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KØBENHAVN

ER EN MELODI
Mens antallet af tuberkulosetilfælde stiger på landsplan, lykkes
det
at
begrænse den frygtede lungesygdom i København. Forrest i kamTEKST JACOB LUDVIGSEN FOTO THOMAS HOWALT ANDERSEN
pen
står sygeplejerske Nete Wrona Olsen fra Indre By, der cykler rundt
SOCIALKAPITALISME Forretningsmanden Klaus Riskær Pedersen er berømt og berygtet. Det er
for
hjemløse,
og udenlandske
borgere
med symptomer
letat
at finde
affærdige
ham, menudsatte
det er uklogt.
For den nytænkende
københavner
viser sig at
påvære
denfilosof
smitsomme
lidelse.
S:14
på linje med
de store tænkere, der gennem århundreder har formet vores
EPIDEMI

civilisation. Nemmest er det at pege fingre ad Riskær og feje hans tanker væk.
Det politiske liv og erhvervslivet og frem for alt borgerne i et demokrati med iltmangel burde tage hans nye begreb socialkapitalisme alvorligt. Men tør vi?
S:14

DET SPIRER OG GROR I DEN BLODIGE JORD
BYENS BØGER Krimi-genren er i voldsom vækst. Kendte og
endnu ukendte forfattere dyrker uhygge og ondskab.
Fiktion og virkelighed går op i en højere enhed, og
læserne bliver godt underholdt. Jannik Lunn er en af de
største kendere af netop kriminallitteraturen, og som
optakt til Krimi-Messen i det gamle Horsens Tugthus
den 12-13. marts disker han op med en hel stak
nyudgivelser.
S:19

AF SMUKKE

TONER
TEKST CAMILLE BLOMST

Forfatteren og sommelieren Nana Wad har sat
sit præg på byen i 25 år. Hun
ses ofte i gaderne og til festligheder, hvor godtfolk mødes. Nana Wad har fornyet
vinsproget og lært kvinder at
tale om vin med hverdags ord.
Selvom at hun rejser meget
især i Italien, så er København hendes by, hvor hun bor
med sin mand og fire kønne
børn.
S:16
MIT KVARTER
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LEDER

UNGE KØBENHAVNERE

LOKKES
I GÆLDSFÆLDE
ÅOP er en forkortelse for de samlede omkostninger på et lån, altså både renter og gebyrer.

Sandsynligvis er det de færreste, der har forstået dette begreb. Hos Zaplo beregner man
sig 151,8 % i ÅOP.
Åh, lille fregnede Louise, eller hvad han eller nu
hedder, sidder i bussen og stirrer på skærmen i
loftet. Zaplo, Vivis og Ferratum viser små

KAFFEKAMP

Efterhånden er der ikke et gadehjørne i København, uden at det er
blevet overtaget af en kaffekæde.
TEGNING: CLAUS SEIDEL

BYENS DEBAT

ÆLDREVÆKST

I Kristeligt Dagblad påpeger Birgit Meister, at den voksende
ældrebefolkning stiller nye krav til byers indretning:
”Tænk bare på stoplysene. Dem må vi have set på og reguleret,
for ældre mennesker går ikke lige så raskt som unge, og derfor
skal det grønne lys være tændt længere, end det er i dag, så at
også ældre kan nå sikkert over gaden til det andet fortov.
En anden mulighed er at lave flere heller halvvejs over vejen.
Der kan man hvile, indtil lyset igen skifter til grønt, hvis man har
brug for det. En lille skammel ville heller ikke være så dårlig.”

reklamefilm, der frister til at tage et
kviklån. Louise nærer en brændende trang til nyt tøj, kontoen er i bund, og det ville
også være nice at kunne
tage en ordentlig tur i nattelivet.

deres kredit, og så har vi balladen: rykkere
(med gebyrer), trusler og inkasso. Louise kan
ikke sove om natten, og hendes eneste værn
mod virkeligheden er at lade være med at
åbne rudekuverterne.
Åger er omfattet af straffelovens § 122, men
pengepugerne i Zaplo, Ferratum og Vivus behøver
ikke ligge søvnløse, for der er ikke domspraksis, som lægger låg over rentekrav.

En låneaftale er juridisk bindende, det skal deres advokater nok huske at fortælle,
når det kommer så vidt.

Åboulevarden – her tager Louise
beslutningen. Hun klikker sig ind på
en af udbyderne – Zaplo, Vivus, Ferratum – der
tilbyder første lån gratis, afdragsfri måneder og
løbetider fra 1 dag og op til 1 år. Tag 10.000 kr.

og betal 17.500,94. Det sidste tal er der ikke
plads til i reklamen, men Louise er sikkert
så fornuftig, at hun læser alt det med småt.
Årh, det er godt nok mange svære ord, og det
er nu, hun har lyst til at mærke suset. Få svar

på få minutter, så sætter vi pengene ind på
din konto, og du kan svinge Dankortet. Hvis
du bare bærer dig fornuftigt ad og betaler
tilbage efter vores regler, sker der ikke noget ondt.
Ålene i kviklånebranchen ved jo godt, at en vis
procentdel af låntagerne falder i sumpen. Måske

Åbenbart er lovgivningsmagten totalt ligeglad med,
at mellem 120.000 og 140.000
unge, hvoraf en stor del er bosat i
København, ifølge en rapport fra Forbrugerrådet
TÆNK og Trygfonden har store problemer med at
komme ud af fælden. Prisen er ødelagt livskva-

litet og registrering i RKI, så de invalideres
økonomisk.
Ånden bag ådselgribbenes gesjæft er rådden. Al
snak om, at folk selv må tage ansvar for deres dispositioner, er ikke i overensstemmelse
med den gode læresætning om, at man ikke
skal lede nogen i fristelse. Louise lever i nuet
og vil bitterligt fortryde, at hun sad i bussen
og på Åboulevarden blev grebet af begær. I
aften må hun nøjes med pastaskruer og dåsemakrel. Lovgiverne skal beskytte de tankeløse unge og begrænse kviklåneriet.

prøver de at dække deres gæld ved at øge
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ROCKSTJERNEN
VED KULTORVET

Sidste chance for at købe et helt personligt ord skrevet på silkebånd og indpakket
i gaveæske fra Middelboes Ordbutik i Kattesundet.

TEKST ANDERS HØJBERG KAMP FOTO TORBEN DRAGSBY

TEKST MAJBRIT HJELMSBO FOTO TORBEN DRAGSBY

PORTRÆT Bag disken i pladebutikken Beat bop

Ordene er boldene i luften, som Anne Middelboe Christensen jonglerer ekvilibristisk
med som en både begejstret og
kritisk teateranmelder på Dagbladet Information, hvor hun
har skrevet i over tyve år. Hun
er desuden forfatter til adskillige bøger om ballet og anmelderi, ligesom hun i årevis har
undervist en hær af unge vordende kulturformidlere i brugen af sprælske ord og levende
sprogbrug som ekstern lektor i
kulturjournalistik ved Københavns Universitet.
Og som om al denne ordaktivitet ikke var nok, åbnede
Anne Middelboe Christensen
for et par år siden sin helt egen
Ordbutik. Ideen til projektet
opstod som et spirende ønske
om på et tidspunkt at skrive en
digtsamling, baseret på alle de
ord, som kunderne havde købt
i Middelboes Ordbutik. Altså en
digtsamling, der i den kreative
proces vil ende med at være inspireret af ord, andre mennesker end digteren har udvalgt
som værende betydningsfulde
og dyrebare.
Hvad tror du, får folk til at
købe ord i din Ordbutik, når de
alligevel er til fri afbenyttelse i
sproget, spørger jeg ordmageren?
Anne Middelboe Christensen: ”Jeg tror, folk køber ord,
fordi de længes efter at komme
tæt på en essens af ordet, der er
vigtig for dem. Jeg har mange
kunder, der er sprognørder og
tænksomme mennesker, som
mere er optaget af symboler end
materielle ting. Ord, der købes
som gaver, er typiske ved, at de
f.eks. peger på venskaber, eller
fortolker en persons karakter,
eller en fælles erindring. Et lillebitte ord kan rumme meget
mere end ordet selv”.
OPHØR

Siden sommeren 2013 er der
passeret omkring 250 ordkunder igennem Middelboes Ordbutik, som har købt enten et
eller flere ord til sig selv eller
som gave til andre. Ordene er
blevet solgt for 500 kroner per
styk og er pertentligt blevet streget ud og holdt hus med i Annes
retskrivningsordbog. Ordene er
blevet printet på fine små silkestrimler og pakket ind i tilhørende ordæsker, som sidst men
ikke mindst har fået følgeskab
af et højtideligt udstedt ordbevis.
Hvilke ord har overrasket eller glædet dig mest at levere over
disken?
Anne Middelboe Christensen: ”Jeg holder det principielt
hemmeligt hvilke ord, der er
solgt, indtil jeg har flettet dem
sammen til en digtsamling.
Men da Susanna Sommer fra P1
for åben mikrofon købte ordet
”smilodonunge”, anede jeg ikke,
hvad det var? Men det ved jeg
nu. Det er en unge af en uddød
sabeltiger. Så derfor vil der i min
endelige digtsamling vandre en
sabeltigerunge rundt mellem
alle de andre ord”.
Anne Middelboe Christensen har fra starten givet sit ordsalg en frist på tre år, hvorefter
arbejdet med digtsamlingen
skal påbegyndes. Tiden er ved
at udløbe. Derfor sætter Anne
nu ind med en slutspurt i form
af et ophørsudsalg fra Middelboes Ordbutik i Kattesundet
10A. Åbningstiderne er varierende, fordi projektet hele vejen igennem udelukkende har
været lystbetonet.
Derfor tjek næste åbningstid på
www.middelboesordbutik.dk.
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sidder rockstjernen Denner. Dagligt kommer
der kunder fra ind- og udland for at få et foto,
en sludder - og en stak plader med hjem.
“Kan du tage et fotografi af os tre,” spørger
en af to langhårede nordmænd, da jeg en tilfældig eftermiddag træder ind i den lille pladebutik Beat bop på en sidegade til Kultorvet.
Nordmændene er fans af butiksejeren og
rockguitaristen, 57-årige Michael Dennis Denner, der i 1980erne spillede sammen med Mercyful Fate og King Diamond, danske heavy
metal-bands som fik succes i både Europa,
Asien og ikke mindst USA. Siden da har Denner, som han bliver kaldt, været involveret i
utallige andre bands og for nylig optrådt på
scenen foran titusinder af publikummer med
verdensnavne som Metallica og Volbeat.
Mange af af hans kunder er musikere, og
et fotografi vidner om, at James Hetfield og
Michael Poulsen, forsangerne i henholdsvis
Metallica og Volbeat har været inde for at hilse.
“For mange heavy metal-fans er butikken
en lille turistattraktion, hvor de kan komme
ind og hilse på mig. Så vi kan godt tage et
interview nu, men du skal skynde dig, inden
der kommer nye gæster ind, som vil snakke
og have taget fotos,” siger Denner og byder på
en kop kaffe, mens guitarerne blæser ud af
højttalerne.
Sælger bedre end Kim Larsen

