så fantastisk ved at have et arbejde. Enten

Selvfølgelig er arbejdsløshed og manglende evne
til at passe et fast arbejde en forbandelse. Spe-

Avis-Tryk A/S

loe@kbhavis.dk

Camille Blomst

”kommende arbejdsløs”, og det er han vist
slet ikke ked af, for over fire spalter udmaler
han ”den forrykte karakter af det samfund, vi
lever i…hvor lønarbejdet udgør den absolutte
ramme for livet”.

tilbage uden svar på, hvordan den specialestuderende har tænkt sig, at det skal foregå.

KOLOFON

rh@kbhavis.dk

Specialestuderende i filosofi ved Aarhus Universitet Søren Mau fik fornylig trykt en artikel i
dagbladet Politiken. Han underskrev sig som

Husstandsomdeles af Post Danmark
og leveres til samtlige butikker,
restauranter, biblioteker og caféer i
København K. Plus kontorer, klinikker
og andre knudepunkter.
Næste nummer udkommer og bliver
omdelt fra onsdag d. 15. april 2015.
»Gaa en tur paa Østergade.
Stoffet ligger i luften. Det skulle
være mærkeligt, om De ikke
snublede over et par nyheder.«
Henrik Cavling,
Dagbladet Politikens chefredaktør 1905-1927

jm@kbhavis.dk
KONTAKT:

Københavneravisen

SOCIALØKONOMISK

Købmagergade 62, 2. sal
1150 København K
Tlf: 53 56 02 42
Web: www.kbhavis.dk
Mail: kbh@kbhavis.dk

VIRKSOMHED
Ønsker du mere information om socialøkonomiske virksomheder kontakt da:

UDGIVER:

Plan & Handling
Att. Allan Nielsen
Skt. Gertruds Stræde 5
1129 København K
Tlf.: 53 53 77 77

Social Økonomisk
Presseforening
Købmagergade 62, 2. sal
1150 København K
Cvr. 35 76 36 78

Bødekortet
Rejsekortet A/S tjener millioner på at uddele dummebøder – hvor har de inspirationen fra?
TEGNING: CLAUS SEIDEL

23.08.2010
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sukí skin care • Jane Iredale • John Masters Organics • Tata Harper m. fl.

make-up i 24 farver
Jane Iredale:

-10%
over 400 kr.
i butikken

Mineralpudder i 24 farver fra Jane Iredale
med concealer, foundation, pudder og SPF-20
i ét produkt - vælg fast, løs eller flydende pudder
Få professionelle råd om make-up og
farvevalg af kosmetologer i Danmarks
største økologiske parfumeri i Grønnegade
Butik: Grønnegade 36 • København K • Tlf. 33 17 00 70
Webshop: pureshop.dk • Fragtfrit over 500 kr. • GRATIS GAVE

KARSTEN HANSENS STRIBER

179.-

Spis så meget du kan
Helstegt Hereford oksefilet med bagt kartoffel
og dagens sauce - Hertil stort salatbord
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
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MED MOR I BYEN

ROSA DEN ENE DAG,
OPERAEN DEN NÆSTE
TEKST CAMILLE BLOMST

MED MOR I BYEN Rosa fra Rouladegades borgerlige
adresse er ubekendt, men hun er et kendt københavnerbarn, på stemmen og håret genkender man
Elisabeth Gjerluff Nielsen.
Den søde Rosa fra Ramasjang optræder for øjeblikket med sit sovedyrsshow i alle små byers kulturhuse og trækker et venligt stemt publikum af
småbørn og forældre, der kender hendes ærlige stil.
De er indforstået med at oplevelsen består i, ligesom med resten af denne karismatiske musikerslægt, at se Gjerluffaffen.

Som far og mor

Den største oplevelse var ikke musikken, men en
dreng med brun v-halstrøje. Fra scenen fortæller
Rosa om sine sovedyr. ”Denne abe er et dovendyr,
for den vil bare ligge og dovne på sofaen hele dagen”, Rosa svinger med aben og den velfriserede
fireårige bag os råber ”Det er ligesom min far”.
Varm latter fra mødrene i salen. Familien griner
med, især mor kan tage det.
Herefter lægger Rosa op til en være-gnavensang, det er i moderne sprogbrug hedder introvert,
”Er der nogle af jer, der nogle gange bliver sure?”.
Samme dreng råber af sine lugers fulde kraft ”Min
mor” hele salen ler. Forældrene håndterer ærligheden med overskud. Far fryder sig. Rosas Sovedyr
show gik ubegribeligt nok fri for bemærkninger
fra den lille dreng fra Kejserens Klæder.
Talenterne store dag

Efter dette alt andet end finkulturelle musikalske
indslag i mine børns samlede kulturoplevelsesalbum stod det som en solid modvægt, at min mor
havde inviteret alle sine børnebørn i Operaen for at
nyde årets Side by Side koncert. Konceptet bag koncerten består i, at et ungt talentfuldt barn fra en af
landets musikskoler får lov til med sit instrument
at få en mentor fra Det Kongelige Kapel. Efter et
øveforløb går alle elever og mentorer på den store
scene og afholder en bevægende koncert ledet af
den karismatiske dirigent Michael Bojesen.
Min søster synes, at A.P. Møllers penge i Operaen er gået til en stor cigarkasse, mens jeg fryder
mig over, at opera kan moderniseres og ikke behøver at ligne en komisk efterligning af Wienermodellen med røde stole og prismekroner. Lyden
er så ren, at et enkelt kling på en triangel træder
tydeligt og yndigt frem.
Enkelte blandt publikum var forarget over de
små voksne instrumentekvilibrister. Det er ikke
værre end X-factor. Side by Side er en ærlig måde
at give landets få unge, der gennem mange år har
dygtiggjort sig i klassisk musik, den ære at optræde
med de få voksne, der har valgt at bruge arbejdsli-

vet på at vedligeholde en kulturarv. For Det kongelige Teater, der står for at samle mentor og elev, er
det en lykkelig anledning til at beskue talentmassen med et reelt fremtidigt job i sigte.
Riskiks og kildevand

Da vi skal med toget hjem, går vi i Irma ved Nørreport for at købe det moren kalder ”lidt lækkert”.
Riskiks, vand og æbler. Min ældste datter ruller
øjne og foreslår bramfrit, men uden held, at jeg
tager en Daim chokolade på en halv meter.
På kassebåndet foran os befinder sig fem store
knægtes indkøb. Det vækker opsigt: Fire liter Lille
Lise, denne langtidsholdbare hæslighed, en flaske
Fanta med pink grapesmag, tre poser Kim´s popkorn og en stor pakke røde og grønne chilier. ”Farverig ser den ud, jeres brækfest” bemærker jeg til
den dreng med mest gelé i håret. De fniser. ”Jeg
formoder, at I skal hjem til en af jer og lege Chili

Claus”. De fniser voldsomt og jeg tænker på hvilke
æde- og drikkelege de også kunne dyrke. Men chilikonkurrence er så uskyldig og kær, at jeg får svagt
rosa kinder.
Min datter har kapituleret og lagt Daimdrønnerten på plads. Hun sender ild med øjnene. Jeg
misforstår og holder stædigt at slik er lige så vanedannende som kaffe. Men det viser sig, da vi står
på gaden at hun skammer sig over, at jeg snakkede
så frimodigt med de fremmede drenge. ”Helt ærlig
mooooaaarh, du snagede i hvad de skulle lave.” Jeg
smiler. ”Som om mor, at drenge gider at snakke
med sådan en gammel en som dig!”
Tyve meter efter kan hun ikke lade være med
at smile skævt, da jeg lavt synger ”Lille Lise lille
Lise fik en brandrød chili, åd så meget af den, kastede op om natten...”
cb@kbhavis.dk
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SPECIALBUTIKKERNES

RENÆSSANCE
Der boede en bager i Nørregade, men i Store Kongensgade for
enden af gaden i nummer 93, bor der nu en lille mejeributik ved
navnet Hansens Mejeri Forhandler.

For enden af gaden i nummer 93 i
Store Kongensgade finder du Hansens Mejeri
Forhandler. Forretningen er en konceptbutik
i miniformat med få siddepladser indenfor.
Når du åbner døren og træder ind, så ved du
at Thomas ismand bager isvafler efter hans
farmors gamle familieopskrift. Hver onsdag
formiddag kommer den store hvide lastbil
med Hansens logoet forbi butikken i København K, med frisk tappet Jersey mælk i literflasker af glas.
Hvis du synes du kan kende folkene bag disken, så kan det skyldes at du har set dem
hos Hansens Is på Bryggen og i Tisvildeleje.
Familien driver nemlig disse to forretninger
i sommerhalvåret.
Med fokus på ægte smagsoplevelse og økologi, forhandles der også med gourmet morNYÅBNET

genmad – et udvalg af Hansens Jersey yoghurt
med delikate sæsonbestemte toppings, økologisk kaffe fra Just Coffee med skum af Jersey mælk, den prisvindende chokolade fra
Friis-Holm, milkshakes aka Mælkepop i pastelfarvede smagsvarianter, såsom karamel,
jordbær, chokolade, vanille og mokka; og kølige mejeridesserter til dem med en sød tand.
”Vi tror på specialforretningernes fremtid,
lige som vi tror på lokalsamfund, der støtter
og sætter pris på de erhvervsdrivende, som tør
at konkurrere med supermarkeder og store
kæder og gør gaden mere livlig og nærværende”, siger Thomas. ”Vi vil gerne være et
samlingspunkt i kvarteret, hvor man hilser
på hinanden og har tid til en hyggesnak”,
smiler han.

LÆSERBREVE

Bemærkning
til Rikke

Hold da op et ”pænt” sprog
du bruger i Københavneravisens januar-nummer. Du er
nok en af de her uopdragne
unge mennesker, som der aldrig er sat grænser for, men
det er selvfølgelig dine forældres skyld.
Jeg kan så regne ud, at du
aldrig nogensinde kommer
til at køre bil i KBH.
Jeg har to gange været ved
at køre cyklister ned, som kørte
over for rødt, du skal ikke tro
det er en sjov oplevelse.
Hvis det nogensinde skal

lykkes for mig, håber jeg at
det bliver dig.
Nu vil jeg klippe dit læserbrev ud og hænge det op på
min opslagstavle, så kan jeg
når jeg læser min avis se, om
du er med i dødsannoncerne.
Desværre holder flertallet på
rådhuset med dig, så du får
nok ret i, at vi snart bliver
smidt ud af byen.
Hilsen
John Ekwall
Møntergade 22
1116 København K

Alle læserbreve står for indsendernes eget ansvar. Red.

kbh

GALATHEA KROEN ER ÅBEN
DEMENTI I februar nummeret af avisen kom
vi til at skrive at Galathea Kroen var lukket i vores ’Business’ sektion. Dette var en
fejl fra vores side på redaktionen. Så det er
bestemt ikke slut med at spise Malajkarry
i de eksotiske omgivelser med spændende
genstande fra den første danske Galatheaekspedition.
kbh
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Anno 2008

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

6

MARTS 2015 ÅRGANG 10

KBH K

OSCAR-VINDER TOM HOOPER
OPTAGER THE DANISH GIRL I KØBENHAVN
Den Oscar-belønnede Eddie Redmayne og Alicia Vikander spiller hovedrollerne.

FILM ’The Danish Girl’ er den usædvanlige kærligheds-

historie inspireret af det danske kunstnerpar Einar og
Gerda Wegener (Eddie Redmayne og Alicia Vikander),
hvis ægteskab og arbejde udfordres, da Einar begynder en rejse for at blive en af de først kønsskifteopererede kvinder i verden, Lili Elbe. THE DANISH
GIRL er skrevet af den BAFTA-nominerede Lucinda
Coxon og er baseret på romanen af samme navn
af David Ebershoff. På filmens rolleliste figurerer
også belgiske Matthias Schoenaerts (The Drop),
Ben Whishaw (Skyfall) og Amber Heard (The Rum
Diary). Filmens producere er Gail Mutrux (Kinsey)
igennem hendes selskab Pretty Pictures, Anne Harrison (Two Family House) igennem Harrison Productions, Working Title-partnerne Tim Bevan og
Eric Fellner samt Tom Hooper. Linda Reisman er
executive producer på filmen med Ulf Israel fra
Senator Global Productions. Filmen bliver i USA
distribueret af Focus Features og internationalt af
Universal Pictures International.
En drøm bliver opfyldt

Efter at have drømt om det i to år er det nu lykkedes Copenhagen Film Fund at få en international
storfilm til København. Den Oscar-belønnede engelske instruktør Tom Hooper (Kongens Store Tale
og Les Misérables), er netop nu i fuld gang med
optagelserne til Working Titles’ kærlighedshistorie
The Danish Girl i England. Nu er det også faldet
på plads, at hele filmproduktionen kommer til København. Filmholdet har 10 dages optagelser i centrum af København senere på måneden, og filmens
to hovedrolleindehavere, den britiske stjerne Eddie
Redmayne (The Theory of Everything, Les Misé-

rables) og svenske Alicia Vikander (En kongelig affære og Anna Karenina) er også med i København.
Copenhagen Film Fund har investeret 6 mio.
kr. i The Danish Girl og har dermed muliggjort
filmens optagelser i København. Fondens direktør
Thomas Gammeltoft udtaler:
The Danish Girl er et fantastisk filmprojekt, og
det er en kæmpe glæde for fonden, at filmen nu
optages on location i indre København, hvor Einar
Wegener selv boede. Lige siden Copenhagen Film
Fund blev etableret har vi arbejdet intenst på at få
en stor international spillefilm til København. Og
siden vi startede fonden og faktisk også længe før,
har The Danish Girl været på tale. Men det blev
først muligt at hente den hertil med realiseringen
af Copenhagen Film Fund, hvor vi kunne hjælpe til
med finansieringen. Det er altafgørende i dag hvor
film og tv-produktioner rykker derhen, hvor der er
finansiering at hente. Men nu lykkes det, og det
betyder ikke blot ubetalelig international eksponering og branding til København og Danmark, men
også at der i forbindelse med optagelserne skabes
vækst og beskæftigelse. Og ikke mindst det sidste
er grundlaget for fondens arbejde.
Førende produktionsselskab

Working Title Films, med Tim Bevan and Eric Fellner i spidsen siden 1992, er et af verdens førende
produktionsselskaber. Siden grundlæggelsen i 1983
har Working Title skabt over 100 films, der har haft
en omsætning på over 6 mia. kr. Tilsammen har filmene vundet 11 Oscar-statuetter, 38 BAFTA-priser
samt priser på filmfestivalerne i Cannes og Berlin.
Working Title’s The Theory of Everything, som

indbragte Eddie Redmayne en Oscar og en BAFTA,
blev også nomineret til en Oscar for Bedste Film
og har på verdensplan omsat for over $100 million.
Universal og Working Title’s Les Misérables som
Tom Hooper instruerede og Eddie Redmayne også
medvirkede i, vandt tre Oscar-statuetter inkl. Bedste
Kvindelige Birolle (Anne Hathaway) og fik yderligere
fem nomineringer inkl. Bedste Film. Tom Hooper
vandt en Oscar som Bedste Instruktør for Kongens
Store Tale samt yderligere tre priser inkl. Bedste
Film og Bedste Mandlige Hovedrolle (Colin Firth).
kbh

OM COPENHAGEN FILM FUND
Copenhagen Film Fund (CPHFF) blev stiftet i 2013 på
initiativ fra Producentforeningen og er et samarbejde
mellem en række københavnske kommuner, Region
Hovedstaden og diverse aktører fra filmbranchen.
Fonden har et budget på 35 millioner kroner til og
med 2015. Fonden skal styrke hovedstadsområdets
position som attraktivt sted for film- og tv-produktion og herigennem skabe vækst i filmbranchen
og tilknyttede erhverv. Det skal ske ved, at fonden
gennem investeringer tiltrækker og fastholder
produktion af internationale film- og tv-dramaserier
til hovedstadsområdet. Til dato har CPHFF investeret i bl.a. Barnaby afsnit 100, Mord Uden Grænser
(vises pt på DR), Wallander (i produktion), Broen III
(i produktion), Animationsfilmen Longway North( i
produktion ved Sacrebelau/Nørlum) samt Kongens
Nei (i produktion) og den norske katastrofefilm The
Wave (i produktion)

BYENS BUSINESS
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114 ...