I butikken sælger han rock, heavy, blues, jazz
og meget mere. Selvom man kunne tro, at
en lille pladebiks var en nostalgisk anakronisme, sælger han godt med plader. Det skyldes blandt andet den fornyede efterspørgsel
på vinyler, der efterhånden har varet i årevis.
“Det er klart, at vinylboomet har hjulpet mig
på vej. Det er blevet trendy nu. I begyndelsen
af 90erne ville alle af med deres vinyler, fordi
CD’en var kommet. Alle de butikker, der satsede på cd’en er gået nedenom og hjem, men
jeg har heldigvis holdt fast i vinylen.”
For at understrege, at det også er en hyggeklub, har han indrettet et blærerøvsvindue
fyldt med de plader, han selv med virker på.
“Mange er ikke klar over, at jeg har solgt
flere plader end Kim Larsen,” siger han. Forskellen på Kim Larsen og Michael Denner er,
at Michael Denners plader bliver solgt i hele
verden. Meget sigende kan man slå navnet Michael Denner op på det populære internet-lek-

sikon Wikipedias hjemmeside på sprog som
engelsk, fransk og portugisisk, men ikke dansk.
En historisk pladeforretning

Michael Denner startede som pladepusher på
Nørrebro tilbage i ‘88, men det tog tid, før han
blev købmand. Den første hed Rockshop.
“Den måtte jeg lukke, for den kunne ikke
løbe rundt. Alle kom og købte mine fede plader til en 50er stykket. Og da alle mine fede
plader blev solgt, spiste jeg på dyr restaurant
i stedet for at genskabe lageret. At købe et nyt
fedt sortiment er sådan noget, man lærer med
tiden,” siger han.
Et par år efter åbnede Denner Rockcity
med to andre heavy metal-entusiaster på Gothersgade, men kundekredsen var begrænset
til netop heavy metal-fans. Og den store musikstue bag pladesalget var derfor lidt for fyldt
med langhårede heavyhoveder, til at almindelige, civile borgere gad lægge vejen forbi. Så
også den gik nedenom og hjem.
Der var det, at han kom i tanke om sin
gamle ven Flemming Mus, der har forstand
på penge og en bredere musiksmag, og som i
mange år blev medejer af Beat bop. Fra 1992 i
Gothersgade og da kommunen i 2008 ville renovere bygningen, gav de Denner en ordentlig
pose penge, så han kunne overtage det fulde
ejerskab og flytte til Peder Hvitfeldts Stræde
i stedet. Butikslokaet overtog han fra en gammel ven, den i heavy-miljøet meget respekterede Ken Anthony, der netop var ramt af det
dalende cd-salg.
“Det betyder meget for mig at være her i
hjertet af Indre København. Jeg er født og opvokset i Tordenskjoldsgade bag Det Kongelige
Teater, og det er værd at bemærke en butik,
jeg er kommet i, fra jeg var en ung knægt i
starten af 70erne. Allerede dengang var det
en pladebutik. Jeg hentede øl og sodavand for
dem stort set hverdag bare for at få lov til
at være her. Jeg havde jo ikke pengene til at
købe plader.”
Det har han i dag, selvom Denner næppe
bliver millionær af at eje en pladeforretning.
Men hvad gør det for en mand, der er interessedrevet. Udover at sælge plader og spille
guitar, er han fast quizmaster på Bartof Station, hvor deltagerne svarer på alt fra fodbold
over almen viden til rockspørgsmål. Og netop
spørgsmål om rock har de to amerikanere, der
nu træder ind i butikken ...
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MORTEN KABELL FÅR SIN

BILFRI SØNDAG

Hviids Vinstue
Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk | Kgs. Nytorv |

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell vil kunne mønstre et endnu bredere smil søndag 18. september,
når København tømmes for forurenende biler.

OK
BO W!
NO 4181

TEKST LARS PETER LORENZEN

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL)
må være spændt som en
5-årig dreng juleaften, når
18. september 2016 oprinder.
På denne søndag i september bliver et af borgmesterens store ønsker nemlig en
realitet: Københavns første
bilfri søndag.
Flere forskellige zoner bliver på denne dag lukket ned
for bilister, så fodgængere
og cyklister kan indtage gaderne.
- Ved at bandlyse biler for
en dag giver vi københavnere
og turister mulighed for at
opleve, hvordan byen kan
bruges, når vi ikke skal sørge
for plads til forurenende køretøjer. Jeg er spændt på at se
dagen blive forløst, og jeg er
BILER

33 15 10 64
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sikker på, at det bliver noget
helt særligt, lyder meldingen
fra Morten Kabell.
Frederiksberg uden
for farezonen

Som landet ligger indtil videre, er det planlagt, at H.C.
Andersens Boulevard samt
centrale gader i alle bydele
bliver lukket for køretøjer.
Samtidig planlægges noget
hurlumhej i det centrale København, hvor borgerne kan
mødes på vejen.
- Hvis vi ikke bare skal
have tomme gader den 18.
september, skal vi selvfølgelig skabe dagen og begivenhederne sammen med københavnerne. På den måde bliver
det københavnerne, der viser,
hvad de kunne tænke sig at

bruge pladsen til, hvis vi
skulle bruge færre kvadratmeter til bilerne, siger Morten Kabell.
Adskillige
bekymrede
og toneangivende frederiksbergborgere har tidligere givet udtryk for deres store frustration og angst for at blive
lukket inde i deres kommune
uden mulighed for at slippe
væk, men Teknik- og Miljøforvaltningen lover, at borgerne på Frederiksberg ikke
bliver forhindret i at komme
til og fra deres hjem i forbindelse med den bilfri dag.
Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at afholdelsen af den bilfri søndag
vil koste skatteborgerne 4,7
millioner kroner.
lp
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WELCOME TO DENMARK!
WE ARE SPECIALISTS IN DENTAL
TREATMENTS WITHOUT PAIN.
Our clinics are equipped with the latest technology and our dental staff are
all specially trained to perform the most complicated of treatments. We speak
Danish, English, Spanish, Italian, Greek, Arabic, German, Polish and Russian.

DENTIN CLINIC
KRONPRINSESSEGADE 46. KØBENHAVN K
TAASTRUP HOVEDGADE 96. TAASTRUP

WWW.DENTINCLINIC.DK

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

REKORDINDTÆGT PÅ

PARKERINGSBØDER
BØDER A313.340 gange. Så
mange gange fik de yderst
aktive parkeringsvagter held
med at placere en parkeringsbøde under vinduesviskeren
på formastelige bilister i København, som ikke overholdt
færdselsregler og parkeringsbestemmelser i 2015.
Dermed sikrede Københavns Kommune sig en tre-

cifret millionindtægt i 2015
- den højeste indtægt i fem
år. Det viser tal fra Center for
Parkering.
Det koster 510 kroner i afgift, når kommunens p-vagt
har været forbi en bil, der
ikke overholder reglerne for
parkering.
lp

Shamanic
FINE ARTS & JEWELLERY
DANMARKS STØRSTE
UDVALG AF TURKISER

Sankt Peders Stræde 33 · 1453 København K
Tlf.: 3315 3003 · Email: shop@shamanic.dk · Web: shamanic.dk
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HAVNENS JUVEL
TEKST ERLING EKEGREN FOTO COBE OG LUXIGON

På Christianshavn var vi mange, som ventede i spænding på, at resultatet af arkitektkonkurrencen om Masterplanen for Christiansholm – Papirøen blev offentliggjort, og vi ville få en vinder præsenteret. Det skete i
pressen og ved offentlige møder i sidste uge af februar.
KULTUR Papirøen er med sin placering
i havneløbets knæk over for Skuespilhuset og med sin størrelse blevet betegnet som havnens juvel, som alle
har meget høje ambitioner om udviklingen af, når øen bliver rømmet med
udgangen af 2017.

Fint samarbejde helt op til afgørelsen

Forud for masterplanen var der gået
godt 4 år med et omfattende arbejde
i Christianhavns Lokaludvalg med
inddragelse af mange aktive borgere og deres visioner for øen. Vi
har i årene haft et fint samarbejde
med By og Havn, som ejer af øen,
Københavns Kommune, som planmyndighed samt ikke mindst Klaus
Kastbjerg, som ejer af de nuværende
bygninger på Papirøen. Jeg kan nu se,
at christianshavnerne er blevet hørt
og stor ros for det.
Vinderforslaget set fra luften med den færdige inderhavnsbro.
I Christianhavns Lokaludvalg vidDet vigtigste er imidlertid, at vinste vi, da vi kastede over opgaven i og senere vedtages i BR umiddelbart
2012, at der fra 2018 ikke var konkrete før sommerferien.
derforslaget indeholder helt centrale
planer for Papirøens fremtid.
ønsker fra christianshavnerne.
Kastbjerg fik fra 2014 iværksat en Vinderforslaget
Papirøen bliver, når arbejdet er afrække midlertidige aktiviteter som Arkitektfirmaet COBEs vinderforslag sluttet i slutningen af 2020
bl.a. Street Food og Den plettede Gris, er ikke mindre end fremragende. • Folkelig, mangfoldig, åben og tilgængelig
da hovedlejeren Dansk Presses Fæl- Med spidsgavle mod havnen samt • Der kommer et helårs havnebad gerne
lesindkøb sagde op før tid. Senere ud- skrå og synlige tagflader falder arkimed opvarmet havvand med god plads til
skrev By og Havn en konkurrence om tekturen ind i vores tradition for bygandre fritids-og kulturelle aktiviteter.
Masterplanen, og den er nu afsluttet. geri langs havnen på Christianshavn. • Der bliver plads til Street Food no.
Den skal danne grundlag for den lo- Her er ingen flade kasser og flade tage,
2 og andre spændende aktiviteter i
kalplan, som sendes i hørring i foråret som skæmmer havnefronten.
stueetagerne

METROENS
MYSTERIER
Bag grønne plankeværker udfolder de italienske metroarbejdere
sig dag og nat, usynligt for fodgængerne. Undergrundsbanen
skal jo gerne være færdig omkring
2019-2020. Fotograf Torben
Dragsby har stirret ned i dybet
ved Gammel Strand, hvor en af Cityringens stationer er ved at blive boret, støbt, afstivet, udhulet. En dag vil hullet blive lukket.
Men de berømte fiskerkoner, der
i noget nær tusind år handlede på
dette sted, får vi aldrig igen.

• Øen får træbrygger på alle sider med
plads til ophold helt ned til vandet
• Midt på øen etableres en grøn bypark
– Det grønne kobles med det blå på
Papirøen.
• Vi får et boligbyggeri, som kan komme
til at indeholde 25% almene boliger,
hvis truslerne mod planloven ikke gennemføres af Folketinget

Kommende arbejdspunkter

Det er svært få armene ned i begejstring over masterplanen, selv om
der naturligvis mangler mange detaljer endnu f.eks:
• Hvilke fritids-og kulturaktiviteter skal
der være sammen med ”Papirøbadet”?
• Hvordan skal de mindre byrum ved kajerne indrettes?
• Hvilket havneliv skal der være mellem
Papirøen og Arsenaløen?
• Hvilke boligformer skal der være: For
unge/ældre/familier?

Hvordan løser Kommunen trafikken til
og fra Papirøen?

Det er vigtigt at mange borgere fortsat engagerer sig i Papirøen og kommer med ideer til den kommende lokalplan.
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DIGITAL

LØSNING
AFLØSER

P-BILLETTEN
TEKST LARS PETER LORENZEN

Nu er det slut med at
vandre frem og tilbage fra bilen til
parkeringsautomaten og placere den
lille p-billet i bilens forrude. I løbet
af foråret skal bilisterne til gengæld
lære at memorere nummeret på bilens nummerplade, når de skal betale
for at parkere.
Københavns Kommune indfører
nemlig en ny digital betalingsløsning
i alle byens betalingszoner, som skal
gøre det lettere og mere fleksibelt at
betale for parkering i hovedstaden.
TRANSPORT

100 procent digital p-betaling

Formålet er at skabe 100 procent digital p-betaling på kommunens p-pladser - enten via automaterne, hvor man
registrerer parkeringen ved at indtaste sin nummerplade eller via p-betaling på mobiltelefonen.
Den nye betalingsløsning betyder
også, at halvdelen af byens p-automater
bliver udskiftet med infostandere, som
ud over at informere om betalingsreglerne i zonerne også guider bilisterne
til digital betaling via mobilen.
Den anden halvdel af p-automaterne bliver ombygget, så de fortsat
kan håndtere betaling med kort og
kontanter. Fælles for begge betalingsmetoder er, at man ikke længere skal
tilbage og lægge en p-billet i forruden,
da betalingen registreres digitalt.
Videoguide viser vej

Hvis man vælger at bruge mobilbeta-

ling, har man mulighed for at ændre
sluttidspunktet. Det betyder, at man
kun betaler for den tid, man holder
parkeret og ikke behøver at gå tilbage
til bilen for at forlænge tiden. I dag
bliver 30-35 procent af den betalte
parkeringstid i Københavns Kommune betalt via mobiltelefonen.
Københavns Kommune har udviklet en videoguide, der skal hjælpe
borgere på vej med den nye løsning,
ligesom der vil være skilte og p-vagter
i områderne i takt med udrulningen,
som kan hjælpe med at guide vej til
de nye løsninger.
De nye digitale betalingsautomater
vil blive indført bydel for bydel i København i løbet af februar og marts.
lp@kbhavis.dk

H. Skjalm P. - Nikolaj Plads 9 - 1067 København
Tlf. 3311 8200 - hsp@hskjalmp.dk
www.hskjalmp.dk

INTELLIGENTE LYSKRYDS

SPEEDER

TRAFIKKEN OP
I løbet af foråret blive indført tre scannerbiler, som skal hjælpe med at scanne nummerpladerne, og som giver besked til den
nærmeste parkeringsvagt, hvis en parkeret
bil ikke har betalt for parkering.

FAKTA OM DIGITAL P-BILLET
• Indførslen af nye betalingsautomater og infostandere er en del af en gennemgående modernisering og digitalisering af parkeringsområdet i Københavns Kommune.
• I februar lancerede Københavns Kommune den digitale parkeringsbutik, hvor
man for eksempel kan købe beboerlicenser og periodekort.
• Motorcyklister skal fremover betale for parkering på lige fod med bilisterne.
Tidligere har Københavns Kommune ikke håndhævet kravet om betaling for
motorcykler, da det ikke har været muligt at fastgøre en parkeringsbillet til
motorcyklen. Den udfordring forsvinder nu, da betalingen bliver digital.

TEKST LARS PETER LORENZEN

Tæt, træt og langsommelig
trafik i de københavnske gader er
snart en saga blot, efter at Københavns Kommune har investeret i 380
nye, intelligente lyssignaler som erstatning for de gamle lys.
Lyssignalerne er online, hvilket gør det muligt at regulere trafikken
bedre og hurtigere reparere ødelagte trafiklys,
bedyrer teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).
- De gamle signaler var
nedslidte. Derfor har vi fået de nye
lyssignaler, der sikrer grønne bølger,
og at vi nu generelt bedre kan styre
trafikken i København, siger han.
De nye signaler vil endvidere spare
TRAFIK

buspassagerer for et sted mellem 5 og
20 procent af rejsetiden, lover kommunen.
Det er ikke kun den offentlige
transport, der kan glæde sig over opgraderingen. Byens mange
cyklister kan se frem til 10
procent kortere rejsetid på
cykelstierne.
København er den første storby i Skandinavien,
hvor alle lyskryds er udskiftet med intelligente
lys. Projektet er en del af
et udbud på 47 millioner
kroner, som skal bruges til at gøre de
københavnske trafiksystemer mere
digitale og intelligente.
lp@kbhavis.dk
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Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

URMAGEREN
Dronningens Tværgade

Tlf. 33 32 12 64

LYNHURTIGT
Tag CYkle
Svend Larsen’s efterfølger
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TIL sTrand

270,-

	
  

Ny adresse:
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DIREKTE FRA KLOAKKEN
Nu også
siddepladser

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

TEKST LONE ØMANN

løbet af næste år bliver City forbun-

cykelsti over Holmen, lan

Knippelsbro, videre ad den befærdede Torvegade og igen videre ud mod Prags Boulevard
og Amager Strandvej.
Går det som planlagt, vil den rute være
noget af en omvej, når en ny stibro med gangog cykelforbindelse henover Inderhavnen står
klar i løbet af 2013. Samtidig anlægges en

Med de nye tiltag bliver
en integreret del af Købe
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bedste cykelby.
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Smørrebrødscafé
Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,
frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.
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MED MOR I BYEN

GÆK GÆK GÆK
MIN STAVNING ER LIDT SKÆG
TEKST CAMILLE BLOMST

At placere en
virksomhed næsten på Rådhuspladsen medfører høje forventninger hos kunderne. Alle
danskere har fået økonomiske
klø i Matador, når terningen
tvang dem på Rådhuspladsen
med rødt hotel.
Mange fine øjeblikke et
gået i stykker der, hvor alle
Matadorværdier er blevet
gjort op, vekslet og afleveret
til indehaveren af Rådhuspladsen og Frederiksberggade. Den får våde øjne, mens
den anden forsøger at neutralisere sin fryd over pengeseddelbunken, der har sendt en
spiller ud at smøre natmad til
de andre.
MED MOR I BYEN

Kikset kattecafé

Således forudfattet regnede
vi med, at Café Miao på H.C.
Andersens Boulevard var en
fancy café med levende snurrige katte og en hyggelig kop
kattekaffe.
Familiens første indtryk
var en ukrainsk skolepige-servitrice, sminket som tiger-kat og en nødtørftig møbelkombination af udtjente
møbler fra et værested og
kradsetræer, kattekurve og
andre ulækre indretninger,
med kat- foran.
Dyr på dope

Kattene Åse, Tiger, Lego, Panter og så videre, der lå i hvert
deres hjørne og sov fast, selvom
de blev klappet. Mon de via foderet havde indtaget døsende
midler? Den eneste kat med
liv i poterne var en hankat ved
navn Peder. Når gæsterne forlod et bord og efterlod en mælkekande tog han sin løn. Børnene jublede af lykke over at
se en levende kat, der labbede
mælk i sig. Sundhedsmyndighederne og jeg synes, at katte
på spiseborde er for græsk.
Billigt grin

Konceptet med kælekatte lod
til at tiltrække et klientel af
sårbare sjæle, der sad og småkedede sig i den sørgelige indretning. Mine tre børn tossede
rundt i lokalerne og aede passive pelsklumper med svag
puls. Over for mig sad to kvin-

der, der var født gamle i klæder
og frisurer, der gjorde dem tæt
på usynlige, og drøftede livets
gang i København.
Kattecafegæst A sagde til
Kattecafegæst B: ”Vil du høre
et eksempel på den skadelige forandring vores sprog
og land gennemgår? Jeg er
såmænd glad for, at jeg har
den alder jeg har og skal herfra, før det går helt galt.”
Jeg noterede på livet løs
og håbede på herlig pointe
fra en fremtidsforskrækket
gnavpot.
Brev på måtten

”På min måtte lå et gækkebrev. Det betyder i følge skik og
brug, at et barn i min opgang
vil sikre sig et gratis påskeæg.
Jeg kan regne ud, at det er en
halvstor dreng, for der kan
ikke være en voksen, der var
vidende om ordlyden, og selve
brevet var bare nogle få hakker
i et ark papir. Men det triste
var, og jeg kan næsten ikke få
mig selv til at sige det. Men.
Afslutningen lød: ”Jeg har lige
lavet stort, mit navn det står
med lort.”
Så kom jeg til at grine.
Min søn på fem år stod ikke
så langt fra folkemindesamlerne og nussede en rød
klumpkat. Jeg håbede, at han
er bedre opdraget end til at
snage som sin mor.
Gækkebrevets kulturruin

Kattecafegæst B svarede efter
en intellektuel lang tænkepause: ”Det er udviklingen at
tage det klassiske et skridt for

langt. Og det er et dagligdags
eksempel på, at vi skal stoppe
udviklingen. Hvis man ser tilbage, så skulle gækkebrevet
have bevaret sin oprindelige
gemmelegs poetiske uskyld.
Vi skulle aldrig have accepteret den variation, der hed mit
navn det står med sutter, pas
på, det ikke du ved hvad. Det
opmuntrer nye generationer
til at blive grovere. Hvad bliver den næste kulturruin?”
Jeg vendte ryggen til for at
notere færdig på min telefon.
Ikke fordi, jeg kan forsvare
det uskønne sprog, men faktum er, at ingen børn anno
2016 har et forhold til blæk
og iøvrigt ved de ikke, at gæk
er et gammelt ord for en godmodig spøg.
Børnestavning er
hensynsbetændelse

Min søn på fem uskyldige år,
der snart skal starte i skole,
kom over til mig og sagde diskret: ”Mor, jeg tænkte på, mor,
hvis man staver du ved godt: l o
r t (han siger aldrig ordet, kun
bogstaverne) bagvendt, er det
så ikke Trold?” ”Jo, hvis man
børnestaver” svarede jeg.
Hvorpå jeg fra damerne
hører: ”Børnestave, det er en
anden ulykke i vores curlingkultur. Hvorfor skal skolelærere, af alle, lære børnene, at
de gerne må stave fantasifuldt? Stavning er fuldstændig ukreativ, det er det fine
ved retskrivning.”

UDSIGTEN TIL EN ALTAN

FORENKLES

BOLIG Standardstørrelser på
altaner skal sikre mere ensartet sagsbehandling for de
mange københavnere, der
ønsker at få altan.
Et enigt teknik- og miljøudvalg på Københavns Rådhus har besluttet et nyt sæt
retningslinjer for altaner, som
skal gøre reglerne mere gennemskuelige.
Alt efter afstanden til den
nærmeste bygning kan københavnerne se frem til altaner med en dybde på mellem 70 og 150 cm. Samtidig
vil længden af altanerne afhænge af antallet af vinduer i
de underliggende lejligheder.
- Altaner har stor betydning for kvaliteten af en lejlighed, da det bliver nemt for beboerne at komme ud i det fri.
Samtidig bidrager altaner til
et godt byliv, da vi skaber liv

på de ellers døde husfacader.
Men vi har nu også fået meget
præcis viden om, hvor meget
altaner reducerer dagslyset i
de underliggende lejligheder.
Med de nye retningslinjer sikrer vi en god balance mellem
de ofte modsatrettede interesser, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).
Reglerne om standardstørrelse vil ikke gælde for et
mindre antal sager, hvor særlige lysforhold gør sig gældende. Samtidig vil tilladelse
til altaner fortsat skulle gives på baggrund af en helhedsvurdering af forholdene.
Som et nyt tiltag vil sagsbehandlingen også omfatte en
partshøring hos dem, der får
reduceret dagslyset i deres lejligheder.
lp

Spørg bare os…
Vi rådgiver om sundhed, personlig pleje og brug af lægemidler. Få
gode råd på stedet. Vi står også klar til at hjælpe, hvis du har brug
for at rydde op i medicinskabet. Lav en aftale med os, hvor vi
gennemgår din medicin, om du fortsat skal tage den og på
hvilken måde. Tag al din medicin med, så kasserer vi det, der
er blevet for gammelt eller det, du ikke længere har brug for.