35 millioner kroner ...

... millioner kroner. Nordeas topchef Christian Clausen, 60 år, kan se
frem til sin alderdom med en vis tryghed. Ifølge den nordiske storbanks
seneste regnskab er hans pensionsordning opgjort til dette beløb. En af
hans forgængere, Thorleif Krarup, der sad i stolen 18 måneder, må nøjes
med 75.000.000 kr.

... modtager turistorganisationen Wonderful Copenhagen årligt fra Region
Hovedstaden, men det kan snart være slut, medmindre WoCo vil give aktindsigt i sin korrespondance med private virksomheder og bestyrelsens
arbejde. Politikernes trusler skyldes WoCo’s uheldige rolle i forbindelse
med det 334 millioner kroner dyre European Song Contest. Regionen var
nødt til at pumpe 46 millioner i foretagendet, og skandalen har senest
kostet direktør Lars Bernhard Jørgensen jobbet. Inden da forlod bestyrelsesformand Michael Metz Mørch sin post.

400 ...
... mødte op og fik smagsprøver og masser af vin, da Osten i Rosenborggade, lige om hjørnet ved Lagkagehuset, præsenterede den nyindrettede
butik med et særligt klimaanlæg og Danmarks første frisklavede økologiske Mozarella-ost i samarbejde med pizzarestauranten Mother.

4% ...
22.249 ...
... nye kunder har valgt Arbejdernes Landsbank som pengeinstitut. Banken med en filial på hjørnet af Pilestræde og Landemærket er i top, når
det gælder kundetilfredshed. Bankens direktør Gert Jonassen roses af
rådgivnings- og analysefirmaet My Banker for ordentlig opførsel før, under og efter bankkrisen.

5 ...
... lejligheder og lokalet, hvor l’Education Nationale serverer fransk mad,
får man ved at slippe 17 millioner for Larsbjørnsstræde 12.
Mægler er Poul Erik Bech Erhverv. To af boligerne gøres ledig for køber.

4.500 ...
... almene boliger har Københavns Kommune afsat midler til. I området
omkring Bella Center opfører boligselskabet FSB 126 familielejligheder
til mellem 6.000 og 10.000 kr. om måneden. De skal være færdige 2017.
Desuden bygges 171 ungdomsboliger á 35 km² til 3.500 kr. i husleje, og
de er klar året efter.

8.000.000 ...
... er prisen på fyrskibet Frederiksholms Kanal 25, der er indrettet som
husbåd. Det er bygget i 1877 og gjorde tjeneste i 99 år. Nu sælges det af
ejendomsmæglerfirmaet Home til beboelse eller kontor.

46,6 ...
... millioner i løn og bonus 2014 til deling mellem Carlsbergs afgående
direktør Jørgen Buhl Rasmussen og hans makker, økonomidirektør Jørn
P. Jensen. En beskeden stigning på 800.000 kr. i forhold til 2013. Bestyrelsen blev honoreret med i alt 8,67 millioner. Sidste år kunne medlemmerne hæve 8,26 millioner.

... af københavnerne svarer i en TNS Gallup undersøgelse, udført for Nordea, at de inden for den seneste måned har fået ødelagt deres nattesøvn af
pengesorger. i 2014 var tallet 10 %. Har du god styr på din privatøkonomi?
Ja, svarer 65 % - sidste år var den 60 %. ”Et skridt i den rigtige retning”,
siger Nordeas forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen.

34.000.000 ...
... kontante kroner skal man rejse for at overtage ejendommen Hauser
Plads 10 med 2.075 m² kontorareal i fem etager, svarende til 18.000 kr.
pr. m². Her kan også indrettes boliger, oplyser DTZ Egeskov & Lindquist.

192 ...
... butikker, heraf en del i København K, er dekoreret med 7-Elevens facade. I fremtiden skal kæden koncentrere sig om også at blive en madbutik
med færdige retter af høj kvalitet. Halvdelen af omsætningen stammer
fra mad, bageri og kolde drikke, det skal hæves til 70 % ved at betjene et
publikum, der ikke vil nøjes med pølsehorn. Direktør Jesper Østergaard
vil have, at alle døgnets måltider skal kunne købes i hans forretninger.

225.000.000 ...
... betaler Bygningsstyrelsen, dvs. staten, for Holmens Kanal 9, hvor SEB
Banken og tidligere forsikringsselskabet Hafnia havde 12.000 m². Ejendommen har stået tom siden 2010. Nu skal Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet (der i sin tid hed Krigsministeriet) ofre en formue på at sikkerhedsindrette det, der allerede nu kaldes Danmarks Pentagon.

2,5 ...
... milliarder omsatte Berlingske Media i 2013. Nu ejes koncernen af belgiske familieejede De Persgroep, der har købt den danske koncern af
Mecom, et nu afviklet britisk selskab. De Persgroep besidder med denne
handel en stor del af den hollandske dagspresse. Spekulationer om, at
Berlingske skal sælges videre, afvises af den belgiske ledelse, som nu må
lære sig dansk for at kunne forstå deres egne publikationer.

8
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BIG
DATA
SKAL SKABE VÆKST OG JOB
KBH K

Ny platform kan skal bruges til at løse offentlige udfordringer inden for klima og miljø, trafik og velfærdsløsninger.
Den japanske teknologigigant Hitachi skal
i samarbejde med Københavns Kommune, Region
Hovedstaden og Clean etablere en big data platform i
foråret 2015. Det oplyser Københavns Kommune på sin
hjemmeside.
De enorme datamængder,
der bliver resultatet af platformen, kan blandt andet
bruges til at løse offentlige
udfordringer inden for klima
og miljø, trafik og velfærdsløsninger. Platformen skaber
desuden helt nye forretningsmuligheder for hovedstadens
virksomheder for eksempelvis at udvikle apps og andre
teknologiske løsninger ud fra
big data, fortæller overborgmester Frank Jensen (S).
- I København er vi i front,

Hitachi skal nu i dialog
med andre virksomheder for
at indhente data til platformen. I første omgang vil Hitachi udvikle to apps om energibesparelse og mobilitet med
brug af big data rettet mod
virksomheder og borgere.
Københavns Kommune
afsatte i budgetaftalen for
2014 fire millioner kroner til
at støtte opbygningen af en
big data platform. Det beløb
er blevet suppleret med fem
millioner kroner fra Region
Hovedstaden. Realdania har
finansieret selve udbudsprocessen, som Clean har været
ansvarlig for.
Platformens data vil være
anonymiserede og vil ikke indeholde personfølsomme oplysninger.

POLITIK

når det handler om at skabe
bæredygtige, højteknologiske
løsninger. Med den nye big
data platform får borgere og
virksomheder adgang til informationer, der blandt andet kan skabe nye, teknologiske løsninger. For eksempel

KRIMINELLE UDLÆNDINGE

I MASSIVT OVERTAL
KRIMINALITET For sjette år i
træk stiger antallet af kriminelle udlændinge, der er
fremstillet i Københavns Dommervagt med krav om varetægtsfængsling.
En aktindsigt fra Københavns Politi viser således, at
der i 2013 var 2.854 personer
fremstillet i Dommervagten.
2.148 af dem var udlændinge.
Det svarer til mere end 75 procent af de fremstillede. Den
største andel kommer fra Rumænien. Herfra stammer 293
af de fremstillede.
Ifølge Gerd Battrup, lektor
ved Institut for Grænseregionsforskning ved Syddansk Universitet, er der en klar årsag
til den fortsatte stigning.
- Indvandringen til Danmark
- både den faste og for tilrejsende
- er eksploderet siden 2001. Især
i de seneste fem til seks år. Og
selv om mange af dem er lovlydige, så kommer der også flere
kriminelle, siger Gerd Battrup
til metroxpress.
Dansk Folkeparts retsordfører, Peter Skaarup, kalder

på politiske initiativer efter at
have set tallene.
- Det er meget voldsomt, og
det viser, at vi har en gigantisk
udfordring i vores samfund.
Ikke mindst i hovedstaden,
hvor de kriminelle udlændinge især begår kriminalitet,
siger Peter Skaarup.
Han mener, strafferammen
bør skrues op for indbrud og
tyveri, og så bør flere udlændinge sendes hjem for at afsone. På det punkt får Peter
Skaarup opbakning fra eksperten.
- Mens grænsekontrol har
en lav effekt, er det anderledes med hjemsendelser. Man
skal gøre det mere uattraktivt
at lave kriminalitet i Danmark
- med trusler om hjemsendelse
ved kriminalitet, siger Gerd
Battrup.
Kigger man isoleret på de
kriminelles herkomst, var det i
2013 i alt 84 procent af de fremstillede, der havde oprindelse i
udlandet. Omtrent 10 procent
har dog dansk statsborgerskab.
lp

udvikles der apps om energibesparelse og mobilitet rettet
mod virksomheder og borgere. De innovative løsninger
kan samtidig være med til at
skabe vækst og job i København, forudser Frank Jensen.
Det er et forholdsvis nyt

marked at udnytte kombinationen af offentlige og private
virksomheders data til kommercielle succeser, og der er
derfor store muligheder for
at være blandt de første til
at skabe et system, som kan
udnytte potentialet.

lp

MARKANT FALD

I UNGDOMSKRIMINALITET
KRIMINALITET Ungdomskrimi-

naliteten i København er faldende for niende år i træk, og
for første gang oplever hovedstaden også et markant fald i
antallet af grove forbrydelser
som gaderøverier og vold.
Det viser nye tal fra Døgnvagten, som registrerer antallet af 15-18-årige, der har begået en så grov forbrydelse, at
de er blevet varetægtsfængslet og fremstillet for en dommer. Fra 2013 til 2014 faldt
tallet med 35 procent fra 109
til 71.
Især Nørrebro og ValbyVesterbro har gennemgået en
positiv udvikling. For eksempel havde Nørrebro i 2013 i
alt 28 dommervagtsfremstillinger. I 2014 var tallet faldet
til 10. For Valby-Vesterbro viser tallene et fald fra 18 i 2013
til 10 i 2014.
En forklaring på faldet
kan være, at ungdomskri-

minaliteten
blandt
de
udsatte unge
nu også er begyndt at falde. Det
understøttes umiddelbart af Døgnvagtens registreringer af afhøringer og
sigtelser for grov og personfarlig kriminalitet rejst mod
børn og unge under 18 år.
Døgnvagten deltager i
alle relevante afhøringer,
når unge københavnere under 18 år afhøres af politiet
som enten sigtet, forurettet
og eller vidne. I de tilfælde,
hvor Døgnvagten ikke deltager - for eksempel ved simpelt butikstyveri - kontakter
politiet efterfølgende Døgnvagten, som derefter underretter den relevante børnefamilieenhed.
lp
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KOMMUNEN SCORER

KASSEN
PÅ UFORSTÅELIGE
PARKERINGSREGLER

KØBENHAVNS CYKLEBØRS

BRUGTE
CYKLER
½ PRIS
Gothersgade 157
1123 København K
Tlf. 33 14 07 17

RENT
A BIKE

Åbningstider
Man-fre: 9.00-17.30
Lør-søn: 10.00-14.00

www.cykelborsen.dk

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888
Tre millioner
kroner i parkeringsafgift
direkte ned i Københavns
Kommunes bødekasse. Det
er den indbringende forretning, kommunen får ud af
uforståelige parkeringsregler
på den blot 500 meter lange
Dronningens Tværgade.
En p-billet i forruden er
ikke nok til at undgå en bøde,
hvis man parkerer sin bil et
sted, hvor der samtidig gælder tidsbegrænsning. På de
fleste andre parkeringspladser med tidsbegrænsning
kan man nøjes med at stille
p-skiven, hvorfor dobbeltreglen forvirrer mange.
Det gælder blandt andet
på Dronningens Tværgade i
det indre København, som er
den mest indbringende gade
for Center for Parkering hos
Københavns Kommune. Og
det er et problem, mener jurist Dennis Lange fra bilisternes organisation FDM.
- Det er en rigtig dårlig
PARKERING

ordning, for bilisterne forstår den ikke. De falder i på
den ene eller anden måde.
Enten fordi de ikke får stillet p-skiven eller får købt pbillet, fortæller Dennis Lange
til P4 København.
Hver syvende bilist, der
får en parkeringsafgift i ruden i Dronningens Tværgade,
klager til kommunen, som
scorer godt tre millioner kroner om året i afgifter på den
knap 500 meter lange gade.
Jes Øksnebjerg fra Center for Parkering hos Københavns Kommune forklarer
den dobbelte parkeringsregel med hensynet til områdets beboere.
- Her vil man gerne have
noget rotation til gavn for de
borgere, der bor her, og derfor må udefrakommende kun
parkere en time, siger parkeringscenterchefen.
Dobbeltreglen
gælder
flere steder i Københavns
Kommune, men hos Køben-

havns Politi mener man ikke,
at reglerne tager hensyn til
bilisterne.
- Den almindelige borger
opfatter en parkeringsbillet
på linje med en parkeringsskive. Derfor ville det ikke
være fair, at man både skal
stille skiven og købe billet,
siger politikommisær Søren
Wiborg og henviser til politiets bekendtgørelse:
- For Københavns Politi er
det entydigt efter bekendtgørelsen om parkeringsskiver, at
hvis man har en parkeringsbillet, behøver man ikke også
stille sin parkeringsskive, konstaterer Søren Wiborg.
FDM kører i øjeblikket en
sag mod Københavns Kommune om dobbeltreglen. I
Center for Parkering i Københavns Kommune tager man
kritikken til sig, og man vil
nu undersøge, om man kan
lave reglerne om, uden at det
generer beboerne.
lp

BUNDGAARD PÅ TOPPEN
KULTUR Tegneren, forfatteren
og maleren Peder Bundgaard, som ikke mindst kendes
fra utallige omslag til Dan
Turèlls bøger, har siden sin
tidligste ungdom fulgt beatmusikken og dens stjerner.
Nu er han ved at være en

halvgammel knægt, og summen af sine musikalske indtryk har han indfanget i en
serie malerier.
Fredag den 20. og lørdag
den 21. marts kl. 15-17 har
Galleri Nybro, Nybrogade
30, fernisering på en retro-

spektiv udstilling med titlen
”Heroes & Villains”, musikkens helte og skurke, og ophængningen, der slutter den
2. april, markerer Bundgaards 70 års fødselsdag. Bob
Dylan er naturligvis blandt
heltene.
kbh

Frederiksborggade 4 · 1360 København K
FOR BESTILLING:

ELLER SPØRGSMÅL:

tlf.nr.: 33 12 29 02

e-mail: slagter@kultorvet.dk

KØBENHAVNERNE

SVØMMER
PÅ LIVET LØS
MOTION Den svømmende del
af Københavns borgere satte i
2014 rekord med én million besøg i byens svømmehaller. Besøgstallet steg fra 2013 til 2014
med 100.000 besøgende, hvilket svarer til 8,3 procent flere
københavnere i bassinerne.
Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen
(DF) forklarer den positive udvikling med nye initiativer i
svømmehallerne.

- Vi har minimeret antallet
af lukkedage i hallerne, og vi
har flere åbne timer på helligdage, når københavnerne har
fri. Samtidig har vi rullet populære tilbud som saunagus
ud til alle svømmehallerne,
og det er et hit hos gæsterne,
siger borgmesteren.
Rekordåret skyldes desuden et generelt opsving for
svømning, vandsport og triatlon (som består af svømning,
cykling og løb) i København.
- Københavnske foreninger
og især triatleterne svømmer
på livet løs, og vi ser samtidig
et solidt opsving i svømmeundervisning til børn, fortæller
Carl Christian Ebbesen.
lp
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JENS SLAGTER EFTER BØDERABAT:
DER ER GÅET GED I RETSSYSTEMET
TEKST JACOB LUDVIGSEN

POLITIK Østre Landsret viste
en lille smule nåde, da den
afsagde dom i ankesagen,
hvor Jens Slagter på Kultorvet havde appelleret en bøde
på 190.000 kr. for at have
beskæftiget en nepalesisk
student i flere timer end tilladt. Straffen blev nedsat til
125.000 kr.
Jens Slagter er skuffet
og har tabt tilliden til retssystemet, men ikke sit gode
humør. Da afgørelsen var
faldet, riggede han sin grill
til og bød på smagsprøver af
gedekød.
- Der er gået ged i retssystemet, fortalte han de mange
sympatiserende, der fik en
bid økologisk ged.
Landsrettens 19. afdeling
var fyldt til sidste stol af slagterens venner, familie og fagfæller, og de fik besked på at
lægge deres bowlerhatte.

Forsvareren, advokat Lars
Alexander Borke, overtrumfede på en lang række punkter den offentlige anklager
Peter Karmark, der helt uforståeligt fremdrog eksempler
på domme, der ikke havde
noget at gøre med den aktuelle sag.
Blandt tilhørerne var den
estimerede advokat Ebbe Mogensen, hvilket nok kan have
gjort indtryk på de tre landsretsdommere.
Et centralt dokument var
den nepalesiske students pas,
der var påstemplet ordet ARBEJDSTILLADELSE.
Det
havde Jens Slagter taget for
gode varer, men han havde
ikke gravet så dybt ned i paragrafferne, at han vidste, at
en udenlandsk student kun
må arbejde 67,5 timer om måneden. Den flittige opvasker
havde taget godt fra, og der-

med havde hans arbejdsgiver
overtrådt en snørklet lovgivning.
Facit blev altså en rabat på
65.000 kr. i forhold til afgørelsen i Københavns Byret, men
at kalde det en sejr er overdrevet, når målet var pure
frifindelse.
Jens Slagter var sur og ked
af det og fandt dommen tarvelig. Hans respekt for magthaverne kan ligge på et meget
lille sted.
- Studenten har betalt tusindvis af kroner i skat helt
efter bogen. Pengene vil de
gerne have, selv om de kloge
hoveder i skattevæsenet
burde have advaret mig, erklærer han.
Sagen er afgjort – men
man kan ikke ligefrem sige,
at sagen er bøf.
jalu@kbhavis.dk

BUS 999
til Malmö
Køb retur billet

100 kr.

og medtag GRATIS 1 ekstra
person mod at aflevere
denne kupon til chaufføren.
Gælder til 30. marts
Gælder ikke lørdage
www.graahundbus.dk

Jens Slagter og hans datter Freja på Café BioM i Fredericiagade efter
slaget i Østre Landsret.

HÅB FORUDE

FOR ISTEDGADE
TRAFIK Lige nu fremstår
Istedgade som en trafikal katastrofe, men der er håb forude - også for de amerikanske
turister, som sidste år blev advaret mod at besøge området
efter mørkets frembrud.
Et nyt kunstprojekt skal
formidle Istedgades historie
igennem gadens mange fortællinger og dens forandring
og overgang fra fortid til nutid.
Kunstprojektet er et ønske fra gadens beboere og
brugere, og det vil tage udgangspunkt i de mange fortællinger, Istedgade rummer,
som er gået i arv gennem generationer.
KBH K
Teknik- og miljøborgme-

2

ster Morten Kabell (EL) siger
om projektet:
- Istedgade afspejler den
rummelighed og mangfoldighed, som København historisk set kan være stolt af.
Med vores nyeste forbedringer af gaden med brede fortove og flere bænke inviterer
gaden igen til noget af alt
det liv, den er så kendt for.
Istedgade har sin helt egen
charme, og det bliver spændende at se, hvordan det bliver forløst kunstnerisk, mener borgmesteren.
Det færdige kunstprojekt
forventes offentliggjort til
sommer, hvor omlægningen
af Istedgade også står færdig.
lp

ER DU FØRTIDSPENSIONIST
OG ØNSKER LIDT BESKÆFTIGELSE?
Hvad kan du? Hvad har du lyst til?
JOB Københavneravisen er i
vækst og har mulighed for at
tilbyde lettere arbejde til førtidspensionister. Kontoropgaver, research, markedsføring
og distribution er blandt de

MÅNEDENS CITAT

områder, hvor vi kan hjælpe
hinanden. Vi samarbejder
med Socialøkonomisk Presseforening, der udgiver Københavneravisen.
RING PÅ TLF.: 53 56 02 42

LEDE

D

C

For Kø
smurt
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Påskekurser
Yoga
Meditation
2. - 6. april, hver dag kl. 9.30 -12.45

Begynder, mellemtrin og fortsættere

Købmagergade 65, 1150 Kbh K, tlf. 33 34 35 36 www.yoga.dk

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Stolen Moments
Jazz Trio

Tlf. 33 32 12 64

"

Reception
Fernisering
Små arr.

m/k klip

270,-

Se mere på Facebook
Telefon 27216016

ELIZABETH
LØVEGAL
SVANEKE BORNHOLM

TEKST
JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT.

I verden omkring os har der i længere tid været kamphandlinger i Ukraine og
alvorlige krigshandlinger i Mellemøsten. Ved
et terror angreb i København er to personer
blevet dræbt. I skrivende stund er der fortsat
maskinpistolbevæbnede politifolk, der holder
vagt i byens centrum. Det sidste er på en gang
skræmmende og beroligende.
Parallelt med dette har Nationalbanken,
repræsenteret ved nationalbankdirektør Lars
Rohde, kæmpet en kamp for at holde kursen
på den danske krone fast i forhold til euroen.
Den kamp ser ud til at være vundet. Til Süddeutscher Zeitung, den 26. februar, udtaler
den danske ekspert i internationale finansforhold professor Niels Thygesen, at der ikke i
Danmark stilles spørgsmålstegn ved fastkurspolitikken. I et foredrag for nylig sagde nationalbankdirektøren, at dansk økonomi i
1980’erne lignede græsk økonomi, men nu
er på linie med de stærke økonomier i Tyskland og Holland. En væsentlig grund til den
sunde danske økonomi er, at vi relativt set
har verdens største pensionsopsparing. Det
er med til at sikre en fortsat lav dansk rente.
Danmarks Statistiks forbrugertillidsundersøgelser viser, at befolkningen ser positivt
på deres egen økonomiske situation, såvel nu,
som om et år. Et flertal af befolkningen ser
også positivt på landets økonomi. Alligevel er
der en vis tilbageholdenhed, når det gælder
ØKONOMI

NATURLIG HUDPLEJE MED ØKOLOGISKE
LÆGEPLANTER FRA BRÆNDESMARK URTEGAARD
KAN KØBES I HELE KØBENHAVN
BORNHOLMERBUTIKKEN
TORVEHALLERNE HAL 1
HELSAM CITY
VENDERSGADE 6
HELSEMIN
NØRRE VOLDGADE 19
PILESTRÆDE 6
STORE KONGENSGADE 45
INFO OG WEBSHOP: WWW.LOEVEGAL.DK

anskaffelse af større forbrugsgoder. Måske i
forventning om, at priserne falder.
Det toneangivende aktieindex OMX-indekset er steget 15 pct. siden årsskiftet, trukket op af store internationale danske virksomheder, som Mærsk, Novo Nordisk og Vestas,
hvis kurser er steget over 20 pct. på mindre
end to måneder.
Kan det vare ved? Ja, det kan det i bedste
fald, men der er ingen garanti. I janauar udgaven af Avisen skrev jeg, at man ikke kan
stole på langtidsprognoser. Det udsagn holder stadig. Egentlige krigshandlinger mellem
Rusland og Nato kan vælte læsset. Opløsning
af euro-zonen, hvis Storbritanien træder ud,
det samme.
En uansvarlig dansk økonomisk politik,
hvor endnu flere end de knap 800.000 i den
ellers arbejdsduelige alder, der allerede er
på offentlig forsørgelse uden at bidrage, vil
bremser væksten. En fortsat romantisk grøn
energipolitik, som yderligere øger de i forvejen rekordhøje energipriser, er ødelæggende
for vores konkurrenceevne. Danske vindmøller skal eksporteres og ikke opføres på dansk
grund, hverken på land eller på havet, før
vi har udviklet en hensigtsmæssig måde at
gemme strømmen på. Det burde være hovedmålet med dansk energipolitik.
jt@kbhavis.dk
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ISELIN C. HERMANN MIT KØBENHAVN

KØBENHAVNERNE KUNNE LÆRE

AT SNAKKE SAMMEN

AF ANDRE STORBYFOLK
TEKST CAMILLE BLOMST

MIT KVARTER Forfatteren Iselin C. Her-

man har i mange år haft sin gang i
Nansensgade. Når hun går i gaderne
og ligner et udsnit af Paris, får hun
byen til at summe af fantasi. De lange
bens bevægelser røber at hun som
ung uddannede sig til linedanser i
Frankrig.
Hun har en mening og der er mening bag hendes bøger og noveller
både for voksne og børn.
- Du er en aktiv kulturbruger og
-skaber og sad med i gruppen, der var
med til at få Torvehallerne til at gå fra
drømmeri til at blive finansieret. Hvilken en butik savner du i byen lige nu?
- Faktisk bliver jeg nødt til at svare
på en måde som kan lyde selvcentreret. For den butik, jeg savner i København, er min egen Suq, som lå i
Nansensgade og hvor jeg solgte tekstil
og kunsthåndværk, som jeg alt sammen hentede i Syrien. Når jeg siger, at
jeg savner den, er det primært fordi

mit hjerte krymper sig hver eneste
dag ved tanken på alle de dygtige og
dejlige mennesker, som jeg handlede
med i Damaskus og Aleppo. For jeg
ved ikke om de lever eller sidder i en
frygtelig flygtningelejr og rådner op.
Så det er ikke min butik, som sådan
jeg savner, men fred i Syrien.
- Hvor synes du at indre by er mest
eventyrlig i øjeblikket?
- Indre by er der intet eventyrligt ved. Strøget, Fiolstræde, Købmagergade ... det er som at gå rundt i
et overdimensioneret walk-in closet
med slattent tøj på bøjlestativer. Der
er dog et lille helle i Fortunstræde:
Det agtværdige sadelmagerværksted
Dahlman oppe i en høj stue. Ud over
sadler og seletøj laver de to ældre
brødre de smukkeste bælter, som faktisk har været udstillet på MOMA i
New York. Ud over dén lille perle holder jeg af ”Lille Mogadisio” i Griffenfeltsgade, hvor en af mine sønner bor

på indre Nørrebro. Her er en god blan- sludder af med fiskemændene i ”Hav”,
ding af alle mulige slags mennesker. den søde kvinde i ”Bornholmerbutik- Du rejser tit ud for at skrive, hvad ken”, pigen med den røde mund og
savner du ved byen, når du er væk?
de runde øjne i vinforretningen og
Min mand og jeg deler en lejlig- de supersøde grønthandlere ude på
hed i Paris med tre andre par, og jeg pladsen.
Jeg er så glad og stolt over at vorejser ofte dertil for at mærke rigtig
storby-puls, og jeg holder meget af res ni år lange bestræbelser - trods
at sidde på café og skrive, ”lege liv” en masse modstand - rent faktisk bar
omkring de mennesker som passerer frugt.
forbi. Jeg har også arbejdet meget kon- Hvad skriver du på for tiden?
- Jeg arbejder på en række tekster
centreret da jeg boede i Damaskus og
på Christiansø. Jeg synes, det er svært om langsomhed.
Det er i langat få skrivero
i København.
somhed at tanDet eneste jeg
ken og eftersavner, når jeg
tanken
bor,
er væk er mine
længslen og fortre sønner og
dybelsen. Og vi
JEG KAN VIRKELIG GODT LIDE
mit lille barnehar i dén grad
AT SLÅ EN SLUDDER AF MED
givet køb på
barn. Det skulle
FISKEMÆNDENE I ”HAV”, DEN
langsomheden i
da lige være det
SØDE KVINDE I ”BORNHOLMER- Facebook-ræset,
tidlige martslys,
BUTIKKEN”, PIGEN MED DEN
se-mig-se-migsom generelt er
RØDE MUND OG DE RUNDE ØJNE se-mig-bloggeså specielt ved
Danmark.
I VINFORRETNINGEN OG DE SU- riet og i kravet
- Hvordan ser
om hele tiden at
PERSØDE GRØNTHANDLERE
du københavvære PÅ og synUDE PÅ PLADSEN.
nere i forhold
lig.
JEG ER SÅ GLAD OG STOLT
til andre storbyJeg var på
OVER AT VORES NI ÅR LANGE
Facebook en lille
mennesker?
BESTRÆBELSER - TRODS EN
uge lige da alle
- Vi er lige så
MASSE MODSTAND - RENT
begyndte, men
rummelige som
jeg kan ikke
New Yorkerne,
FAKTISK BAR FRUGT.
holde det Se &
lige så gode til
Hør-agtige eleat tale med hinanden som Amment ud, hvor
sterdammerne, lige så elegante til at alle stiller alt og intet til offentlig
flirte som Pariserne. Jeg synes heller skue, hvor selv den mest ligegyldige
ikke, vi har så ordentlig en omgangs- cafétur skal dokumenteres.
Jeg bryder mig ikke om, at Facetone som damascenerne for slet ikke
at tale om den romerske glæde ved book ejer samtlige informationer, og
at komme i snak mens vi står i kø. at de sælger dem videre til sikkerhedsMen vi som københavnere skal da tjenesterne.
have den ros, at vi er bedre end de
De tekster jeg arbejder på under
nævnte storbymennesker til at spare titlen ”Tilløb til langsomhed” - og
på CO²en!
som jeg håber på at udgive til efterJeg kunne godt tænke mig at vi året - drejer sig om mange forskellige
københavnere var bedre til at tage os tilstande og former for langsomhed.
tid til at stoppe op og snakke med
hinanden. Så det at købe ind var en
lille oplevelse i stedet for en sur daglig hastesag.
Jeg kan virkelig godt lide at slå en
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MED CAMILLE BLOMST TIL GALLAPREMIERE PÅ STEPPEULVEN

HIPPIETRIP-ROMANTIK OG
KØBENHAVNSK PARFUME

Taxachauffør sigtet for
voldtægt af sovende pige
RAPPORT En taxachauffør er sigtet for voldtægt af en 16årig pige, som forrige lørdag morgen satte sig ind i en taxa
for at køre fra København og hjem til Hellerup. Sigtelsen er
rejst mod den 38-årige taxachauffør, som kørte pigen hjem.
- På turen faldt pigen i søvn, og hun vågner ved Klampenborg Station, hvor chaufføren er i færd med at voldtage hende, fortæller politikommissær Henning Svendsen.
Det var pigens far, som anmeldte sagen til politiet, efter at datteren kom hjem og kunne berette om, hvad hun
havde været udsat for.
- Ud fra de oplysninger, hun har givet om turen, har
vi gennem henvendelse til taxaselskaberne fundet frem
til den chauffør, som har kørt turen. Det erkender han,
men han nægter, at han har voldtaget pigen, siger Henning Svendsen.