Spar 20%
Fra den 29. februar til 20. marts har
apoteket 20% rabat på Hedrin®

Vi glæder os til at svare på dine spørgsmål.
Venlig hilsen

Allergimærket behandling
mod lus og æg

Tine Wiboltt
Apoteker på København
Vaisenhus Apotek

Tør vinterhud?

Rygestop?

Forkølet?

I frostvejr bliver luften ekstra tør og sammen med
blæst, kan det få din hud til at udtørre. Derfor er
det en god ide med god hudpleje.

Hvis du har fået smag for et rygestop kan vi apoteket hjælpe dig med en plan for hvordan du takler
det. Et effektivt rygestop kan startes på apoteket.

Forkølelse er en virusinfektion, der skal bekæmpes af kroppens eget immunforsvar, men du kan
gøre noget for at lindre symptomerne.

Danatekt fedtcreme
Med 70% fedt og derfor særdeles velegnet til meget tør/
skællende hud. Indeholder vitamin E, der dæmper rød
og irriteret hud. 250 ml.

Nicotinell® Spearmint
tyggegummi 2 mg
Du for dobler din chance
for at blive røgfri i forhold til
forsøg på rygestop uden
brug af et nikotinprodukt.
204 stk.

Nicorette® QuickMist
mundspray
Spray for hurtig lindring af
rygetrangen indenfor 60
sekunder. Tag 1-2 pust, når
du ville have taget en cigaret.
Med frisk smag af mint. 2 x
150 doser.

Hexokain®
Ondt i halsen?
Hexokain® er desinficerende og lokalbedøvende
sugetabletter. 40 stk.

Otrivin®
Mod forkølelse med
tilstoppet næse og ved
bihulebetændelse. Giver
luft i næsen på få minutter
og virker i op til 12 timer.
10 ml.

København Vaisenhus Apotek
Landemærket 3-5 · 1119 København K · Tlf. 33 15 41 10
www.vaisenhus-apotek.dk
Nicotinell tyggegummi Nicotinell indeholder nikotin. Virkning: Lindrer symptomer i forbindelse med tobaksafvænning eller rygereduktion. Dosering: Nicotinell tyggegummi frigiver nikotin ved tygning, hvor korrekt tyggeteknik er vigtig. Rygeophør: Ved et cigaretforbrug under 20 dagligt
anvendes 2 mg tyggegummi. Ved et forbrug på mindst 20 cigaretter dagligt anvendes 4 mg tyggegummi. 1 tyggegummi ved rygetrang, hver 1-2 timer, dog maksimalt 25 tyggegummier af 2 mg og maksimalt 15 tyggegummier af 4 mg per dag. Efter 3 måneder nedsættes forbruget. Brug ud
over 1 år anbefales ikke. Rygereduktion: Nicotinell tyggegummi bør anvendes mellem rygeperioder for at forlænge det rygefri interval og med den intention at reducere rygningen så meget som muligt. Hvis en reduktion i antallet af cigaretter per dag ikke er opnået efter 6 uger, bør der søges
professionel rådgivning. Et forsøg på ophør bør foretages, så snart rygeren føler sig klar, men ikke senere end 6 måneder efter behandlingsstart. Hvis et forsøg på ophør ikke kan opnås inden for 9 måneder efter behandlingsstart, bør der søges professionel rådgivning. Forsigtighedsregler:
Brug ikke Nicotinell ved overfølsomhed over for nikotin eller et eller flere af hjælpestofferne. Bør ikke anvendes af ikke-rygere. Bør ikke anvendes af børn under 18 år uden lægens anvisning. Forsigtighed udvises hos patienter, der for nyligt har haft hjertesvigt eller hjertestop, hjertesygdomme,
for højt blodtryk, sukkersyge, overaktiv skjoldbruskkirtel, overaktive binyrer, har alvorligt svækket nyre- og/eller leverfunktion eller mavesår. Bør ikke anvendes uden anbefaling fra lægen ved graviditet og amning, da risikoen ved behandling må afvejes over for risikoen ved fortsat rygning. Indeholder Sorbitol (E420) og bør derfor ikke anvendes til patienter med arvelig fruktoseintolerans. Indeholder natrium, og der bør tages hensyn hertil hos patienter på kontrolleret natriumdiæt. Gum-basen indeholder butylhydroxytoluen (E321), der kan forårsage lokalirritation af slimhinderne. Bivirkninger: Nicotinell tyggegummi: Almindelige: Hovedpine, svimmelhed, hikke, mave-tarmgener, ondt i kæben. Ikke-almindelige: Hjertebanken, hudrødmen, nældefeber. Sjældne: Overfølsomhedsreaktioner, udslæt, arytmier. Visse symptomer kan skyldes abstinenssymptomer og for lav
tilførsel af nikotin. Mundsår kan opstå, men en egentlig forbindelse med nikotinbehandlingen er uklar. Overdosering: Der kan forekomme symptomer, der ligner dem, der forekommer ved for meget rygning. Pakningsstørrelser per 8. juni 2015: Nicotinell tyggegummi: Spearmint: 2 og 4
mg: 24 og 204 styk. Tropical Fruit: 2 mg: 24 og 204 styk; 4 mg: 204 styk. IceMint: 2 og 4 mg: 24 og 204 styk. Lakrids: 2 og 4 mg: 24, 96 og 204 styk. Mint: 2 mg: 24, 96, 204 og 300 styk; 4 mg: 24, 96 og 204 styk. Fruit: 2 mg: 204 styk. Inden brug af produktet, bør vejledningen i og på
pakningen læses grundigt. Novartis Consumer Health – tlf. 39 16 84 00 – www.nicotinell.dk. Dato for produktresumé: Tyggegummi 07/2015. 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 Hexokain® (chlorhexidindihydrochlorid 5 mg og benzocain 2 mg) sugetabletter. Anvendelse: Mod slimhindebetændelse i mund og svælg. Dosering: Voksne: 1 sugetablet hver 2.-3. time. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed overfor de aktive stoffer eller overfor et eller flere af indholdsstofferne. Allergi overfor para-aminobenzoesyrederivater inkl. sulfonamider. Kontakt lægen, før du tager denne
medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Krydsallergi med sulfonamider. Bør ikke anvendes til børn under 15 år. Graviditet og amning: Kan anvendes. Bivirkninger: Meget almindelige: Misfarvning af tænder og
tunge. Forandringer i smagsoplevelsen. Ikke almindelige: Eksem. Sjældne: Allergiske reaktioner. Nældefeber. Meget sjælden: Methæmoglobin i urinen. Pakninger: Sugetabletter 20 stk. og 40 stk. Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10,
2630 Taastrup. Tlf.: 46 77 11 11. Fax: 46 77 66 40. www.takeda.dk Otrivin Ukonserveret, Otrivin Junior Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret indeholder xylometazolin. Virkning: Anvendes ved forkølelse med tilstoppet næse og bihulebetændelse. Virker efter få minutter og i op til 12 timer. Dosering: Børn 2-5 år: Otrivin Junior Ukonserveret: Under opsyn af en voksen. 1 pust i hvert næsebor 1 til 2 gange dagligt (hver 8-10 time) er normalt tilstrækkeligt. Må højst bruges i 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Børn 6-11 år:
Otrivin Junior Ukonserveret: Under opsyn af en voksen. 1–2 pust i hvert næsebor 2 til 3 gange dagligt i højst 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Bør ikke anvendes til børn under 2 år pga. risiko for overdosering med centralnervesystems-depression til følge.
Voksne og børn over 12 år: Otrivin Ukonserveret: 1 pust i hvert næsebor 3 gange dagligt efter behov, i højst 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Bivirkninger: Afhængigt af behandlingsvarighed kan det forventes at 3-8 % af behandlede, oplever en eller
flere af følgende bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brænden, nasal-sekretion, hovedpine, kvalme samt brændende fornemmelse på applikationsstedet. Ikke-almindeligt: Tilstoppet næse især efter hyppig eller langvarig anvendelse. Sjælden:
Gastrointestinalt ubehag. Meget sjælden: Systemiske, allergiske reaktioner (angioødem, udslæt, kløe) rastløshed, søvnløshed, træthed, synsforstyrrelser, takykardi eller uregelmæssig puls. Forsigtighedsregler: Behandling af længere varighed mere end 10 dage kan medføre hævelse af
næseslimhinden og hypersekretion på grund af øget sensibilitet i cellerne. Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for et af indholdsstofferne, efter operationer igennem næsen eller munden, ved glaukom med snæver kammervinkel eller ved kronisk inflammation i næsen med meget tør
næseslimhinde (rhinitis sicca eller atrofisk rhinitis). Bør kun anvendes af gravide og i ammeperioden efter aftale med lægen. Anvendes med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved hyperthyreoidisme, diabetes mellitus, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer på
grund af forstørret prostata, depression samt til patienter, der er i behandling med MAO-hæmmere eller har været det inden for de sidste to uger. Pakningsstørrelser: Otrivin Ukonserveret 1 mg/ml, Otrivin Menthol Ukonserveret 1 mg/ml, 10 ml; Otrivin Junior Ukonserveret 0,5 mg/ml, 10 ml.
Inden brug af produktet, bør vejledningen i og på pakningen læses grundigt. Novartis Consumer Health – tlf. 39 16 84 00 – www.otrivin.dk. Dato for produktresumé 09/2014.

*Priserne gælder fra 29. februar - 20. marts 2015, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.
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KARSTEN HANSEN STRIBER

HÆRVÆRK
OG SVINERI
I INDRE BY
TEKST
JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT.

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

Frederiksborggade 4 · 1360 København K
FOR BESTILLING:

ELLER SPØRGSMÅL:

tlf.nr.: 33 12 29 02

e-mail: slagter@kultorvet.dk

VANDALISME Det sku’ være så godt, men så er
det faktisk skidt. Der ødelægges og svines i et
uforståeligt omfang i København K. Butiksruder og skilte, som det viste, smadres. Pizzabakker og cigaretskodder, glas og flasker
henkastes på fortovet. De ellers allestedsnærværende affalds beholdere, der gerne
modtager alt, også cigaretskodder benyttes
ikke af alle. Hvem det er, der ikke benytter
den civiliserede måde, at komme af med sit
affald på, ved vi ikke. Antagelsen er dog,
at det fortringsvis er yngre mennesker, som
ikke er bibragt det minimum af kultur, der
skal til for at opføre sig ordentligt. En lille
hær af værdigt trængende samler dåser og
flasker op fra såvel gaden som fra affalds-

beholdere og henter sig en skilling for det
arbejde. Tak for det!
En anden lille hær, næsten 100 mand, jeg
har i hvert fald ikke set en eneste kvinde i
den flok, er de kommunaltansatte folk fra
Center for Renhold. De triller rundt i byen i
deres små eldrevne biler og tømmer skraldespande. De holder til i det tidligere garageanlæg under den nu arkitektkunstige plastikgrønsværsbelagte legeplads på Hauser Plads.
De gode folk ser ud til at være i familie og
komme fra Somalia. Garageanlægget er i øvrigt et tidligere beskyttelsesrum. Pladsen er
opkaldt efter schweizeren Conrad Hauser, der
i 1768 blev dansk gift og slog sig ned i byen.
Efter Københavns bombartement i 1807 købte
og bebyggede Hauser en række grunde langs
Hausergade, og Hauser Plads blev en af de
få umiddelbare og væsentlige byplanmæssige
ændringer efter bombardementet.
jt@kbhavis.dk
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142.500,00 ...