Hjemløs tæsket og smidt
i Sortedamssøen
RAPPORT To 21-årige mænd er varetægtsfængslet i 18
dage, efter at de forrige lørdag morgen slog og sparkede
en hjemløs mand ved Øster Søgade og Sølvgade, hvorefter de skubbede ham i Sortedamssøen. Den 34-årige
hjemløse mand skulle angiveligt have bedt gerningsmændene om cigaretter, hvorefter de overfaldt ham.
- Han bliver overfaldet med spark og slag, også efter
at han er faldet og ligger ned. Derefter skubber de ham
i vandet, og han bliver reddet op af en forbipasserende,
oplyser Peter Veje fra Lokalpolitiet Nordøst.

TEKST CAMILLE BLOMST

GALLAPREMIERE Steppeulvens runde brilleblik
kigger på dig fra alle byens plakatstandere i
disse dage. Gallapremieren på filmen om Eik
Skaløe fandt sted på Bremen Teater. Nimbus
film og Ole Christian Madsen har haft filmen
undervejs i mange år. Det lagde et frygteligt
skær over begivenheden, at kollegaen Finn
Nørgaard var blevet skudt på klos hold ude
foran Krudttønden. Den første film som OC
lavede om Eik Skaløe var i samarbejde med
Finn Nørgaard.
Den ellers sikre instruktør OC med sixpencen rystede helt op til albuerne, da han efter
filmen talte om Finn og bad om et minuts
stilhed.
Premieren duftede af københavnsk parfume i form af frisk luft og hårvoks. For ti
år siden havde det været smøger og armsved,
men det var den (over)modne kulturelite af
skabende og skabede kulturskabere, der var
samlet af filmselskabet for at være de første
anbefalere af filmen. Fortidens talentmasse,
klædt i sort tøj, var plus 65 og nød at se hinanden. De hilste og hilste ”Godt at se dig”
nik nik nik nik ”Godt at se dig” - ”Og du har
fået nyt profilbillede på facebook så jeg lige i
dag. Flot.” Kramme kramme. ”Tillykke mand,
det var pænt vildt.” kom det fra en fyr, vi alle
sammen var på fornavn med i 90’erne.
Adskillige knogleskrog med tørt hår gik
levende omkring og gav sminkørerne fra Arvingerne medvind i det, der for mange har
lignet en overdrevet sminkning af Jesper Christens i hans figur i Arvingerne. Men der havde

også sneget sig enkelte purunge pigebørn ind,
som Casper Christensen stadig har til gode
at gifte sig med. Men det kræver naturligvis
at de har en far med Øb i. Ikke alle var sammensunkne fortids biroller, høj og rank står
Paprika Steen. Kort derfra lyser den ældste
kulturelefantorden Bent Fabricius-Bjerre med
sin trodsige vitalitet.
På de røde sæder lå en pose Pingvin Hitmix og det var besynderligt at se de gamle
hippier blotte det private sukkersvin og kaste
vingummier i flaben og gumlende tale videre
med hinanden.
Kunsthandleren i hætteblusen havde en
længere monolog rettet mod den unge fyr i
mørbradsgrydefarvet ruskindsjakke og taxaoverskæg.
Steppeulven er i virkeligheden ikke fortællingen om de fantastiske hippier. Men en
kærlighedshistorie om pigen Iben. Hemmeligheden ved Iben. Hvad får en fyr fra Amager til at gå ud over en hver mands grænser
og til sidst helt ud på den yderste grænse af
ørkenen for at dø der uden hende. Iben begærer og bedrager Eik Skaløe i et smukt spil fra
to skuespillere, der er aller bedst nøgne med
bitte små replikker. Det ophæver filmens forbandelse, omkring 25 minutters pinlige hashrohypnol-junk-romantik.
Efter filmen gav Stig Møller og knoglebundterne med hottentothåret Itsi Bitsi til
ære for den dybt karismatiske Iben Nagel
Rasmussen. Efter filmen blev hun kaldt på
scenen og mellem alle de sorte filmskabere
stod virkelighedens Iben i hellang kirsebærrød velourkjole så betagende som få 70-årige
kvinder og gav filmen fornem mening.

Seks anholdt for tricktyverier
RAPPORT Københavns Politi har ved en samlet aktion på
otte adresser i København, Ishøj og Taastrup anholdt fire
mænd og to kvinder i alderen fra 20 til 55 år. De sigtes for
en række tricktyverier begået mod ældre mennesker på
deres bopæl. Efterforskningen af tricktyverierne har ført
Københavns Politi på sporet af en personkreds, som efter
politiets opfattelse indbyrdes har samarbejdet om tricktyverierne, som har fundet sted gennem det seneste halve
års tid. De anholdte sigtes i første omgang for seks forhold
fra 2014 og 2015. - Københavns Politi har fokus på tricktyverier fra de ældre borgere i eget hjem og har gennem den
seneste tid ved analyser og efterforskning konstateret en
mindre stigning i antallet. Fremgangsmåden har været, at
flere gerningsmænd og gerningskvinder, under påskud af at
skulle udføre VVS-arbejde eller aflevere en genstand til en
overbo, i forening har stjålet penge og smykker fra de ældre
borgere i deres hjem, siger politikommissær Ove Randrup.

KBHs Politi takker for hjælpen
RAPPORT Københavns Politi sender i en pressemeddelelse
en stor tak til alle, som har bidraget til politiets arbejde
og efterforskning i forbindelse med terroranslagene 14.-15.
februar. Politiet har modtaget tusindvis af henvendelser fra
offentligheden via 114, og mere end 300 opkald vurderes
at have haft betydning for efterforskningen.
- Det har været den største, uvarslede politiindsats
i nyere tid, og indsatsen har involveret et stort antal
politifolk fra hele landet. Borgernes oplysninger på 114
og deres bistand med at dele oplysninger og overvågningsbilleder på de sociale medier har været af væsentlig betydning for os i en meget vanskelig situation, hvor
tid var en afgørende faktor, siger politidirektør Thorkild Fogde.
Politirapporten er redigeret af Lars Peter Lorenzen

cb@kbhavis.d
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Hans Højhed
i København
TEKST JACOB SKYGGEBJERG TEGNING CLAUS SEIDEL

Så kommer Dalai Lama til København igen.
Et eller andet nonprofit lykkeseminar i Bella Center. Der skal være pressemøde forinden, og jeg er
igennem Københavneravisen blevet indbudt til
at deltage, og forberede mig på det: Læs den her
bog, se det her interview, besøg et kloster, lær
hvordan man siger goddag til ham, lev et par
uger som ungdomsmunk nede på torvet ved
Storkespringvandet med en enkelt dreadlock
flagrende fra baghovedet og en strikket rygsæk med bøger, du prøver at sælge til folk,
der ser ud til ikke bare at æde alt hvad man
stopper i dem, og folk, der ser ud til at søge
svar. Tag ud på KUA, og sælg dem der.
VISIT

Triviel rutine

mer Han,” er der en kvinde, der siger. Og så kommer der faktisk nogen, men det er ikke Ham. Det
er en livvagt, måske, lille og bred, i olivenfarvet
jakkesæt, han ser voldsom ud, han tramper ind
og går med rynkede bryn rundt i rummet og slår
sig selv i håndfladen med en halvt knyttet højre
hånd. Han hilser på et par munke, der står ved
døren, og forsvinder igen.
Lamaen

Så kommer lamaen. ”Så er jeg her,” siger han, eller
det er måske ikke lige det, han siger, men måden,
han siger det på, fortæller, at det er det, han mener.
”Så er jeg her”. Han gør opmærksom på at han ved
at folk har ventet. At kameraerne har. Han får en
bog af munkene, og begynder at gå op mod scenen.
Han kommer lige forbi mig. Han kigger ned. Jeg
nikker. Han nikker tilbage. Over højttalerne kan
jeg høre en kort, hjertelig latter, som den latter,
man ler over et barn i en klapvogn i bussen. Mit
møde med lamaen.

Pressemødet holdes på Bella Sky Hotel. I forhallen trakteres der med kaffe, frugt og croissanter, her står journalisterne friske og glade og
konverserer; de kender hinanden, langt hen ad
vejen er det vel det sædvanlige hold. For dem synes pressemødet at være intet mere end en triviel
rutine, the drill, på samme måde som en flyvetur Bedst brandede
over atlanten er det for en jurist ved et større asia- Han holder tale inden spørgerunden. Han snakker
tisk olieselskab; han trækker klappen ned for ru- og snakker. Han kalder danskerne sine bedste venden og læner sig tilbage og tager sin mappe op på ner, som en musiker på Orange Scene, der kalder
skødet og åbner den, mens
danskerne for sit yndlingspubflyet begynder at rulle hen
likum, men i Dalais tilfælde
over landingspladsen.
er det som om det er det kunMødet åbner med en
stige i den gestus, der skal vipræsentation af foreninses. Manden er humorist. Dalai
Lama, den bedst brandede. Jeg
gen, der har inviteret
LAMAEN TALER VIDERE. JEG
kommer til at tænke på shugHans Hellighed. OrdstyBLIVER VED MED AT FALDE
reren er i centrum, lige
den-buddhisternes sang, de
UD, MEN HVER GANG, JEG
nu er det ham, folk er
demonstrerede udenfor, shugFALDER IND IGEN, ER DET
kommet for at se, men
den-buddhisterne er fordømte,
SOM OM, VI ER DET SAMME
ved det mindste klik
de bliver hængt ud, de bliver
STED. PEACE, FORGIVENESS
nede fra døren, vender
forvist fra deres samfund, de
alle journalisterne sig
mener, der er tale om en falsk
(DER BLIVER VED MED AT
den vej, og fotograDalai Lama, de kalder ham den
LYDE SOM FUCKYOUNESS).
værste diktator i moderne tid,
ferne, repræsenteret
SOM OM HAN SIGER DET PÅ
millioner er undertrykte, siger
af deres kameraer, kaDEN MÅDE MED VILJE. FUCKYde, religiøs diskrimination. Lameraet som en struds,
OUNESS. SOM EN JOKE, HAM
der skyder hovedet i
maen taler videre. Jeg bliver
OG HOLDET HAR FUNDET PÅ I
vejret og stirrer rundt
ved med at falde ud, men hver
FLYET PÅ VEJ OP FRA TIBET.
omkring sig. ”Nu komgang, jeg falder ind igen, er det
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Vi er klar med
faglig rådgivning

Benadryl®
Mod allergi. Lindrer inden for ½-1 time og
virker i 8 timer. 12 stk.

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

som om, vi er det samme sted. Peace, forgiveness
(der bliver ved med at lyde som fuckyouness). Som
om han siger det på den måde med vilje. Fuckyouness. Som en joke, ham og holdet har fundet
på i flyet på vej op fra Tibet. Men al den peace og
forgiveness, der er så umulig for menneskeheden
at praktisere, det er den, det handler om. Det er
måden, han smiler og peger på, mens han siger
det, fuckyouness.
Jeg sidder ved væggen. I rækkerne midt i rummet er der brudt en krig ud mellem fotografernes
linser. De banker hinanden væk, prikker sig frem.
Så borer der sig en kæmpe linse op og lægger sig i
midten, den kan de andre ikke slå væk, de fortsætter deres kamp rundt om den. Fotograferne nede
bagved kommer op på stolene og står.

Nicorette® QuickMist
Gaviscon®

Voltaren® Gel

Lindrer halsbrand og
sure opstød. 500 ml.

En gel til lokal behandling af smerte
i muskler og led. Ny stor pakning.
11,6 mg/g, 150 g.
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tilbud på

Venteposition

Spørgerunden begynder med en introduktion til
hvordan, det skal foregå. Tv-journalisterne på forreste række sætter sig i venteposition. De har førsteret i spørgerunden. Tv-journalisterne snupper tre
ud af de fire spørgsmål, der bliver stillet, og så er
der lige en lille purk fra 24Syv, der får lov hurtigt
at stille et femte inden det slutter. Og så er tv-journalisternes så ringe. Og det er ellers journalister,
som jeg elsker, og det gør jeg stadig. Jeg synes bare
det er flabet. Spørg hvad Dalai siger om peace og
forgiveness og så lyt til det. Ikke mere ligegyldigt
hurtigt ind og hurtigt ud rend mig i røven med
verdens elendigheder; giv folk noget, der sætter sig
i dem. Den sædvanlige om Helle Thorning og andre
regeringsledere. Så kan man sidde og brænde inde
med sit eget skarpt tilrettelagte spørgsmål: Tror du
virkelig, der er noget som helst håb for noget eller
nogen som helst på den her planet?

al clinic cream
Decubal origin
e
es forebyggend

%
SPAR ts2til 0
19. april har
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Spørg
bare os!
Kongelig Hof Apotek
Store Kongensgade 45 · 1264 København K · Tlf. 33 14 11 68
www.kongelighof.apotekeren.dk

Mundspray med frisk mintsmag.
Lindrer rygetrangen efter 60 sekunder.
Tag 1-2 pust, når du ville have taget en
cigaret. 2 stk.