4,7 ...

…er honoraret for et foredrag af to en halv times varighed med Anders
Fogh Rasmussen, forhenværende statsminister, tidligere generalsekretær i
NATO. Men så fortæller han sikkert også den fulde sandhed om det hele.

... milliarder kroner tjente Danske Spil i 2015. Når forhandlere og afgifter
til staten er betalt, bliver det til et plus på 3,2 milliarder kroner. En stor
del af overskuddet går tilbage til staten, hvor det fordeles til sportsforeninger og ungdomsforeninger.

300.000.000 ...
…koster et projekt, hvor pensionskassen Pensam i samarbejde med en
amerikansk medinvestor skal modernisere ”et palæ nær Amalienborg” og
omdanne det til dyre ejerlejligheder. De mangelfulde oplysninger fremgår af en notits i Jyllands-Posten, Pensam ejes af en række fagforbund,
og forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA er formand for Pensam
Holding. Han vil sikkert påpege, at det er til de lavtlønnede medlemmers
bedste, at deres sparepenge investeres i boliger (med eller uden bopælspligt) til de ”aller-aller rigeste i det her land”.

20 ...
... millioner kroner for seks en halv måneds arbejde er, hvad hollandske
Cees ’t Hart har fået ind på kontoen efter sin første tid som topchef i
Carlsberg. Ud af de 20 millioner kroner er de 5,8 millioner kroner et sign
on-fee, som Carlsberg betaler Hart for, at han sidste år forlod sin tidligere
arbejdsplads. Syv millioner kroner er fast løn. Resten er kontant bonus
og aktiebaseret aflønning.

1.675 ...
…kroner pr. kvadratmeter er taksten for at have kontor i Amaliegade 15
i et palæ, tegnet af hofbygmester Nicolai Eigtved. Det ene lejemål er 374
kvadratmeter, det andet 453. ”Prominent kontorejendom, der vil repræsentere enhver virksomhed på bedste vis”, lover ejendomsmæglerne Lintrup & Norgart. Få skridt fra Amalienborg og således særlig velegnet til
Kongelige Hofleverandører.

203.000 ...
... mobiltelefonejere, der bruger taletidskort fra Telenor, må fra udgangen
af marts finde en anden leverandør, da den norske telefonkæmpe afskaffer
disse kort, som mange finder praktiske. Dette påfund til at genere kunderne
skyldes ”Telenors nye strategi, som bl.a. går på at skabe en mere enkel forretning, hvor man bedre kan målrette tilbud til den enkelte kunde”. Den
slags nonsens har man kostbare kommunikationskonsulenter til at finde på.

54.003 ...
... kroner i gennemsnit per kvadratmeter for en ejerlejlighed. Det er prisen,
hvis man ønsker at bo i Københavns nye eksklusive bydel Nordhavn. Det
er 41 procent dyrere end den gennemsnitlige kvadratmeterpris i resten
af kommunen for nybyggerier. Her er prisen 38.274 kroner per kvadratmeter. For at få råd til at bo i Nordhavn kræver det typisk to indtægter
på 500.000 kroner om året for at købe en lejlighed på 100 kvadratmeter,
hvis familien ikke har en stor opsparing at skyde i projektet.

1 ...
... er den plads, København indtager på Financial Times’ liste over Europas bedste og mest erhvervsvenlige områder. Inden for de seneste år er
det blandt andet lykkedes København at tiltrække amerikanske Cisco og
japanske Hitachi, som har slåer sig ned i København for at afprøve og udvikle smart city-løsninger. Det seneste år er der skabt 900 arbejdspladser
i Greater Copenhagen, som består af samtlige 79 kommuner og tre regioner i Østdanmark og Skåne med tilsammen 3,9 millioner indbyggere.

300 ...
830,5 ...
... millioner omsatte Gyldendal i 2015, et fald på 20 mill. i forhold til
2014. Begge år blev overskuddet 55,4 mill. Forfattere som Kim Leine og
Carsten Jensen bidrager kraftigt til omsætningen. Efter salget af distributionsselskabet Nordisk Bog Center er Gyldendal gældfri med aktiver
for 652 mill. kr.

360 ...
... plejeboliger og 150 ungdomsboliger er på vej ved Søerne i København. Det
nye byggeri vil samlet bestå af 37.895 etagekvadratmeter og har en anlægspris på omkring 1,1 milliarder kroner. Byggeriet kommer til at ligge ved Sortedams Sø og får adresse på Ryesgade 20. I 2012 blev der udskrevet en stor
arkitektkonkurrence, som skulle sikre, at plejehjemmet Sølund fra 1970’erne
blev revet ned og erstattet med mere moderne faciliteter.

…medarbejdere skal fyres, når Fona-kæden under rekonstruktion lukker
25 butikker og bevarer 31, hvor der så er jobs til 700 mennesker. Fona
på Nørreport forsvinder, mens afdelingen på Strøget får en chance til.

2.988 ...
kroner kræver SKAT i et rykkerbrev til et syvårigt skilsmissebarn, der
med forsinkelse havde fået de penge, som hans far skylder. Man må sige,
at det statslige opkrævningsapparat har sans for detaljer – det står værre
til med de store beløb. Foreløbig er det lykkedes svindlere at franarre
SKAT 9,1 milliarder i refusion af aktieudbytteskat; ingen medarbejdere,
tøj eller lav, behøver dog frygte deres stilling.

51 ...
procent er udbudslejen for butikker i indre København steget på fem år.
Ændringen i 105 var 39 procent. For hele landet er tallene 8 og 10 procent. Det oplyser oline.dk.

22 ...

45.479 ...

... milliarder kroner blev der solgt ejerlejligheder for i København og på
Frederiksberg i 2015. Det svarer til, at der hvert eneste minut blev købt og
solgt ejerlejligheder for 42.000 kroner. I samme periode steg salgsprisen
på ejerlejligheder i gennemsnit 13 procent i de to kommuner.

... kroner om dagen fik TDC’s administrerende direktør Pernille Erenbjerg
i 2015. Om dagen! Samtidig rasler aktiekursen ned, firmaet omstruktureres, alt er forvirring. Men selskabets direktører har sans for at berige sig
selv, ikke mindst når de forlod det mishandlede telefonselskab.
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DRONNINGEGÅRDEN

MAGASIN MYLIUS

CHRISTIANSBORGS

BRAND 1884

FÅR NY
PARKERINGSORDNING

Dronningegården har været det sted i København, hvor der er blevet
udskrevet flest p-afgifter i årene 2012-2015. Op imod 10.000 p-bøder er
det blevet til.

Maleren Hans Nikolaj Hansen malede dette billede af Christiansborgs brand den 3. oktober 1884 fra Havnegade
ved Børskanalen.

TEKST
ALLAN MYLIUS THOMSEN, BYHISTORIKER

Det første Christiansborg fra 1740
brændte i 1794. Arkitekten C.F. Hansen fik i
opdrag at opføre et nyt, hvor han valgte den
nyklassicistiske stil, og derfor ikke satte tårn
på slottet. Den 1. november 1828 var slottet
så færdigt at det kunne indvies.
Da vi i 1849 fik Grundloven blev der på
Christiansborg indrettet med mødesal for
både Folketing og Landsting.
Den 3. oktober 1884, skulle der fyres op på
Christiansborg, i forbindelse med Rigsdagens
samling. Det gik grueligt galt.
Man havde ellers været opmærksom på
brandfare belært af erfaringer med det første
Christiansborg. Således var der brandmure,
jerndøre, vagter, og slukningsmateriel, men
bygningen havde den svaghed at slottes sale
var i virkeligheden ”træbarakker”, som var opført inde i bygningen, fordi arkitekten C.F.
Hansen ikke kunne lide dimensionerne mellem murene på det første Christiansborg, som
han af sparehensyn var tvunget til at genbruge. Slottets røgkanaler var, af besparelseshensyn, bygget af træ. Brandmurene var ikke
MAGASIN

ført op gennem taget, for at taget stilmæssigt
kunne stå i ét stykke.
På den anden side af Børskanalen, havde Nationaltidende til huse på hjørnet af Fortunstræde.
Her arbejdede forfatteren Herman Bang som
journalist. Hans reportage fra branden anses af
mange som ”feuilletonjournalistik”, der på dramatisk bringer læseren ind i centrum af begivenheden. Artiklen indleder han på følgende måde:
”Jeg vil forsøge at skrive saa rolig som
muligt. Men naar jeg løfter Øinene, ser jeg
en ustandselig Ildregn af Gnister falde tæt
udenfor Vinduerne, og de bestandige Knald
fra det brændende Slot naar mine Øren som
Knald af en Tirailleurild (ild fra skydevåben).
Man skriver med rystende Haand og sydende
Hoved. Meget af det skrevne vil falde sammen
med andet, men det er uundgaaeligt.”
Det lykkede at redde slotskirken, Thorvaldsens Museum og ridebanefløjene. Resten
af slottet udbrændte. En meget stor indsats
af brandvæsen, militær og frivillige civile fik
reddet en del af slottets indbo og arkivalier.
Men meget gik tabt.
Det nuværende Christiansborg stod først
helt færdigt i 1928.
Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen fortæller
om det gamle København i hver udgave af
Københavneravisen.

PARKERING De uforståelige
parkeringsregler i Dronningegården får nu Københavns
Kommune til at lave reglerne
om og dermed sætte en stopper for den indbringende
kommunale parkeringsfidus.
Dronningegården har været det sted i København,
hvor der er blevet udskrevet
flest p-afgifter i årene 20122015. Op imod 10.000 p-bøder er det blevet til gennem
årene, hvor p-ordningen i
Dronningegården har været
drevet som en forsøgsordning af Københavns Kommune siden 2012. Det skal
være slut nu.