På vores apotek får du
faglig rådgivning om
sundhed og velvære.
Velkommen
indenfor.
Venlig hilsen
Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på
Kongelig Hof Apotek

Voltaren gel. Voltaren gel indeholder diclofenac. Virkning: Er betændelsesnedsættende (anti-inflammatorisk) og smertestillende og anvendes imod lokale smerter i muskler, sener og led. Dosering:
Voksne og børn over 14 år: 2-4 g gel påsmøres huden 3-4 gange dagligt dér, hvor det gør ondt. Brug ud over 7 dage bør kun ske efter aftale med lægen. Bivirkninger: Omfatter milde og forbigående
hudreaktioner på det behandlede hudområde. Op til 10 % kan opleve udslæt, eksem, erytmen, dermatit og pruritus. Sjældent ses blæredannelse på huden. Meget sjældent ses overfølsomhed,
sammentrækning af bronkierne, astma, tørhed, pustuløst udslæt, nældefeber eller lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes af personer, hvor acetylsalicylsyre eller andre NSAIDer
fremprovokerer astma, nældefeber eller snue. Bør kun anvendes på intakt rask hud og ikke på åbne sår eller ved svær akne. Bør ikke komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Undgå overdreven
udsættelse for sollys for at forhindre lysoverfølsomhedsreaktioner. Er ikke beregnet til brug under tætsluttende forbinding. Særlig forsigtighed af NSAIDer bør udvises hos ældre patienter. Samtidig anvendelse af oral NSAIDer kan
øge forekomsten af bivirkninger. Bør ikke bruges af gravide og ammende. Kan påvirke chancen for at blive gravid. Pakninger: Voltaren gel 11,6 mg/g, 50 g, 100 g og 150 g. Inden brug af produktet, bør vejledningen i og på
pakningen læses grundigt. Novartis Consumer Health – tlf. 39 16 84 00. Dato for produktresumé: 03/2014. Læs mere på www.voltaren.dk. Gaviscon. Anvendelse: Refluxesofagit. Hiatus hernie. Dosering: Voksne og børn
over 2 år: Sædvanligvis 1-3 tyggetabletter eller 1-2 barneskefulde (10-20 ml) oral suspension efter behov, ca. ½ time efter et måltid samt lige før sengetid. Børn ½ - 2 år. 1-2 teskefulde (5-10 ml) i døgnet fordelt på flere doser. Børn
under ½ år. 1-2 ml pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på flere doser, om muligt efter et måltid. Suspensionen omrystes umiddelbart inden brug. Suspensionen kan tages med en lille smule vand efter behov. Må ikke anvendes:
Overfølsamhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. 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 og 120 stk. Oral suspension 100 ml, 500 ml.
Udleverering og tilskud: HF. Dansk represæntant: Nordic Drugs Danmark, Gl. Kongevej 135 B, mezz., tv. 1850 Frederiksberg C. Registreringsindehaver: Nordic Drugs AB, Box 300 35, SE-200 61 Limhamn, Sverige. Læs
indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Produktinformationen er forkortet i forhold til det godkendte produktresumé, som kan rekvireres hos Nordic Drugs Danmark. 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 p.g.a. 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. Meget alm./alm.: Smagsforstyrrelser, hovedpine, mave-/tarmgener, mundsmerter, mund-/halstørhed, brænden på læberne, øget spytsekretion, træthed og
brystsmerter. Dosering: Peg med spraydysen så tæt som muligt på den åbne mund efter ladning af pumpen. Tryk øverst på dispenseren, så der frigives ét pust (1 spraydosis). Undgå at ramme læberne. Undgå at inhalere, så der
ikke kommer spray i luftvejene. Undgå at synke i et par sekunder. 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. Trin I: Uge 1-6: Brug 1 eller 2 pust, når der normalt ville være røget en cigaret/opstår trang. De fleste rygere vil have behov for 1-2 pust hver halve til hele time. Trin II: Uge 7-9: Nedsæt antal
pust pr. dag. Målet i uge 9 er halvdelen af det antal pust, der i Trin I blev brugt i gennemsnit. Trin III: Uge 10-12: Fortsæt med at nedsætte antal pust pr. dag, så der i uge 12 ikke bruges mere end 4 pust/dag. Anv. af mundhulespray
bør ophøre, når forbruget er nedsat til 2-4 pust pr. dag. Regelmæssig brug ud over 6 måneder anb. ikke. Pakninger: 1 dispenser a 13,2 ml (150 pust) og 2 dispensere a 13,2 ml (2 x 150 pust). Ikke apoteksforbeholdt. Dispenseren
er børnesikret. Vejl.udsalgspris: 199,95 kr. for enkelt stk./ 349,95 kr. for 2-pak. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan
rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com. December 2014. Lamisil Once 10 mg/g kutan opløsning indeholder terbinafin. Virkning: Behandling af fodsvamp. Dosering: Lamisil Once påsmøres kun
én gang på begge fødder, også selvom læsioner kun er synlige på den ene fod. Dette skal sikre, at svampen fjernes, da den kan være til stede, selvom der ikke er synlige tegn herpå. Bivirkninger: Omfatter milde og forbigående
reaktioner på det behandlede hudområde så som tør hud, hudirritation og brænden. I meget sjældne tilfælde ses allergiske reaktioner. Forsigtighedsregler: Kun til udvortes brug. Må ikke anvendes i ansigtet. Må ikke anvendes til
patienter under 18 år, gravide eller ammende uden anbefaling fra lægen. Pakningsstørrelser per februar 2013: Lamisil Once 10 mg/g, 4 g. I øvrigt bør indlægssedlen i pakken læses grundigt inden brug af produkterne.
Dato for produktresumé: 09/2013. Novartis Consumer Health · Edvard Thomsens Vej 14, 3. · 2300 København S · tlf. 39 16 84 00· www.lamisil.dk

*Priserne gælder fra 23. marts - 19. april 2015, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.
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NYT BLOD
BAG BLÆKNÅLEN
NYHAVN TATTOO GENÅBNET
TEKST CAMILLA DELEURAN

NYÅBNET I Lille Strandstræde 9 står Per Svendsen

klar med sin kollega, Timmi Mensah, og deres
lærling, Lucas Iglesias. De har slået dørene op til
butikken, der engang tilhørte Tato-Svend.
Per og Timmi startede sammen i lære for 17
år siden og arbejder nu side om side igen. I mellemtiden har begge tatovører samlet masser af
erfaring og håndelag.
Per Svendsen har de seneste ti år haft butik
på Sallingevej i Vanløse. Nu er han kommet ind
til byens mest traditionelle sted for sømænd at
gå i land og få lavet en tegning.
Timmi Mensah har tegnet hele sit liv. Interessen har både ført ham til New York, hvor han
malede grafitti på tog, til Nordisk Film, hvor
han lavede tegnefilm, og til at søge ind på kunstakademiet.
Nu er de klar til at lave kunst, der ikke går
af i vask. På dig. Hvis du vil have det.

I dag er det alle typer personer, der vælger at få
sig et minde for livet. Den ene af tatovørerne i Ny-

En huskeseddel man ikke taber

Den svenske fodboldspiller, Zlatan Ibrahimovic,
smed 14. februar i år trøjen midt i en ligakamp
for at fremvise 50 nye tatoveringer. Det var navne
på sultende personer, og han gjorde det som et led
i FN’s kampagne mod global hungersnød ”805 million names”. Senere indrømmede han at de bare
var malet på, men bad om at verden ville huske
på de mange sultende. Det kostede ham et rødt
kort, men var udvisningen værd, mener han selv.
Prøv den først

Med kampagnen ThinkBeforeYouInk.dk ønsker
ministeriet for sundhed og forebyggelse at få dig
til at tænke dig godt om før du bliver tatoveret.
Det er for eksempel muligt få en idé om det færdige resultat ved at uploade billeder af sig selv og
motivet i det virtuelle prøverum på thinkbeforeyouink.dk/proeverummet

Konger, kendisser og din mor

Sømænd og tatoveringer har en lang fælles historie. Traditionen bragte de med sig fra rejser
til eksotiske steder som Tahiti, eller i hvert fald
Hamborg, hvor havnen var et livligt knudepunkt
for handel og kulturudveksling.
Kronprins Frederik har flere gange flashet sin
tatovering af en haj på højre underben. Hans
morfar, Kong Frederik IX, var også en erfaren sømand, og havde mange.tatoveringer. Han kunne
finde på at smutte ned i Nyhavn et par timer,
og komme hjem med endnu en.

havns Tattoo, Timmy Mensah, har også lavet tatoveringer på sin mor. Og hun vil gerne have flere.

Hvad siger loven?

I Danmark gælder loven Fredrik IX, den selv så
tatoverede konge, underskrev i 1966 stadig. Der
er lavet flere aftaler senere, men de er frivillige.
cd@kbhavis.dk

Kong Frederik IX med sine sømandstatoveringer

Nyhavn Tattoo – Lille Strandstræde 9
Åbningstider: 12-20 man-lørdag, Telefon: 2480 2245
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Timmi, Per og Jimmi foran butikken i Lille Strandstræde.
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WHAT
TO DO
IN
KATHMANDU?
Københavnere driver hotel i Nepals hovedstad

TEKST OG FOTO LONE ØMANN I NEPAL

på Kathmandu. Ikke desto mindre stiger rejsefeberen atter, og Annette og Thomas retter nu blikket
mod Portugal for at iværksætte et nyt projekt med
sigte på unge, forsømte kunstnertalenter. Så er det
tanken, at de unge i Nepal skal tage over på Ting.
Kulturelle engagementer

Men så blev det til engagementer i de kunstneriske
brancher. Thomas var bl.a. direktør for et pladeselskab og har været involveret i jazzfestivaler, bogudgivelser i samarbejde med denne avis senioreditor
Jacob Ludvigsen, været aktiv på Christiania og udformet koncepter for ny journalistik. En alsidig og
entreprenant mand, kan man vel sige.
Tings egen madstil

UDEN FOR VOLDENE Ærke københavneparret med
stort K for Købmagergade Postkontor - Annette og
Thomas har et par ben i Indre By i København og
også i Nepal. De har sammen siden 2007-8 grundlagt og fremdyrket Ting Tea Lounge Hotel i hjertet
af Nepals hovedstad Kathmandu (pt. 6 mio. indbyggere). Det er hotellet, der ikke ønsker at optræde i
de almindelige turistguider, men som markedsfører sig gennem hjemmeside, flere dagligt opdaterede blogs, TripAdvisor og ikke mindst de sociale
netværk, mund til mund metoden og venners anbefalinger.
Thomas byder inden for i den frodige have bag
murer og jernlåger, og her er så stille at fuglene
høres mens siameserkatten lister rundt. Enkelte
gæster arbejder ved de bærbare i loungen – der er
i disse timer oppetid i denne bydel af Kathmandu.
Om ikke længe trækkes stikket, generatorer og solanlæg sluttes til i kvarteret og så er her ingen
netforbindelse de næste mange timer. På hotellets
vægge hænger billedkunst – moderne værker, contemporary art og atmosfæren er afslappet, bogreoler, lys nordisk stil og en Buddhastatue er der også
plads til. Her er 13 værelser og med fuld belægning
kan her overnatte 28 gæster.

Forretning med et kunstnerisk formål

-Nej vi er ikke i brochurerne, vi har vores eget koncept og arbejder helt selvstændigt uden for hotel-

kæderne. Vi ønsker at drive forretning og desuden
at engagere os i de ellers forsømte, unge kunstnertalenter i Nepal. Er man ikke er født i de rige familier, som lukker sig om sig selv, er man frosset
uden for støttemuligheder. Derfor opsøger vi talenterne, opkøber deres værker til hotellets vægge og
iværksætter events og udstillinger. Jeg har netop
været fødselshjælper for young performance art,
art space konceptet ”limbo”, som lige nu udstiller i
Kathmandu og er en pendant til ”limbo” på Nikolaj
Plads (tidl. De tre Musketerer, red.). Min opgave er
i den forbindelse er at holde mig væk og lade de
unge selv styre processen.
-Nej jeg har ikke en socialpædagisk baggrund
for at tage mig af de unge og også oplære andre
unge nepalesere med initiativ på hotellet både i
driften og i køkkenregionerne. Jeg har en baggrund
i bankverdenen og har desuden arbejdet med marketing for Tuborg og som kommunikationsrådgiver
for Carlsberg. Det førte mig til Nepal.
Københavner med vide horisonter

Thomas er født og opvokset i København. Han har
siden seksårsalderen rejst med forældrene og senere som en anden Andersen tilbragt store dele af
sit liv på rejse – på den hårde måde, som Thomas
udtrykker det. Og det vil sige alt fra trekking i
bjergene til junglevildfarelser og sejlads på farlige
floder. Nu blev det tid til at slå rod, og valget faldt

-Vores køkken her på Ting serverer ikke nepalesisk mad. Den helt umulige strømforsyning, hvor
vi risikerer at være uden strøm i op til 16 timer,
har fået os til at hælde mod det franske køkken
og gamle konserveringsmetoder som saltning og
retter som confit de canard (andekød lagt i egen
fedt). Vi køber lokalt frugt og grønt, og vi har vores
egen kyllingepusher, som levere helt friskslagtet og
rask kød. Og her skal dufte af friskbagt brød om
morgenen. Folk skal kunne lide at gå i seng og at
vågne her, slutter Thomas
Ting har i øvrigt valgt ikke at have en larmende
generator af hensyn til gæsterne.
Thomas har venligt og spontant givet tid til besøget. Om få timer letter flyet mod København. Det
er navnkundige Café Rusts 25 års fødselsdag, som
skal fejres. Og så skal Thomas også forbi vennerne
i klubben Livsnyderne, som har til huse i Restaurant Gammel Mønt og tæller bland medlemmerne
eventmagere og billedkunstnere fra København.
Thomas kører i øvrigt restaurantens og klubbens
websites fra Ting i Kathmandu.
loe@kbhavis.dk

OM TING
Ting kommer fra familienavnet Tingstrup.
Adressen er: Ting Tea Lounge Hotel,
Nursary Galli House 322, Lazimpat 2,
Kathmandu, Nepal.
Tlf: +977 (0) 1 – 4414497
Skype: togacare
Mail: tingsreservations@gmail.com,
Web: tingsblog.com
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Det royale
strandhotel
Det fine palæ blev til bladhus.
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Fodterapi i Indre By
Åbent fra 7:30 til 21:00

Statsaut. fodterapi
inkl. Fodbad, snacktallerken, te eller kaffe,
samt pleje af hænderne.
Til trætte indeklemte fødder
i alle aldre der trænger…
eller bare vil forkæles!

Gå godt [Gå til fodterapeut]
Nørre Farimagsgade 62, 1364 København K
tlf. 29242362 eller 33362362
www.gaagodt.dk
Også hjemmebehandling tlf. 20963732

DER GRAVES
FOR
LÆNGE
OG FOR DÅRLIGT I KØBENHAVN
BYGGERI København

Hotel Royal på Ved Stranden fotograferet i 1870. Det var før C. Ferslew købte hotellet, indrettede det til
bladhus, og i 1886 forhøjede det med en etage. I baggrunden Nikolaj tårn, der overlevede branden i 1795, men
mistede sit spir. Det nuværende kom først på i 1909. Foto Københavns Museum.

TEKST
ALLAN MYLIUS THOMSEN, BYHISTORIKER

MAGASIN Da København brændte anden gang
i 1795, blev Bremerholm-kvarteret næsten udslettet. Efter branden skød statelige nyklassisictiske borger- og købmandsgårde op langs
både Gammel Strand og Ved Stranden.
På hjørnegrunden Fortunstræde og Ved
Stranden 18 havde ligget et kendt gæstgiveri.
Det havde oprindeligt været en adelsgård,
som i 1600 var ombygget til herberg. Dets bomærke var et forgyldt relief af lykkens gudinde fru Fortuna. Derfor blev herberget kaldt
”Den gyldne Fortun”. Det blev så kendt, at det
lille Nikolaj Kirkestræde i folkemunde blev
kaldt Fortunstræde. Dette navn overlevede.
Det forgyldte skilt af bremersandsten blev oprindeligt opsat i 1748 over kældernedgangen
på hjørnet, men forsvandt i en årrække. Det
er siden blevet rekonstrueret, og genopsat.
I 1748 blev den gamle ”Fortun” nedrevet,
og et nyt palæ opførtes, der fik navnet Hotel Royal. Det brænder dog allerede i 1795.
Traktør Henrich Wilhelm Løbel lader et nyt
hotel opføre. Det blev på den tid anset som

byens fineste, hvor bl.a. H.C. Andersen havde
sin gang.
I 1876 køber etatsråd Chr. Ferslev bygningen. Han udgav bl.a. dagbladene ”Nationaltidende” og ”Dagens Nyheder”. Hotel Royal
bliver ombygget til bladhus, i 1886 tilføjes en
etage, og facaden ændres noget. Hotelnavnet
blev siden genbrugt da Arne Jacobsen tegnede
det nye hotel overfor Hovedbanegården.
De Ferslewskes sidste dagblad ”Dagens Nyheder” lukkede i 1961. Herefter købte Ingeniør-Sammenslutningen ejendommen og lod
den istandsætte og restaurerere. Siden da har
der været forskellige virksomheder i ejendommen, i dag rummer den advokataktieselskabet
Lindh Stabell Horten. Men der er stadig restaurant i kælderen, selvom den ikke længere hedder ”Den Gyldne Fortun” - nu bærer den navnet Condesa med speciale i mexikansk mad.
Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen fortæller
om det gamle København i hver udgave af
Københavneravisen.

er i disse
år én stor byggeplads med
gravearbejder, afspærringer,
omkørsler, larm og forstyrrelser. Men det kan kommunen
ændre på med den nye vejlov,
der blev vedtaget i Folketinget
før jul, og som træder i kraft
1. juli.
Sidste år blev der givet næsten 10.000 gravetilladelser i
København, og sammenlagt
var der over 250.000 ”genedage”, som er dage, hvor et
vejarbejde forstyrrer trafikken.
- Det er rigtig mange genedage, og det må kunne gøres bedre. Derfor har vi indledt et tæt samarbejde med
Danske Anlægsentreprenører og de store ledningsejere,
for at vi sammen kan finde
løsninger, der kan give en
bedre fremkommelighed, siger Ivan Partov, som er chef
for gravetilladelser i Københavns Kommune.
Statusopgørelsen
over
gravetilladelser i 2014 viser
desuden, at det ikke er den
kørende trafik, der er værst
ramt af vejarbejder, selv om
mange bilister måske oplever
det sådan. 69 procent af gravearbejderne foregik på fortov, 24 procent på kørebanen
og 7 procent på cykelstier.
Ivan Partov peger på, at
det store problem er de genedage, hvor gravearbejdet
står stille, fordi gravearbejdet
ikke gøres helt færdigt.
- Vejloven giver os et nyt

instrument til at få ledningsejere og entreprenører til at
koordinere gravearbejderne
bedre, for fremover kan vi
tildele en bod, hvis arbejdet
ikke gøres færdigt til tiden.
Hvis tingene står stille for
længe, kan vi tage bødeblokken frem, eller vi kan vælge
at få arbejdet gjort færdigt for
graveaktørens regning, hvis
han ikke selv sørger for det.
Men vi håber på, at det samarbejde, vi har indledt, mindsker behovet for at gøre brug
af bødeblokken, påpeger Ivan
Partov.
Den nye vejlov har allerede ændret på graveaktørernes adfærd. Nu oplever
København et markant fald
i antallet af gravearbejder,
der påbegyndes uden en tilladelse.
- Vi ser ikke længere gravearbejder, hvor tilladelserne
ikke er på plads, hvilket har
været et hyppigt problem førhen. Her har den nye vejlov
allerede haft en præventiv effekt, konstaterer Ivan Partov.
Københavns Kommune
har netop ansat flere vejinspektører til at overvåge gravearbejderne i de forskellige
bydele. Vejinspektørerne skal
følge de enkelte entreprenører og ledningsejere for at
holde øje med, om tidsfristerne bliver overholdt og
samarbejde om at finde løsninger, der kan mindske antallet af unødige genedage.
lp
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SPORVOGNE OG BUSSER
FOR SJOV OG FOR ALVOR
TEKST SØREN PALSBO

private bytrafikfolk er bevidste om,
at de forvalter en kulturarv.
Den kollektive bytrafik er så vigtig en samfundsfunktion, at den
bør foregå i offentligt regi. Det signalerede de københavnske politikere klart, da kommunen overtog
sporvejsdriften i 1911. Trekvart århundrede senere gik udviklingen i
en anden retning, og den kollektive
trafik blev efterhånden overtaget af
private selskaber – igen!
En anden verden

Den mest moderne sporvognstype, som blev anskaffet i København, var leddelte vogne fra vognfabrikken i Düsseldorf. Det gav dem snart
kælenavnet ”Frk. Düsseldorf”. Vognen, der var på prøve i København i vinteren 1957/1958, er her i trafik på Sporvejsmuseet.

KULTURARV Hundredtusinder af dan-

skere benytter hver dag kollektiv bytrafik i form af tog, metro og busser. Men for omkring 1.200 personer
i alle aldre og begge køn er kollektiv
bytrafik noget mere: Det er nemlig
deres hobby! Den specielle og ganske omfattende fritidsinteresse dyrkes i foreningen Sporvejshistorisk
Selskab, der i år fejrer sit 50 års jubilæum.
Jubilæet blev markeret med en
stor udstilling i Københavns rådhushal i februar, og udstillingen gentages på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, når museet åbner til sæsonen
2015 den 25. april.
Sporvejsmuseet på Midtsjælland
er den jubilerende forenings største,
men langt fra eneste projekt. Drivkraften bag langt hovedparten af aktiviteterne er i 2015 – som de var det i
1965 – frivillig ulønnet arbejdskraft.
”Det ville være beundringsværdigt, hvis det ikke var, fordi de morer sig storartet! Og det bekræfter

de fremtidsforskere, som hævder, at
folk i fremtiden vil være nødt til at
udfylde fritiden med noget, der til
forveksling ligner arbejde. For underholdning er kun underholdende,
hvis den ikke varer ret længe. I det
lange løb er alvoren morsommere.”
Disse betragtninger om frivilligt ulønnet arbejde stammer fra
en avisartikel, som historikeren
Erik Kjersgaard (1931-1995) skrev
efter et besøg på Sporvejsmuseet
Skjoldenæsholm. Citatet er med i
den udstilling, som foreningen bag
Sporvejsmuseet – Sporvejshistorisk
Selskab – har arrangeret i anledning
af 50-året for selskabets stiftelse i
februar 1965.
Storbyens liv og udvikling

Hobbyen kollektiv bytrafik er ganske omfattende: sporvogne/letbaner,
busser, trolleybusser, undergrundsbaner/metro, S-baner og alt, hvad
dertil hører. Den kollektive bytrafik hænger nært sammen med stor-

byens liv og udvikling, så billeder
og beretninger fra mere end 100 års
sporvejsdrift er samtidig beretningen om de store byers udvikling –
ikke mindst hovedstadens.
I 2003 blev
HT Museets offentligt ejede
samling af museumssporvogne, busser og
en stor mængde
arkivalier overdraget til Sporvejsmuseet,
som dermed fik
en
vognsamling, der regnes for verdens
femtestørste.
Forskning i den
kollektive bytrafiks historie har i årernes løb resulteret i et stort antal bogudgivelser
om trafik- og byhistoriske emner. De

I en del af jubilæumsudstillingen
sættes der fokus på året 1965, da Sporvejshistorisk Selskab blev stiftet. Det
var en verden uden internet, telefonerne havde drejeskive og sad fast i
et stik i væggen, og de unge holdt fest,
mens de små vinyl-singleplader snurrede med 45 omdrejninger i minuttet. Og så var den kollektive bytrafik
under omstilling fra sporvejsdrift til
busdrift. 50 år senere er de moderne
sporvogne – ofte betegnet letbaner –
på vej tilbage i de fire største danske
byer. Det kan man også få mere at
vide om i Sporvejshistorisk Selskabs
jubilæumsudstilling.
Jubilæet sætter som nævnt
præg på udstillingen på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm,
men markeres
også på anden
vis, blandt andet med en stor
sporvognskavalkade 20. juni
med start kl. 11.
Medlemmerne af Sporvejshistorisk
Selskab
dyrker deres fælles
interesse
ved regelmæssige møder i hovedstaden og i
Odense, ved rejser til udenlandske byer med sporvejsdrift eller trolleybusdrift - eller
på Sporvejsmuseet.

DET VILLE VÆRE
BEUNDRINGSVÆRDIGT, HVIS
DET IKKE VAR,
FORDI DE MORER
SIG STORARTET

MARTS 2015 ÅRGANG 10

KBH K

21

Vi er klar på apoteket…
Spørg
bare os!

Få styr på allergien
– Vi er ikke ens, og allergi viser sig med forskellige symptomer hos den
enkelte. Det er derfor vigtigt med individuel vejledning, så vi sammen finder
frem til denne rette løsning for dig. På apoteket tilbyder vi godkendte og
veldokumenterede produkter, der giver hurtig og effektiv lindring til alle i
familien – og vi giver tilmed forebyggende råd omkring allergi.

Venlig hilsen
Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på
Kongelig Hof Apotek

Kongelig Hof Apotek
Store Kongensgade 45 · 1264 København K · Tlf. 33 14 11 68
www.kongelighof.apotekeren.dk
Blandt de fine museumskøretøjer, som
blev overtaget fra HT Museet, er denne
benzindrevne omnibus fra 1913 af mærket
De Dion Bouton. Her forsøger medarbejdere fra Sporvejsmuseet at overtale den til
at starte.

FAKTABOKS
Sporvejsmuseet er beliggende ved
Jystrup omtrent midt mellem Roskilde og
Ringsted. Vognsamlingen omfatter ca.
125 sporvogne, busser og trolleybusser,
hvoraf en stor del er i trafik eller udstillet
på museet, mens andre vogne er i depot,
hvor de afventer istandsættelse.
Vognparken spænder over vogne fra
sporvejsdriftens tidligste år i 1860erne til
busser, som ser ud, som om de var en del
af gadebilledet i går.
Museumssporvognene kører på to
forskellige sporvidder (1000 mm og 1435
mm) og trafikerer en samlet strækning på
ca. 2 km. Museumsbusser trafikerer en
rute i Sporvejsmuseets smukke omegn.
Sporvejsmuseets sæson 2015 begynder
25. april og varer til udgangen af skolernes efterårsferie, 18. oktober.
Du kan læse mere på:
www.sporvejsmuseet.dk og
www.letbaner.dk

DET KOSTER LEVETID
AT GIVE DEN GAS I KØBENHAVN

Det står værre til med
levealderen i hovedstaden end i resten af Danmark. De københavnske mænd bliver i gennemsnit 76,4
år. For de københavnske kvinder er
middellevetiden på 81,6 år. Landsgennemsnittet for mænd er 78,5 år,
mens kvinderne holder ud i 82,7 år.
Den gennemsnitlige levealder er
på ét år øget med over et halvt år
for mænd og 0,78 for kvinder. Det
er et markant hop i forhold til tidligere fremskrivninger, viser nye tal
fra Danmarks Statistik.
Den gennemsnitlige levealder er i
mange år steget støt. For 20 år siden
lå gennemsnittet for mænd på 72,6,
mens det for kvinder var knap 78 år.
Beboerne i Indre By og på Christianshavn kan glæde sig over at leve
næsten syv år længere end beboerne
på Nørrebro, som udånder efter blot
72,7 år.
Det er social ulighed, der slår
STATESTIK

igennem, og det skal der gøres noget
ved, mener overborgmester Frank
Jensen (S).
- Vi hører tit, hvor fantastisk en
by København er, men der er også
en anden side af mønten, hvor vi
har mange borgere med livsstilsyg-

domme som diabetes og KOL, siger
Frank Jensen.
Ser man på de områder i Danmark, der huser de mest standhaftige danskere, tegner Nordsjælland
sig for de bedste levevilkår med en
gennemsnitlig levetid sidste år på
knap 80 år for mænd og 83,4 år for
kvinder.
Med den stigende levetid øges
sandsynligheden for, at Danmark i
fremtiden vil se flere ældre fejre deres 100 års fødselsdag. Indtil videre
tyder statistikken dog på, at det kun
vil være syv ud af tusinde mænd,
der kan fejre den runde fødselsdag
og knap tre ud af hundrede kvinder.
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URMAGEREN
URMAGEREN
Dronningens Tværgade
Dronningens Tværgade

Smørrebrødscafé
Smørrebrødscafé
Svend Larsen’s efterfølger
Svend Larsen’s efterfølger
Koldt bord, platter, højt belagt
Koldt
bord, platter,
belagt
smørrebrød,
luksushøjt
sandwich,
smørrebrød,canapeer
luksus sandwich,
frokostboller,
og masser
frokostboller,
canapeer
og masser
af forskellige
frokostmadder.
af forskellige frokostmadder.

Ny adresse:
.9 !$%,'!$%

St. Kongensgade
92 kld, København K
Ny adresse:
FROKOST
4,&
 92
kld,
 K
www.sl-smbr.dk
St. Kongensgade
København
tlf: 33 12 06 37
www.sl-smbr.dk
fax:3333121206063737
tlf:
fax: 33 12 06 37

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

Nu også

Nu også
.9 !$%,'!$%
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PROFESSIONAL AND CLASSIC CAMERAS
PROFESSIONAL AND CLASSIC CAMERAS

Håndlavede chokolader

Håndlavede chokolader

Bredgade 14 - 1260 København K -

Olympus 75/1,8
Olympus
75/1,8
Nyhed

Nyhed
Ny spændende portræt
Ny
spændende
portræt
optik
til Olympus
PEN
optik
til Olympus
PEN
og OM-D.
MFT bajonet.
og
OM-D.
Læs
mereMFT
om bajonet.
optikken
Læs
merehjemmeside.
om optikken
på vores
Tlf.på33
15 13 63
vores hjemmeside.