Forvirring, bøderegn og klager

Forvirringen i området har
nemlig været stor, fordi bilisterne både skulle trække en
p-billet i automaten og samtidig stille P-skiven i bilen.
Dette skulle sikre, at de faste
beboere havde lettere ved at
få en parkeringsplads tæt på
boligen, fordi andre bilister
kun måtte holde i området i
en time. Men i stedet har det
givet forvirring, bøderegn og
et massivt antal klager. Og
det har kommunen nu taget
til efterretning.
- Københavns p-ordninger
og p-regler skal være til at forstå og så enkle som overhovedet muligt. Vi kan ikke se på,
at så mange mennesker får en
afgift, fordi de simpelthen
ikke forstår reglerne. Derfor
ændrer vi ordningen i Dronningegården, og vi kigger
også på, om der er andre ste-

der i København, hvor vi skal
ind og forenkle p-reglerne, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).
Almindelig p-ordning

Dronningegårdens p-ordning
bliver derfor erstattet af en
almindelig p-ordning, hvor
bilisterne skal betale for deres parkering ligesom i resten
af byens betalingszoner. Men
der vil ikke længere være tale
om, at man kun må parkere
en time, og derfor skal man
heller ikke længere indstille
p-skiven. Den nye ordning
trådte i kraft 1. marts.
Københavns Kommune
fremfører det synspunkt, at
man ikke har kunnet ændre
Dronningegårdens
p-ordning før nu, fordi der har
verseret en retssag anlagt af
FDM imod Kommunen, som
skulle afgøres først. Kommunen vandt den retssag i
november 2015, idet fogedretten afgjorde, at der hverken lovgivningsmæssigt eller
retssikkerhedsmæssigt var
noget galt med ordningen,
ligesom retten også afgjorde,
at skiltningen på stedet var
fuldt tilstrækkelig.
På baggrund af p-bøderegnen i Dronningegården og de
mange klager fra frustrerede
bilister har Center for Parkering nu indført en systematisk overvågning af de 20 veje
i kommunen, hvor der bliver
udstedt flest afgifter. Det sker
for at finde ud af, om der også
her skal gøres noget for at forenkle reglerne.
lp
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LAVT SKUM
Carlsberg har det ikke for nemt. Forretningen
i England og Rusland går rent ud sagt ad helvede til, og der hyres og fyres ledere. Bryggeriets fire år gamle og fra starten ubrugelige
slogan ”That’s Calls for a Carlsberg”, der lå tæt
på ”This Calls for Budweiser” fra USA 1960,
skal erstattes af det ældre ”Probably the best
beer in the world”. Hen til ølkommoden og
tilbaws igen. Nu kan det betrængte bryggeri
bruge millioner på at udskifte neonreklamer,
skilte i lufthavne, bandereklamer på fodboldstadions. værtshuspromotion etc. ”Det handler om kvalitet og oplevelse”, siger senior manager Carlsberg brand Danmark, Jeppe Boel
til netavisen Bureau Biz med al den visdom,
han bringer med sig fra handelshøjskolen.
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En zebrabøf
Politiken, det førende blad i København V og
Ø, har med rubrikken Fejl og Fakta indført en
humor, der langt overstiger bagsidespalten At
Tænke sig. Vi har sagt det før og lader dem
levere mere dokumentation:
”I anmeldelsen af restaurant Vildt og Vin
på bagsiden af iByen i går skrev vi, at køkkenet får leveret frisk zebrakød fra Københavns
Zoo, hvis haven har aflivet et dyr. Det viser
sig at have været en spøg fra personalets side.
Restauranten har serveret zebra før, men det
var importeret. Og ikke fra zoologiske haver.
Vi beklager fejlen, ikke mindst over for Københavns Zoo.”

ONKEL DANNYS
70 ÅRS FØDSELSDAG

POESI I RÅDHUSHALLEN
Poesiens Hus, der til hverdag har til huse i
udstillingsbygningen Den Frie på Østerbro,
har igangsat en række poetiske ”speaker’s corner”-arrangementer i hjertet af Københavns
Rådhus med den underfundige titel, Underhuset. De lyriske oplæsninger, der har gratis
adgang, foregår midt i den smukke, gamle
Rådhushal.
Hvert arrangement er bestyret af en forfattervært, der inviterer yderligere to digtere
til gæsteoplæsning. Hver arrangement afsluttes med Åben Mikrofon for alle fremmødte
digterspirer med noget på hjerte. Digtene må
gerne have et aktuelt, politisk indhold, men
principielt er ordet frit.
Underhusets lyrikarrangementer forløber
henover foråret. Underhuset #1 fandt sted d.
22. februar med Tomas Thøfner som vært og
Julie Top-Nørgaard og Thomas Krogsbøl som
gæster. Arrangementet blev fulgt op af et indslag med de programsatte digtere på Radio24syv.
Underhuset #2 løber af stablen d. 1. april
fra kl. 15-17. Og så er det ikke en gang løgn

Klog, klogere, Kromann
”Man bliver
ikke rigtig klog
af at vide
det samme
som alle andre”.
Dette prosadigt indrykkes som helsideannoncer på side 3 i morgenaviserne af det københavnske advokatforetagende Kromann
Reumert, der tilføjer: ”Ny viden giver nye
muligheder”. På baggrund af denne forbløffende erkendelse kan man jo godt forstå, at
deres 250 kronjurister skal have sådan cirka
2.500 kr. i timen. Noget tilsvarende kan reklamebureauet sikkert fakturere.

Endnu en perle:
”JP/Politikens Hus udgiver ikke Berlingske,
som der forbløffende nok stod på side 3 i 2.
sektion i går.”

BILLETGEBYR PÅ
DET KGL. TEATER
Det Kgl. Teater har indført nye gebyrer ved
køb af teaterbilletter både på onlinekøb via
internettet og ved køb med personlig betjening på telefonen eller ved billetlugen. Gebyret som lægges oveni den almindelige billetpris er for onlinekøb 10,00 kroner per billet.
Ved køb med telefonisk assistance eller køb af
billetter ved billetlugen opkræver Det Kgl. Teater 20,00 kroner per billet. Den ”skjulte” billetprisforhøjelse trådte i kraft den 1. februar.

Lørdag den 19. marts bliver Dan Turèll husket
og hyldet på kryds og tværs. Et ikke tidligere
kendt manuskript, California Notes udgives
på dagen af forlæggeren Asger Schnack, og
den eftertragtede sølvmedalje uddeles af Dan
Turèll Selskabet på Vangede Bibliotek, hvor
Dan Turèll Samlingen har hjemsted. Modtager er den københavnsk-amerikanske digter
og oversætter Thomas Kennedy, der vil lære
amerikanerne at læse Turèll. Fri adgang.
Kl. 10 samme dag viser Grand Teatret i
Mikkel Bryggers Gade ”Onkel Danny – Portræt af en karma cowboy”. Kl. 18 arrangerer
Vesterbro Bibliotek en byvandring med lyriske overraskelser i Turèlls fodspor med forfatteren og tidligere medaljemodtager Claus
Høxbroe som guide. Kl. 19,30 fejrer Politiken
deres gamle skribent ved et stort arrangement
i Pressen. Kl. 20 kører et fødselsdagsshow i
Råhuset på Onkel Dannys Plads på Vesterbro.
Har vi overset noget?

PAS PÅ PAS
I 2015 blev 43.818 danske pas meldt tabt, bortkommet, frastjålet og hvad man nu ellers kan
finde på at sige, når man gerne vil have et nyt.
Statistikken viser ikke procentandelen for København K. Siden 2010 er 226.311 af disse rejsedokumenter gået tabt, og det lyder ærlig talt
lusket. Også i Sverige er forsvindingsnummeret så udbredt, at man kun kan få udstedt nyt
pas tre gange i en periode på fem år. Men
så skal kvoten nok blive udnyttet. Et pas er
mange penge værd og betales godt af dokumentforfalskere, der sælger dem til terrorister, forbrydere og lykkeriddere.

VIRKER
-VIRKER IKKE
-VIRKER
Prisen for hyppige netbank-nedbrud går så
ubetinget til Nordea. Til Finanswatch forklarer pressekoordinator Bjarne Christiansen, at
man her til eftermiddag fortsat arbejder på at
finde forklaringen på nedbruddet.
”Vi ved ikke hvad det skyldes. Vi undersøger
det, men vi ved det ikke endnu. Muligvis er
det det samme som før nytår, men vi kan ikke
sige noget om det endnu. Men det har været
ustabilt også før nytår og det er det stadig.
Nogen gange virker det og nogen gange virker
det ikke,” siger han.
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KLAUS RISKÆRS NYE FILOSOFI:

DEMOKRATIET
OG KAPITALEN

STÅR FORAN STORE FORANDRINGER

Udenomsarealer bibeholdes også i den nye plan for Papirøen.

COPENHAGEN
STREET
FOOD
SKAL FLYTTE FRA PAPIRØEN
TEKST JETTE R. ARENDRUP FOTO MAJA TINI JENSEN

Heldigvis lukker det populære madsted ikke,
men flytter bare – måske kun midlertidigt
- til en anden placering, mens der blandt
andet laves en helt ny ø.

TEKST JACOB LUDVIGSEN

FOTO TORBEN DRAGSBY

Markedsøkonomien – kapitalismen – kan ikke
stå alene. Det viser den uro, der har hersket siden den seneste store finanskrise i 2008.
Det kollektive og det sociale – socialismen
– kan heller ikke i sig selv løse problemerne.
Hvis vi kombinerer markedsøkonomi med
medmenneskelighed og reformerer demokratiet, kan det give svarene på vor tids udfordringer og ubalance. ”Vær forberedt på store
forandringer”, lyder Riskærs løfte, som af magthaverne vil blive opfattet som en trussel.

ofte med etiketten ”kontroversiel”, og så er
han på forhånd afskrevet. At han har siddet
i fængsel for noget, der af anklagemyndigheden blev betegnet som bedrageri, har han selv
affundet sig med, men som enhver anden, der
har udstået sin straf, er hans tavle visket ren,
og ingen kan frakende ham stort talent for at
iværksætte nye virksomheder. Han så internettet før de fleste og grundlagde allerede i
1995 Cybercity, der nu er Telenor.
Visionært landbrug

Folket skal styre

At sætte sig grundigt ind i systemkritikeren
Klaus Riskærs afhandling om socialkapitalismen kræver fordomsfrihed og vilje til at
koncentrere sig om hans ikke ukomplicerede
fremstilling af det borgerinvolverende netværksdemokrati.
Nu er hans bog oversat til engelsk i forventning om, at europæere, der ser behovet for en revolution – forstået som dybtgående forandring
og ikke ødelæggende borgerkrig – kan finde
inspiration i den københavnske forretningsmands oprigtige ønske om at skabe en bedre
og mere lige verden, hvor det enkelte menneske
engageres i det netværksbaserede demokrati.
Folket skal styre politikerne, ikke omvendt.
Folkestyret er grundlagt i en tid uden det internet, der skal udnyttes til at fremkalde dynamik
i beslutningerne.
Resultatet bliver et mere retfærdigt skattesystem, større politisk gennemsigtighed og et erhvervsliv med en højere moral. Aktionærerne, og
det er de fleste via pensionskasserne, skal gøre deres indflydelse gældende over for bestyrelserne.

På den seneste har han investeret i en lovlig
cannabisplantage i Uruguay i Sydamerika,
fordi han kan se potentialet i medicinsk anvendelse af hamp. I blandt andet Holland og
en række amerikanske delstater anerkendes
dette lægemiddel, i Danmark har det lange
udsigter, og syge mennesker kriminaliseres.
Behovet for cannabis, der er kontrolleret
dyrket, vil vokse i takt med, at anerkendelsen af de medicinske muligheder øger den
legale efterspørgsel. En udvikling, der blandt
andet støttes af det ansete britiske magasin
The Economist.
Reform, ikke revolte

Da forlaget Tiderne Skifter udgav ”Socialkapitalisme”, blev der kun solgt nogle få hundrede
eksemplarer, men der har været forespørgsler fra forlag i USA og Canada, og en engelsk
oversættelse er parat.
Køb bogen, læs den omhyggeligt, forstå
budskabet og fortæl det til andre. Den kan
være begyndelsen til en revolution. Ikke en rå
revolte, men en intelligent reform. Filosoffen
Riskær er forud for sin tid.