6.795,6.795,-

Åbningstider:
tirsdag-fredag kl. 11-17 · lørdag kl. 10-13 · Mandag lukket
Pris er kun for optik
Pris er kun for optik

SKINDERGADE 41 · 1159 KØBENHAVN K · MAN-TORS 9.30-17.30 FRE 9.30-18.00 LØR 9.30-15.00
TLF. +45
14 12
15 · WWW.PHOTOGRAFICA.COM
· MAIL@PHOTOGRAFICA.COM
SKINDERGADE
41 33
· 1159
KØBENHAVN
K · MAN-TORS 9.30-17.30
FRE 9.30-18.00 LØR 9.30-15.00
TLF. +45 33 14 12 15 · WWW.PHOTOGRAFICA.COM · MAIL@PHOTOGRAFICA.COM

Østerbro Frimærkehandel
Østerbro Frimærkehandel
Kontant opkøb af frimærker og mønter.
Kontant
opkøb
af ved
frimærker
og mønter.
Medvirker
gerne
realisering
af store
Medvirker
gerne ved
realisering
af store
dødsbosamlinger.
– Reel
behandling.
dødsbosamlinger. – Reel behandling.
www.oesterfrim.dk
www.oesterfrim.dk
man-fre 12-17 - lørdag 10-14, torsdag lukket.
man-fre 12-17 - lørdag 10-14, torsdag lukket.
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I teorien forstår man nok den eventyrlyst,
den, og det er jo smigrende. Men om føje år vil
befolkningstallet falde med 1, når Christian der besjæler Ohlendorff. Hans navn vil opnå
Ohlendorff Rasmussen siger farvel. Han vil samme glans som Columbus, og tænk nu, hvis
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Hvad man dog kan
få folk til at svare på
TEKST RUDOLF RASK

Børneburet
Journalist
Lars Thorsen er en munter mand, besjælet af en
fræk form for humor,
hvor det gælder om at
få en virksomhed til at
reagere på et fuldstændig rablende vanvittigt
brev med et absurd forslag, en klage eller forespørgsel. Gennem flere
år har han ofret papir
og porto på pinlige påfund, og det er i de fleste tilfælde lykkedes
ham at få svar. Dronningen, Zentropa og
enkelte andre har dog
kastet vrøvlet i papirkurven.
Perlen i den brevsamling, som han nu
har udgivet, er så afgjort korrespondancen med Københavns
Energis vandsparerådgiver, der tager ham alvorligt.
Thorsen henvender sig for at viderebringe sin
forestilling om, at der kan skrues ned for vandforbruger med op til 90 %, hvis man – og det gælder
så mænd – udlader sin urin i håndvasken i stedet
for toiletkummen og kun bruger en halv liter vand
til at skylle efter med.
Han efterlyser en officiel anbefaling for at bryde
det eksisterende tabu – og det får han sågu i et
svarbrev fra vandsparerådgiver Charlotte Storm:
”Hvis alle gjorde som dig, ville der være meget
vand at spare på toiletskyl… vi har via vores facebookside linket til en brasiliansk kampagne, der
opfordrer folk til at tisse i brusebadet. For tanken
er jo god nok”.
Vandsparerådgiveren er faktisk så begejstret, at
hun beder om tilladelse til at lægge Lars Thorsens
anbefaling på KE’s site.
Dog er det ikke lykkedes denne signatur at finde
den, men brevvekslingen er også et par år gammel.
Man kan forestille sig brevbissens begejstring,
da han åbnede sin post og så, at KE var gået lige
lukt i hans fælde.
ANMELDELSE

Guldfund på Amager

Måske er det en smagssag, men Thorsens forslag
om, at Bornholm i en uge skulle kalde sig ”bæ-

klatten” er noget
mere søgt. Alligevel ulejliger øens
borgmester sig
med at svare.
En værgeløs
husejer i Hedensted skal ikke
have noget af,
at der arrangeres trommeshow
hele natten og vil
sende bilerne med
scenegulv, stillads
og Nordeuropas
største gonggong
retur. Dansk Sprognævn afviser hans
hjemmelavede ord
tjuksi-tjuksi for en
meget overvægtig
dame. Dansk Jødisk
Museum
henviser Thorsens ønske
om at blive jøde til
Mosaisk Troessamfund, og Coca-Cola
ser ingen særlig grund til at lancere en curry-cola.
A. P. Møller Mærsk afviser høfligt hans tilbud
om at opstille en 19 tons granitstatue af Dirch Passer foran hovedkvarteret; Thorsen har ellers meddelt, at han vil ankomme den 1. oktober kl. 8 med
klippeblokken, der så skal hugges til.
Fisketorvet bryder sig ikke om, at ”Amagers Aktive Nudister” vil arrangere en nøgenhappening
den 5. november, men foreslår spydigt, at det måske er noget for TDC.
Nationalmuseet kender ikke noget til den 25
centimeter lange guldpenis, som Thorsen hævder
at have fundet i Amagers jord og indleveret til udstilling.
Ferrero meddeler, at de ikke anbefaler folk at
spise 50 mælkesnitter på en time med deraf følgende fordøjelsesproblemer, men vedlægger alligevel svaret en æske chokolade. Og statsministerens
sekretær påpeger, at regeringschefen ikke bringer
reklame i nytårstalen og derfor ikke kan slå et slag
for Mesterslagteren i Amagercentret.
En usædvanlig og overvejende vittig bog, der
bæres af ung – let studentikos - uforfærdethed og
en aldrig svigtende fantasi.

Udspekuleret er denne henvendelse
til Kirstens Dyrehandel:
”Jeg har fået en grå transportkasse i fødselsdagsgave i foråret. Den er købt i jeres butik.
Jeg har været meget glad for at bruge den,
men nu er den efterhånden ved at være for
lille. Jeg ved godt at min lille datter Freja
bare kan bukke benene sammen, men efterhånden skal man skubbe lidt ekstra for overhovedet at lukke lågen. Der står, at kassen er
57 centimeter lang, men Freja var allerede 60
centimeter lang, da hun fyldte fire måneder,
og hun er næsten syv måneder gammel nu,
så du kan nok forstå, at den er gal.
Derfor vil jeg meget gerne høre, om I har
den samme transportkasse, men blot større?
Helst op mod 1 meter i længden, så den holder, indtil Freja er så stor, at hun ikke prøver
at kravle rundt over det hele. Og måske kan
man lave et bedre låsesystem? Allerede nu
kan hendes fingre godt få fat i dem, og når
hun bliver større, så vil hun sikkert finde ud
af at låse sig selv ud”.
Svar fra Kirstens Dyrebutik:
”Hej Lars Thorsen, vi har ikke den transportkasse i en større str., men vi har den
her. Den har også en bedre lukning. Den er
flysikker, så den er meget stabil. Cayman 6
transportkasse 93 x 65 x 68 cm. 1.399 kr.”

Lars Thorsen
Goddag, jeg ser ingen grund til at
omdøbe Bornholm til Bæklatten.
134 sider, 125 kr. inkl. forsendelse.
Forlaget Café Chimpansen
www.cafechimpansen.dk
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HYLDEST TIL

HALFDAN
FYLDER REOLER

OG TASKER
OG HYLDER
TEKST PETERSEN, POULSEN, PALLESEN OG PIIL

Halfdan er jo borte
han digted’ tusind sange
Nogle ganske korte
og andre dejlig lange
om Snemand Frost og Frøken Tø
og om Nanette, om at dø.
Hans voksne digte rødmer
hans børneremser sødmer
Med alvorsord og remser
og biler uden bremser
Lyrikken på tapetet
som stjernealfabetet.
Nu blev han knap nok hundred’ år
men hele digterværket står
som Rundetårn i sproget
tag plads i læsetoget
der lystigt siger futtefut
fortællingen er aldrig slut.
Femhundred’ sider for en hund
det er da alt for billigt
Smut ind og køb din tanke rund
og lad det gå lidt villigt.
Gå ikke glip af dette værk
der former hjernen sjov og stærk
Fyrværkeri med krudt og kridt
en bog der kræver at bli’ slidt.























PAUL SMITH
FORTÆLLER
EN FORRYGENDE
HISTORIE,

DEN VIRKELIGE
Jacob Ludvigsen samtaler med
Paul Smith på Historiske dage
i Øksnehallen
søndag den 15 marts kl. 15.10

Paul Smith

KAMPEN OM STAUNINGS STOL
Dokumentarisk thriller

Kampen om Staunings Stol foregår i 1940 og beskriver den kamp om
magten i landet, som foregik bag kulisserne, også når kulisserne var i Berlin.
I november 1940 besøgte den sovjetiske udenrigsminister Molotov sin tyske
kollega von Rippentrop i Berlin, hvor også Hitler var til stede. Molotov
ankom med særtog fulgt af 3 snese efteretningsofficerer, alle iklædt
mørkeblå habitter og filthatte.
Det blev ikke noget frugtbart møde, og umiddelbart efter besluttede Hitler
sig for at angribe Sovjetunionen.
Tyskerne var derfor ikke længere interesseret i politisk ballade i
mønsterprotektoratet. De danske nazister havde ellers planlagt at gentage
Moussolinis succes fra 1922, da han marcherede mod Rom.
Ved Den lille hornblæser på Rådhuspladsen i København havde føreren af
de danske nazister, Frits Clausen forberedt en demonstration, der skulle
lede frem mod en magtovertalelse …

Halfdan Rasmussen (1915-2002)
Halfdans Digte
Med forord af Johannes Møllehave
og efterskrift af Torben Brostrøm
544 sider, 99,95 kr.
Nyt Nordisk Forlag/Schønberg

I skildringen af det første krigsår har Paul Smith fundet alle nuancerne
frem i skildringen. Han er hæmningsløst nuanceret! I romanen, der baserer
sig 100 pct. på kildemateriale fortæller Smith en forrygende historie, den
virkelige.
FORLAGET HOVEDLAND

h

WWW.HOVEDLAND.DK
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Lise Nørgaard

funkler

med humor, hukommelse, hunde
og kurs mod hundredeårsdagen
TEKST JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE 14.

juni kan Lise Nørgaard fejre sin 98 års dag, og det foregår
i Korsbæk. Matador-byen på Bakken
åbner den 30. april, og den bliver en
attraktion, der aldrig er set magen
til. Håndværkerne er i sving med at
virkeliggøre den købstad, som Lise
Nørgaard og Erik Balling gjorde til
folkeeje for 35 år siden, og det bliver
ikke en tom kulisse.
Ganske mange bøger om såvel Lise
Nørgaards liv som Matadors myter er
udkommet gennem årene; den seneste er ”Fruen kommer i dag”, hvor
Cecilie Frøkjær interviewer hende.
Titlen udspringer af tiden med optagelser på Nordisk Film, hvor man
med en vis ærefrygt talte om, at Matadors mor ville dukke op og kaste
glans over foretagendet.

grunde havde en kortere karrierer
som chefredaktør på Politiken og
ikke fattede, at Lise var et af bladets
største aktiver. Han døde for 30 år siden, så det er højst hans nærmeste
familie, der kan gyse over Lises spot
og spe.
Nå, der er også et par hip til de
anmeldere, der i begyndelsen erklærede Matador for makværk og ikke
fattede genialiteten i dette eviggyldige stykke dansk kulturarv (næste
genudsendelse finder sted i 2017).
For alle køn i alle aldre

I Matador spiller Kvik en væsentlig
rolle, og Lise fortæller om glæden ved
hunde og det vemodige ved ikke længere at have en logrende kammerat
omkring sig. Når man nærmer sig de
100 år, har man mistet mange venner
og familiemedlemmer, og den livsEt velvalgt match
Cecilie, født 1968, er ligesom Lise fra kloge Lise har hver gang haft styrke
1917 en fremragende journalist, og de til at komme igennem sorg uden at
to passer godt til hinanden; man for- lade sig lamme.
Samtalerne er inspirerende for folk
nemmer, hvordan de hygger sig sammen over en rejemad. Som læser føler af alle køn i alle aldre, ikke mindst
moderne
kvinder,
man næsten, at man
der skal have karrisidder med ved bordet, lytter og nipper
ere og familie til at
til et glas hvidvin.
spille sammen. Vel
At bogen er bleer det ikke enhver
beskåret at blive en
vet en bestseller er OG SÅ HÅBER JEG PÅ
legende, som er kendt
velfortjent, for Lises MANGE AF DE LANGE,
og beundret fra hytte
fabelagtige hukom- GODE DAGE, HVOR SOLEN
til slot, men inspiramelse er fuldstændig SKINNER, OG MAN FÅR
usvækket og bliver DEN LIGE IND I ANSIGTET,
tionen til, hvordan
stimuleret af Ceci- OG DER ER TID OG RO TIL
man kan bevæge sig
gennem tilværelsen
lies klare og veldis- AT SIDDE STILLE OG NYDE
i højt humør og være
ponerede spørgsmål. LIVET.
noget for andre uden
Nye facetter af Lises
at glemme sig selv
liv rulles op, hun har
bestemt ikke haft en dårlig barndom, har bud til enhver uanset årstallet
men hun måtte gøre op med konven- på dåbsattesten, og især mennesker
tionerne om, hvad kvinder kan og lidt op i årene kan lære at tage sig
sammen, være udadvendte, åbne for
ikke kan.
Det ligger ikke til Lise at være bit- oplevelser og smile til verden. At se
ter og bære nag, og det er også no- oldebørnene vokse til er Lises drøm,
get, der tærer på energien, dog er der hun vil vide, hvad der bliver af dem.
”Og så håber jeg på mange af de
øretæver til den socialdemokratiske
middelmådighed, der af uforståelige lange, gode dage, hvor solen skinner,

og man får den lige ind i ansigtet, og
der er tid og ro til at sidde stille og
nyde livet”, lyder fruens afsluttende
replik.
Fru Fernando Møghe, som man
tillige med en række andre af Korsbæks personligheder vil møde lyslevende i Korsbæks gader, bildte omgivelserne ind, at hun blev 100 år, men
hun havde regnet ti år galt. Lise Nørgaard har for længst rundet de 90 og
er med raske fjed på vej til de tre cifre,
og selv om enhver kan blive ramt af
et slagtilfælde eller en tagsten, er der
rimelige chancer for, at den 14. juni
2017 bliver en national fest-og flagdag, hvor vagtparaden spiller Matador-temaet og bagermestrene vil kappes om de flotteste lagkager med 100
lys.

Cecilie Frøkjær interviewer
Lise Nørgaard:
Fruen kommer i dag
327 sider, 299 kr.
Gyldendal
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FØDSELSDAG Jakob Vedelsby blev for fire

år siden valgt til formand for den skønlitterære afdeling i Dansk Forfatterforening. I foråret 2014 blev han valgt til
formand for hele foreningen, som tæller over 1.300 forfattere, oversættere og
illustratorer og har eksisteret siden slutningen af 1800-tallet. Jakob Vedelsby
har involveret sig i formandsarbejdet
med stor entusiasme. Den 13. marts
2015 runder han de 50 år.
Forfatter og formand for Dansk
Forfatterforening, Jakob Vedelsby, der
runder 50 år den 13. marts 2015, blev
født i en etværelses i det københavnske
Nordvest-kvarter, voksede op i et hyggeligt gammelt hus i Birkerød og flyttede
som 19-årig til Nørrebro, hvor han stadig bor. Nu sammen med sin kone med
hvem han har to voksne døtre. Jakob Vedelsby er cand.phil. i Film- og Medievidenskab fra Københavns Universitet. I
1990 debuterede han som forfatter med
digte i tidsskriftet Hvedekorn.
Jakob Vedelsby arbejder freelance
som blandt andet journalist, tekstforfatter, taleskriver og foredragsholder. I
2002 udkom hans første roman Himlen må vente på forlaget Samleren. Den
blev efterfulgt af romanerne Du og jeg,
Verden i verden, Bjergene i horisonten
og senestMenneskeloven, hvorom anmelderne bl.a. skrev: ”sproget flyder,
gnistrer og skaber fryd … i afdelingen
for det geniale” – og: ”Fascinerende roman om verdens tilstand … yderst læseværdig.”
Med Menneskeloven har Jakob Vedelsby fået et internationalt gennembrud. Romanen er indtil videre udkommet på seks sprog. Senere på måneden
rejser han til Beijing og Shanghai for at
promovere den kinesiske oversættelse.
Jakob Vedelsby har modtaget talrige
legater fra blandt andre Statens Kunstfond for sine romaner, om hvilke han
selv siger, at de på én gang er sprogfo-

kuserede og plotdrevne. ”Jeg inviterer
på oplevelsesrige, tanke- og følelsesvækkende rejser, og håber på, at mine bøger sætter sig spor hos læserne og gør
en positiv forskel i verden,” siger han.
Jakob Vedelsby blev for fire år siden
valgt til formand for den skønlitterære
afdeling i Dansk Forfatterforening. Og
i foråret 2014 blev han valgt til formand for hele foreningen, der tæller
over 1.300 forfattere, oversættere og illustratorer og har eksisteret siden slutningen af 1800-tallet. Foreningen har
til huse i Tordenskjolds gamle lejlighed
på Strandgade i København. Og Jakob
Vedelsby har involveret sig i formandsarbejdet med stor entusiasme.
”Jeg stiler først og fremmest efter at
skabe bedre arbejds- og levevilkår for
bogbranchens indholdsleverandører,
der paradoksalt nok tjener mindst af
alle i bogkredsløbet og ikke sjældent må
hutle sig gennem tilværelsen,” siger Jakob Vedelsby, der blandt andet også er
initiativtager til og arrangør af Blixenprisen – en storstilet prisfest for litteraturen, som løber af stablen første gang
den 29. maj i år.
Formandsjobbet i Dansk Forfatterforening er ikke fuldtidslønnet, så han
har travlt med sideløbende at tjene
penge på freelanceopgaver. Men der
skal naturligvis også være tid til at
skrive. Jakob Vedelsbys sjette roman
Skyggespor er på trapperne. Ifølge bagsideteksten er det en handlingsmættet
roman om en kaotisk verden styret af
frygt for fremtiden – en roman, der består af lige dele suspense og opdagelsesrejse ind i maskulinitetens mørke.
Skyggespor udkommer den 20. marts
– en uge efter fødselsdagen – på forlaget Tiderne Skifter.
Jakob Vedelsby fejrer 50-årsdagen
med en reception i Dansk Forfatterforening.