Iværksætteren

Når medierne omtaler Riskær, forsynes han

jalu@kbhavis.dk

MAD Papirøen er en kunstig ø,
og den er ikke godt nok funderet. Ifølge den nye plan for
øen skal der desuden graves
hul til cykler og biler under
jorden samt rejses nye bygninger.
Arbejdet påbegyndes i
2018, hvor alle bygninger
nedrives. Hele projektet forventes at være klart i sommeren 2021. Til den tid ser man
gerne, at CPH Street Food
vender tilbage til Papirøen i
de haller, der til den tid vil
være opført. Man har valgt
at opføre nye haller i stedet
for at bevare de gamle, fordi
de gamle haller er for uøkonomiske at varme op. De
nye haller vil dog blive bygget i samme stil, og man vil
lægge de oprindelige, meget
smukke gamle trækonstruktioner fra lofterne ind i de
nye haller.

Den nye placering

Københavns Kommune samarbejder i øjeblikket med
CPH Street Food om at finde
den nye placering til markedet fra deres lejekontrakt ophører i 2018. Blandt de placeringer der er i spil, er området
under Bispeengbuen mellem
Københavns og Frederiksberg Kommune.
Markedet er blevet meget
populært og vil sandsynligvis overleve på andre placeringer i København, men beliggenheden på Papirøen har

været helt ideel. Siden man
åbnede d. 2. maj 2014, har der
været 1.300.000 gæster, og i
2016 forventes der at komme
1.000.000 besøgende. Man
åbnede med 7 food-trucks
og huser i dag 35 madcontainere, food-trucks og barer ejet
af selvstændige stadeholdere,
der serverer mad fra 13 forskellige lande.
Elsket af christianshavnere

Selv om alle involverede parter giver udtryk for, at de ønsker at få Street Food tilbage
på Papirøen i 2021, er det
et åbent spørgsmål, om det
sker. Spørgsmålet er f.eks.
om CPH Street Food vil finde
den fremtidige husleje på Papirøen for pebret, eller om de
måske om et par år vil være
faldet så godt til i deres midlertidige placering, at de ikke
ønsker at flytte tilbage igen.
Men én ting er sikkert,
christianshavnerne
elsker
den varme og uhøjtidelige atmosfære, det rå og upolerede
look og det farverige udvalg
fra forskellige nationaliteter,
præcis som det er nu. Skrækscenariet er, at vi i stedet får
et for kedeligt, pænt marked
som i Torvehallerne.
Indtil videre er der heldigvis rig mulighed for at besøge
Copenhagen Street Food kl.
12-21 i Hal 7 & 8, Trangravsvej 14, Papirøen.
jra@kbhavis.dk
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HAIRSTYLISTEN
Klip m/k m. vask

PÅ FOLKETEATRET

300,- kr.

TEKST MAJBRIT HJELMSBO FOTO VIBEKE TOFT

21 års erfaring
som professionel hårstylist.

Folketeatret har slået dørene op for et nyt teatertilbud, U –
teater, specielt rettet mod børn og unge og deres voksne.

TIDSBESTILLING IKKE NØDVENDIG

HAIRSTYLISTEN.DK

ROSENGÅRDEN 7 ·

32 15 76 48

Anno 2008

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

KØBENHAVNS
TEATER Det nye U - teater har
til huse på Folketeatrets totalt renoverede caféscene,
Snoreloftet. Med det nye tiltag ønsker Folketeatret at
præsentere et udvalg af de
bedste forestillinger for børn
og unge. Alle forestillingerne
er håndplukkede i forhold
til høj kvalitet, poesi, teatermagi og evnen til at skabe
store teateroplevelser i øjenhøjde med børn og unge.
Efter forestillingen er der
tillige mulighed for at forlænge oplevelsen med fælles aktiviteter i Snoreloftets
Kunstneriske Laboratorium,
der er velforsynet med farveblyanter, tusser, piberensere,
perler og sakse. Det Kunstneriske Laboratorium er således
et kreativ rum for at lagre og
efterbearbejde teateroplevelsen for børnene i fællesskab
og sammen med de voksne
på hver deres helt egen personlige måde lige præcis dér,

hvor de er i livet, hvad enten
det er nu børnehavebørn eller skoleelever.
Tiltaget er kommet i stand
i samarbejde med pop-up-teatret Filiorum, der blandt
andet har specialiseret sig
i at nytænke rammerne for
mødet mellem børn og teater. I forlængelse af U – teater samarbejder Folketeatret
desuden med Filiorum om
lancering af læringsprogrammet, Scenekunst på Skoleskemaet, hvor Filiorum står for
et integreret med undervisningsforløb skræddersyet til
eleverne og den enkelte skole
i samarbejde med professionelle teaterforestillinger.
Der kan også arrangeres
særlige rundvisninger med
mulighed for at komme på
opdagelse i det mere end 150
år gamle Folketeater, hvor
rundvisningen bliver tilpasset børnenes alder.
Forårets kommende U –

teater er Teatret Månegøgls
børneforestilling ”Fra mig til
dig” for det yngre publikum.
Forestillingen handler om
drengen Omar, som er byens
bedste drageflyver. Men en
dag må han og hans familie
rejse til et fremmed land. Tre
store kufferter gemmer på visuelle mirakler med dukker,
der bringer tilskuerne tæt
på Omars oplevelser først i
hjemlandet og senere fra den
første svære tid i Danmark,
hvor han pludselig skal gå i
børnehave. Men så en dag er
der fest og drageflyvning, og
alting bliver pludselig meget
sjovere. Historien om Omar
er en aktuel og modig fortælling, for det 3-8-årige teaterpublikum. ”Fra mig til dig”
spiller fra d. 30. marts til 14.
april.

mh@kbhavis.dk

LEE RANGER 500,ALLE STR.

MAN-FRE
11.00-18.00

NU

LØRDAG
10.00-15.00

425,-

LEE BROOKLYN 500,ALLE STR.
NU

425,-

WRANGLER TEXAS
BOMULD 550,ALLE STR.
NU

450,-

WRANGLER

DURABLE STRETCH JEANS
STR. 30-44
LÆNGDE 30-32-34-36
NORMALPRIS 550,NU

400,-

WRANGLER TEXAS
STRETCH 600,ALLE STR.

VI HAR
NU OGSÅ ET
STORT UDVALG I
NU 500,JBS UNDERTØJ
GRATIS OPLÆGNING
CLASSIC
HOS OS!

JEANSSTORE-BASIC.DK

NORDRE FRIHAVNSGADE 12 ( LIGE OVERFOR INGRID JESPERSENS SKOLE ) TLF. 20 41 52 50
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NANA WAD MIT KØBENHAVN

KØBENHAVN
ER EN MELODI
AF SMUKKE TONER
TEKST CAMILLE BLOMST

Forfatteren og sommelieren Nana har udelukkende gode vine, udsigt
Wad har sat sit præg på byen i 25 år. til Christiansborg, Børsen, Holmens
Hun ses ofte i gaderne og til festlighe- kanal- og kirke. Så er den sight seeing
der, hvor godtfolk mødes. Nana Wad klaret, mens man drikker Gewürztrahar fornyet vinsproget og lært kvin- miner. Og der er indrettet med dander at tale om vin med hverdags ord. ske møbelklassikere, så er den med
Selvom at hun rejser meget især i dansk design også klaret.
Italien, så er København hendes by,
På en varm sommerdag ville jeg
hvor hun bor med sin mand og fire også stikke over i Kongens have og
kønne børn.
drikke champagne og spise østers på
Når du er i udlandet og får et glimt Orangeriet. Jeg ville købe grøntsager
af hjemlængsel, hvad er det så, du sav- og fetaost i Blågårdsgade og snuppe
et glas vin på Props. Eller kigge forbi
ner?
- Jeg elsker København – men jeg Sune Rosforth, den største vinpersoner utro med min elsker Firenze, hvor lighed i vores by. Han ville nok byde
jeg føler mig hjemme, som jeg gør i på et glas naturvin under Langebro.
København. Men når jeg hænger over
Jeg er ikke pjattet med de grimme
murværket og stirrer i Arno-flodens områder ude ved Refshaleøen eller
brus, kommer jeg til at tænke på sø- ”Flæsketorvet”. Alene navnet… Irerne, som jeg cykler, løber, kører eller riterer mig også lidt at København
går om hver eneste dag. Midt i vores skaber et miljø, der skal ligne Meat
by har vi fem søer med hundredevis Pack District (ved siden af Inco). Beaf snehvide svaner.
værtningerne er gode, men ideen er
Sortedams Dosseringen er ansig- fedterøvsagtig og provinsiel.
Du kom til København efter, at
ter mere end facader. Lyset og vandet
gør, at der er noget særligt sjæleligt du var blevet student i Esbjerg, hvorover husene her.
dan følte du dig
De ser så rolige,
modtaget af homen også lidt
vedstaden og
melankolske ud.
hvor gik du i
Hvis du har
byen den gang?
gæster fra ud- Direkte fra
- DEN NYE ISRAELS PLADS ER
Esbjergs gågade
landet, eller JylSTOR OG FRI MED KÆMPE PLADS
faldt jeg ned i
land for den sags
TIL AT SPÆNE RUNDT PÅ, DEN ER
Pisserenden på
skyld, på besøg,
ÅBEN OG UDEN FOR MEGET LEFloss. Jeg havde
hvor tager du
GEPLADSLEGETØJ. HER ER VAND,
en
kæreste,
dem så stolt med
MAN KAN STIKKE TÆERNE I OG
der
var
noget
hen og drikker et
PLADS TIL AT CYKLE OG SKATE
ved
musikken.
glas vin?
UDEN EVIG FOD PÅ BREMSE. LIGE
Jeg husker, at
- Sans Souci
OVERFOR LIGGER TORVEHALFloss- pigerne,
på Madvigs Allé
LERNE, HVOR MAN LIGE KAN FÅ
som
senere
på
FrederiksET GLAS CAVA PÅ MIN VEN LAU’S
blev gode venberg er et af de
CAVA BAR, ET PIZZA SLICE FRA
sjældne tilfælde
inder, gav mig
GORM’S, EN IS ELLER 100 ANDRE
af succesfuld vibåde elevatorGODE TING.
dereførelse af et
blik, Prince-røg
steds oprindeog skraldlatter
lige i hovedet.
lige sjæl og atEn formidmosfære. Her er
et umanerligt godt vinkort, god mad, dag bad jeg om et glas friskpresset
især den rørte tartar og personalet er appelsinsaft, servitricen Eva Prosøde og smilende. Jeg kommer altid til haska himlede med øjnene ”Kan du
at blive lidt for længe, fordi vinene bli- ikke bare tage en cappuchino”. Ellers
ver skænket rundhåndet i store Bor- syntes de, at det var lidt eksotisk, at
jeg var fra Jylland.
deaux glas.
Når du skal forkæle dine børn, hvor
”Ved Stranden” vinbar, for det er
den bedste vinbar i vores by. Den i byen går I så hen?