FOTO SIF MEINCKE

Formanden
runder
et skarpt
hjørne
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DOKUMENTARISK SPÆNDINGSROMAN

1940: DE DANSKE NAZISTERS
MISLYKKEDE KUP I KØBENHAVN
TESKT JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE Denne opsigtsvækkende

politiske thriller vil muligvis vække
vrede – eller tavshed - for hvor meget
kan man tillade sig at digte videre på
virkelige hændelser? Paul Smith har
som cand. mag. i historie sit kildeapparat i orden, på bogens sidste fire
sider opregnes 57 skriftlige kilder til
det drama, han ruller op i ”Kampen
om Staunings Stol”.
Handlingen tager sin begyndelse
8. og 9. april 1940 med en minutiøs
beskrivelse af den tyske besættelse
med de kortvarige kampe mellem
tysk og dansk militær i Sønderjylland
og omkring Amalienborg. Modstanden var kortvarig, den kostede nogle
få dødsofre, men så måtte regeringen
affinde sig med den kendsgerning, at
Danmark var besat af tyske tropper.
Inden da redegøres minutiøst for
de advarsler om troppebevægelser,
der cirkulerer i de diplomatiske korps.
7. april skrev den svenske gesandt A.
Richert i et telegram til det svenske
udenrigsministerium: ”Strengt fortroligt. Jeg har det bestemte indtryk,
at en vidtgående aktion mod Norge og
Danmark finder sted inden for meget
kort tid”. Men det blev ikke rapporteret til Danmark. Eller gjorde det?
Hvor meget vidste toppen om landets
uundgåelige skæbne?
Dansk Front!

De danske nazister vejrer morgenluft,
da deres tyske venner er ankommet.
Nu vil de til magten og forventer, at
Hitler vil hjælpe dem med at fjerne
Stauning. I det besatte Norge begik
nazilederen Vidkun Quisling statskup, så det måtte også kunne lade
sig gøre i Danmark.
DNSAP, Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti, havde ved folketingsvalget i 1939 fået 30.000 stemmer og tre mandater. Ikke ligefrem
imponerende for føreren Frits Clausen. Bondepartiet fik 50.000 stemmer
og fire mandater – på den modsatte

fløj stod Aksel Larsens kommunister 1940 berigede Politikens spalter med
med 40.000 stemmer og tre manda- efter anmodning fra Erik Scavenius,
ter. Moskva og Berlin var stadig al- bestyrelsesformanden, der netop var
lierede, så de danske kommunister blevet udenrigsminister. ”Winston
holdt i princippet med tyskerne i Churchill er en farlig mand”, mente
1940. Socialdemokratiet havde opnået avisen – 15.000 abonnenter reagerede
730.000 stemmer og 64 mandater og ved at afbestille den.
En sidebemærkning: Da Berlingdannede regering med den radikale
regeringspartner (14
ske Tidende blev 250
pladser). De yderligtår, tog daværende
bestyrelsesformand
gående var således
Ole Scherfig i 1999
dværge.
det modige skridt
Bondebevægelat sætte en historisens leder, godsejer NU KAN PAUL SMITH AF
Knud Bach, ville li- FLERE GRUNDE IKKE HAVE
ker til at skrive ”Bergesom Frits Clau- STÅET BAG GARDINERNE
lingske under pres
1933-45”, så alle skesen være statsmini- OG TAGET NOTATER, MEN
ster, stærkt støttet af AT MØDET HAR FUNDET
letterne kunne lukAxel Hartel fra Bon- STED ER SIKKERT OG VIST,
kes ud af skabet. Et
klogt træk, der mådepartiet og hofjæ- OG REKONSTRUKTIONEN
germester Jørgen Se- FOREKOMMER TROVÆRDIG. ske også kunne have
inspireret til dybere
hested til Broholm,
selvransagelse
på
der drømmer om at
blive udenrigsminister. Handlingen Rådhuspladsen. Idrætsbladet, der
tager for alvor fart i hans lejlighed i blev udgivet af Politiken, hyldede
Store Kongensgade 81 den 7. maj 1940, hæmningsløst samkvemmet med tyhvor et sammenrend af danske nazi- ske sportsfolk. Ekstra Bladet var helster beslutter at skabe en fælles nati- ler ikke helt fint i kanten.
onal front, som kan redde Danmark
fra det ”marxistiskliberale regime”. Fiasko-revolutionen
”Dansk Front!” råber de og kaster sig Magtkampene mellem de nazistiske
over snaps og smørrebrød. En intrige spidser i Berlin med hensyn til, hvorer i sving.
dan Danmark skulle administreres,
Nu kan Paul Smith af flere grunde belyses grundigt. Smiths indsigt er
ikke have stået bag gardinerne og ta- forbløffende. Han ved også meget
get notater, men at mødet har fundet om stridighederne indenfor det dansted er sikkert og vist, og rekonstruk- ske politikorps og afslører, hvordan
efterretningsbetjenten Max Weiss getionen forekommer troværdig.
nerer de danske nazister ved at fodre
bladet Stormen med pinlige historier
Pressens rolle
Statsminister Stauning ved udmær- om Frits Clausen; dets redaktør Wilket, hvad der foregår, for ”genrejs- fred Pedersen var glødende jødehaningsfolkene” er ”forbløffende åben- der, men kunne heller ikke fordrage
mundede, når de taler i telefon”, som Clausen.
Scenen, hvor bondepartiets Hartel
justitsministeren bemærker.
Vi får fine detaljer om Stauning og den 20. maj 1940 uden held opsøger
om tidens politiske klima, hvor avi- Stauning for at kræve, at han træder
ser som Nationaltidende og Jyllands- tilbage og truer med, at Tyskland vil
Posten agiterer for ”et opgør med sy- reagere voldsomt og reducere Danstemet”. Velkendt er den lederartikel, mark til et protektorat, hvis det ikke
som redaktør Einard Skov den 28. april sker, ville man gerne se på film.

Helt komisk bliver det søndag den
17. november. Nazisterne har indkaldt til stormøde i Forum og marcherer derfra til Den Lille Hornblæser på Rådhuspladsen. Tanken er at
fortsætte til Christiansborg og sætte
rigsdagen ud af spillet og danne en
ny regering, men det ender i slagsmål og kaos, Frits Clausen gemmer
sig på et toilet og får en dragt prygl
af en af de første modstandsmænd,
den senere så berømte jernkunstner
Robert Jacobsen. Naziføreren må forlade kamppladsen i et salatfad – ”Det
var den revolution”.
Romanen bidrager til et dybere
billede af det første besættelsesår –
”når der digtes over historiske personers gøren og laden, skal fantasien
holde sig inden for det sandsynliges
rammer; som i B. S. Ingemanns historiske romaner”, skriver forfatteren afslutningsvis for at tage højde
for indvendinger.
Interessen for besættelsestiden er
vedvarende, snart er der premiere på
spillefilmen ”9. april”.
Paul Smith har med underfundighed og omfattende viden føjet et velskrevet, værdifuldt og tilmed stærkt
underholdende bidrag til historieskrivningen; hans vid er på højde
med Hans Scherfigs, men uden dennes underliggende kommunisme.

Paul Smith
Kampen om Staunings stol
338 sider, 249 kr.
Hovedland

29

30

BYENS BØGER

NYHEDER  |  OMTALE |  PRESSE

MARTS 2015 ÅRGANG 10

Livets
ondskab
og dens
rodnet
TESKT JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE Nogle

kriminalromaner
foregår i velhavende miljøer med glamour og glimmer, andre i storbyens
jungle blandt velorganiserede bander. Med den socialrealistiske ”Under
Liv” fører Karin Hede os ind i den
danske provins i og omkring Randers,
og hun gør det troværdigt og med et
ønske om at forklare, hvad der gør
unge mænd med trist baggrund til
kriminelle.
Ofte holdes læserne i spænding,
indtil morderen afsløres på de sidste
sider, her ved vi snart, hvem der har
begået forbrydelserne, og slutningen
drejer sig om deres pågribelse under
ledelse af kriminalkommissær Marianne Iversen, en gennemgående figur fra journalisten Karin Hedes to
første romaner, som hun skrev sammen med Martin Bavngaard i 2009
og 2011; han døde i 2012, og ”Under
Liv” er tilegnet ham.
Kommissæren skildres som et ret

almindeligt menneske, en kvinde
med bekymringer for sit helbred og
med ønsket om at være en god moder og hustru. Familien er flyttet i
et skovløberhus for at få mere lys og
luft, men jobbet kræver meget, især
da et hjemmerøveri og et mord forstyrrer idyllen.
Personerne er skildret loyalt og
med mange facetter, de brutale begivenheder kaster lange skygger, et ægteskab bryder sammen, og en ensom
hospitalslaborant bliver misbrugt til
at skaffe en af forbryderne et alibi.
Gerningsmændene kommer fra
samfundets bund og har ikke fået noget forærende under deres opvækst,
deres drømme om penge og ønsker
om hævn er drivkræfterne bag deres
forbrydelser, der ikke er helt så udspekulerede, som de selv havde forestillet sig. Røddernes rodnet er råddent.
Selv om disse typer fra livets kælderetage er usympatiske, giver Karin

Hede indsigt i deres elendighed, men
det lidt bedre borgerskab får også
nogle ridser i lakken, forretningsmanden Lars lever af fiduser, og det
får frygtelige følger for ham selv og
familien.
Detaljerne er i orden, skildringen
af politiets tekniske arbejde og rollefordelingen på stationen er interessant, og sandsynlighedsgraden er
større end i mange andre kriminalromaner. Børn, heste og hunde giver
også deres bidrag til handlingen.
Kulminationen er næsten som
i en dansk spillefilm fra det gamle
århundrede, men troværdig og forløsende. Godt håndværk og stor empati gennemstrømmer ”Under Liv” og
gør den værd at læse som kontrast
til internationale thrillere. Måske er
det ikke lige den bog, som Randers
Turistforening vil bruge i sin propaganda, men hvorfor egentlig ikke?
Marianne Iversen kan vel være lige

så god som inspektør Wallander, der
har sat Ystad i Skåne på verdenskortet. ”Under Liv” er et ærligt billede
af livet under overfladen i en større
by i Jylland.
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Pisserenden
TEKST CAMILLE BLOMST

OMTALE Sankt Peders Stræde har fået
en ny satirisk Pisserendepisser, som
man skal passe på.
Det var ikke uden fryd, at jeg satte
tænderne i Rasmus Graakjærs lille
flabede storbysatire om en knastør
knap kreativ ung mand fra den kreative klasse i København K. Forfatteren bor i Sankt Peders Stræde, hvor
der midt på kørebanen går rigeligt
med selvudnævnte genier rundt. Efter eventyrene at dømme har kvarteret alle dage tiltrukket forsmåede og
misforståede ællinger.
Har man lange ører og vender københavnersvanernes ævl til sin fordel, skriver deres pippende klicheer
ned og sætter fragtmenter sammen
til en roman, der driller andedammen. Så jubler parnasset som fuglene ved søen, der får daggammelt
wienerbrød.
Der burde være skrivegrupper
støttet af kommunen, der havde til
opgave at sikre skriftlige vidnesbyrd
om samtiden set fra byens hjerte. Pisserenden fortjener en tosseroman om
året.
Hovedpersonen, hvis navn første
gang blottes på side 54, skriver om sin
omverden skildret med sine firkantede ”Og-sådan-er-det” synspunkter.
Bogen lægger for med en herlige
beskrevet klassisk ligegyldig tur til
Las Vegas, fortidens Dubai, med tegnestuen lige før krisen vælter bureauet. Selvom rejseselskabet er lige
midt i en voksen forlystelsespark
magter de nærmest ikke andet spas
end at komme sent i seng.
Vores hovedperson er langt fra en
festabe. Slet ikke efter at han er blevet fyret og ud af sine dagpenge skal
finde budget til en brandert. Men
han fortsætter med en sjælden gang
at mødes med en ekskollega fra tegnestuen for at drikke et par mandeøller og blive voksenmobbet hen over
en omgang terninger. Fordi Gråkjærs
sprog er så pokkers sikkert og personen så herligt karikeret undgår man
helt at synes, at det er synd at dagpenge bliver ædt op af et bord med
snydepelse.
Et af bogens højdepunkter er hovedpersonens løntilskudsjob hos en
en oldschool arkitekt med kontor på
den rigtige side af Nyhavn: Skygge-

vil trøste sig på Floss i Lars Bjørns
Stræde. Her frister en plukmoden keramiker med de sidste rester af æggestokkene i en hysterisk blå drink.
Moderat romantik opstår og mødet
betyder at vores helt må forlige sig
med livet. Uden at stritte imod accepterer han en hverdag, som han
havde fordømt, med Elises miskmask
af møbler og det kvindelige humør i
sin lejlighed.
Lidt held har arkitekten dog. Cyklende over Langebro mærker han næsen løbe. Endskønt han plejer at have
en pakke engangslommetørklæder i
forlommen, må han konstatere at
han er løbet tør for tørrepapir. Men
”I samme øjeblik overhaler en anden
cyklist. Det er en mand, der er lidt
ældre end jeg selv. Han er pæn i tøjet
uden at skille sig ud - kort sagt prototypen på en djøffer. Måske arbejder
han ovre på Christiansborg. Da han
passerer mig, falder noget, der ligner en blød cigaretpakke ud af hans
lomme. I det øjeblik den rammer asfalten, ser jeg, at det er en pakke lommetørklæder. Selv om cyklisten ikke
har meget fart på, opdager han ikke
tabet. Jeg styrer min egen cykel ind
til fortovet, sætter støttebenet ned
og samler pakken op, der ligger ude
midt på cykelstien.” Så får han snydt
snuden. Ikke noget med skæg for sig
og snot for sig. Gulvet er glat er en
velskrevet, velpudset, veloplagt skildring af røvtur på kreative klasse.

siden med udsigt til solsiden og de
yndige facader. Det er kostelig og
kritisk underholdning at følge en
kunstnerisk følelsesmæssige rutsjetur omkring brugen af et af hans bygningsværker. Forfatteren har nydt at
skildre arkitektens magtdemonstration og sans for at benytte særligt

Politiken som sit skyts for at opnå
offentlig opmærksomhed.
Langt hen ad vejen har Gråkjær
mod til at hænge sin hovedperson gevaldigt til tørre. Få gange får han lidt
medvind. Blandt andet umiddelbart
efter at hans dyre cottoncoat er blevet ødelagt på Rådhuspladsen og han
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