- Den nye Israels plads er stor og
fri med kæmpe plads til at spæne
rundt på, den er åben og uden for
meget legepladslegetøj. Her er vand,
man kan stikke tæerne i og plads til
at cykle og skate uden evig fod på
bremse. Lige overfor ligger torvehallerne, hvor man lige kan få et glas
cava på min ven Lau’s cava bar, et
pizza slice fra Gorm’s, en is eller 100
andre gode ting.
Jeg vil også lige slå et slag for byens italienske restauranter, der altid
er gæstfrie over for børn og børnefamilier. Famo, Da Salvo, Il Senso, Ché
Fè, – naturligt og kulturelt gæstfrie,
ikke konceptuelt børnevenlige som
Jensens Bøfhus.
Hvor i byen føler du at København
er henholdsvis grimmeste og dejligst?

- København skulle lære noget om
byæstetik af Firenze. Her må grimme,
usunde, usympatiske, usanselige ting
som Mc D og 7-11 ikke være. Åbenlyst
anstødelige øjebæer og instanser, der
med dårlig smag sigter mod befolkningens forfald, er forment adgang.
Jeg kan bedst lide det ganske indre
København. Jeg holder af de skæve
tagrender og knækkede brosten mere
end jeg holder af strandvejsvillaer eller de nye, mærkelige halvhøjhuse på
bryggen.
Det er som om at vores by har
melodi. Mange byer har en puls, det
har København egentlig ikke, men
København har toner. Smukke toner.
cb@kbhavis.dk
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ELIZABETH
LØVEGAL
Falske Airbnb-annoncer i omløb

SVANEKE BORNHOLM

RAPPORT Københavns Politi advarer nu mod
falske Airbnb-annocer. Politiet har gennem
det senest stykke tid set en stigning i anmeldelser fra borgere, der via falske annoncer
tror, de lejer lejligheder gennem Airbnb. De
falske annoncer optræder på andre onlinesites end Airbnbs site, og man opfordres til at
betale penge via bankoverførsler, oftest til
konti i udlandet. Efterfølgende viser det sig,
at personen, man har overført penge til, ikke
har råderet over den påståede udlejede lejlighed, og at man ikke længere kan komme
i kontakt med personen.

Københavns Politi råder borgerne til at
være opmærksom på følgende: Airbnbs annoncer optræder aldrig andre steder end på
Airbnbs eget site. Ved brug af sitet Airbnb
vil man aldrig blive bedt om at lave direkte overførsler til en bestemt konti, men
betalingen foregår derimod altid med kreditkort uden undtagelse. Al kommunikation mellem lejer og udlejer går som udgangspunkt via Airbnbs site, og man skal
ikke skrive til personlige mails eller telefonnumre.

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

LÆSERBREVE // KBH@KBHAVIS.DK

Kampen mod
kontanterne
Det er forstokket, når Københavneravisen bliver ved med
at hylde pengesedlerne. I må
dog forstå, at dette er en forældet betalingsform, og at
København kunne blive first
mover world wide ved at sige
farvel og tak til kontanterne.
Kun forbryderne vil ærgre sig
over, at deres sorte arbejde
bliver umuligt, fordi myndighederne kan holde øje
med bevægelser på borgernes
bankkonti. I glemmer også

helt den smittefare, der hele
tiden lurer, fordi folk overfører deres sygdomsfremkaldende bakterier til både
mønter og sedler. Alle kan i
dag betale ved hjælp af kort
eller mobiltelefoner, så overgangen vil ikke give problemer. Vis jer nu fra den fremskridtsvenlige side og lyt til,
hvad Finansrådet anbefaler.
Lasse Rothe
København K

Copenhagen Dog Festival
Hermed en god idé. Vi har heldigvis mange søde hunde her
i byen, men mange af dem er
rent ud sagt ensomme. Lad os
en gang om året fejre vores
vovser med en festival, fx i
Kongens Have. De skal have
lov at løbe rundt og lege og
finde nye venner, og der skal
være masser af godbidder til

vores firbenede venner. Man
skal også kunne komme fra
udlandet med sin hund, og så
bliver det en begivenhed, der
vil give København masser af
omtale og turistindtægter.
Axel Kramer
Borgergade

Færre butikstyverier
RAPPORT Generelt er berigelseskriminalite-

ten på gadeplan faldet i de senere år, hvor
Københavns Politi har haft særlig fokus
på blandt andet indbrud, tyverier og omrejsende kriminelle. Hvor der i 2013 blev
registreret 261 røverier eller særligt farlige
røverier mod forretninger i Københavns
politikreds, var tallet i 2015 faldet til 152.
Der blev i 2013 registreret 3408 tyverier fra
supermarkeder og lignende, mens tallet i
2015 var faldet til 2336.
Københavns Politi oplyser, at man skal
have øget fokus på, om den positive udvikling på røveriområdet medfører, at gerningsmændene i stedet fokuserer på mere
omfattende butikstyverier, som man for

eksempel har set i Brønshøj. Her konstaterer politiet, at der nogle steder er udfordringer med grupper af svært utilpassede
unge, som kan være svære for politiet og
kommunen at nå.
- Det er tilfredsstillende, at efterforskningen mod gruppen fra Brønshøj har
båret frugt, og at en af de formodede hovedmænd nu er fængslet i fire uger. Efterforskningen fortsætter, og jeg har bedt lokalpolitiet om sammen med SSP at styrke
dialogen med de forretningsdrivende i området, så vi sammen kan styrke indsatsen
og genskabe trygheden, siger politidirektør
Thorkild Fogde, Københavns Politi.

Autonom idømt fængsel for at skubbe Jarlov
Rasmus Jarlov blev udsat for
vold, da han for to år siden mødte op til
en demonstration mod salget af Dong på
Christiansborg Slotsplads. Østre Landsret
har idømt en mand i midten af 20’erne
tre måneders fængsel for at skubbe til
den konservative politiker.
Straffen dækker også over en anden
episode, hvor den dømte skal have kastet
en glasflaske mod en flok betjente.
Ifølge både den dømte og Rasmus Jarlov begyndte sammenstødet 29. januar
RAPPORT

2014 med, at Jarlov og to af hans venner
var i gang med at lave et banner, hvorpå
der stod ”ja tak til salg”. Modsat resten
af demonstrationen mente de tre nemlig,
at salget af Dong ville være en god idé.
- En glad mand forlader landsretten.
Mere end to år efter at jeg blev overfaldet af en autonom til en demonstration
på Christiansborg Slotsplads, er sagen nu
afsluttet, skriver Rasmus Jarlov på Facebook.

Læk af politikeres cpr-numre udløser retssag
RAPPORT Først

fik 22 medlemmer af SF offentliggjort deres cpr-numre på nettet. Oplysningerne blev stjålet af hackere via to
SF-hjemmesider. Kort efter fik 91 medlemmer af Folketinget lækket deres cpr-numre
på nettet.
Men nu er det i stedet de formodede
gerningsmænd, der kommer i søgelyset.
Anklagemyndigheden i København har
nemlig rejst tiltale mod to mænd i sagen.

En sag, som sammenlagt tæller 30 forhold
om hacking og brud på persondataloven.
I 2014 vedtog Folketinget lov om Center for Cybersikkerhed. Nogle mente, at
den lov gik for langt i forhold til borgernes privatliv på nettet. Og det var efter alt
at dømme derfor, at de 91 politikere, som
stemte for loven, fik personfølsomme oplysninger lagt ud på nettet.
lp@kbhavis.dk
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MAN GÅR I DATA HVOR MAN GÅR
hvis databasen mener, at XY 67.890
eller ZF 23.456 ikke har betalt ”grøn
Tårnfalken
ejerafgift”, har sprunget et bilsyn
over eller på anden måde påkalder
Snart har vi drevet det så vidt, at det sig myndighedsindgreb, bliver buder skummelt og suspekt, hvis man skabet på sekunder transmitteret
ikke kan spores via sin smartofon. Er til patruljevognen, der så kan have
den afbrudt, eller har man bare glemt fornøjelsen af at eftersætte den misden? Prøver man at skjule sin færden tænkte. Man må huske, at det er et
i Københavns skumle gyder for Kon- højdepunkt for en hverdagsstrisser at
trolbureauet? I det digitale samfund fræse med udrykningshorn og advarhar myndigheselslys gennem
den tæt trafikere
derne krav på at
by med 100 km/t
kunne holde øje
– for at stoppe
med, hvor vi står
en stodder, der
og går, og disse
OM ET PAR MÅNEDER ER DET
er bagud med
data kan supHAM KREDITKORTFIDUSEN,
sine betalinger
pleres med bilDER FORSYNEDE SE & HØR MED
til staten.
leder og ansigtsSLADDER, DER SKAL FOR RETDet
varer
genkendelse fra
TEN SAMMEN MED ET SLÆNG
helle ikke længe,
overvågningskaAF FORMODEDE MEDSKYLDIGE.
før vi får en henmeraer i bussen,
på stationen, i
vendelse fra det
banken. Skolen,
nærmeste
suhospitalet, tankstationen, offentlige permarked, når vi befinder os intoiletter.
denfor en radius af 50 meter. Tilbud
En nyhed er politibilernes num- på dagligvarer og hverdagsluxus vil
merpladescannere. Alle forbipasse- poppe op på skærmen, og der er 10
rende biler registreres centralt, og % rabat, hvis man betaler med sin

mobil i butikken. Fremtidens selvtænkende køleskab vil i henhold til
forestillingen om det velsignelsesrige
begreb ”internet in things” sende besked om, at der mangler mælk, smør,
ost og brød, varerne kan ligge parat
ved kasse 3. Livet bliver lettere, ”og
du får mere tid til at være noget for
dem, du holder af”.
Så kan de indviede i erhvervslivet
og på politihovedkvarteret følge med
i, hvad man køber – sundhedskartellet vil også gerne kigge med for at
tjekke forbruget af alkohol og cigaretter. – Hov Hansen… mon ikke vi
skal holde igen med de dødbringende
giftstoffer? Der er reserveret tid på
klinikken torsdag kl. 08:15.
Snart er det længe siden, at uro
over den stigende overvågning kunne
stemples som verdensfjern paranoia.
Justits-sherif Søren Pind arbejder på
at få vedtaget det totale overvågningsprogram, der sikrer tjek på telefoner
og internettet. Naturligvis med de
bedste hensigter, det gælder om at
fange terrorister, og hvis man ikke
har noget at skjule og opfører sig ordentligt, så kan man ikke have noget

imod, at betroede medarbejdere på
Politigården følger ens færden… for
dem kan det også være en adspredelse
at se, hvad naboen hjemme i beboelsesblokken tjener, hvad han bruger
pengene til, hvor han færdes, om han
har hemmelige møder ude i byen og
spiser på restaurant. Fra nyere kriminalromaner ved vi, hvor detaljeret politiet kan gå til værks, når det gælder.
Om et par måneder er det ham
kreditkortfidusen, der forsynede Se &
Hør med sladder, der skal for retten
sammen med et slæng af formodede
medskyldige. Nu og da læser man
også en notits om, at en betjent er
blevet taget på fersk gerning i at hente
oplysninger i databasen. Selvfølgelig
er der huller i sikkerheden, men hvis
vi københavnere har god samvittighed og ikke foretager os noget, vi ikke
kan være bekendt, så tillader vi gerne
vores beskyttere at passe godt på os.
Og så skal man da lige huske, at
dataovervågning skaber arbejdspladser og exportmuligheder til gavn for
betalingsbalancen.
Lurifax
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OM DEN

TEKST JANNIK LUNN

DRAMA

FORSVUNDNE

RAVSKAT
TEKST JANNIK LUNN FOTO MORTENTHORHANSEN.DK

Morten Thor Hansens spændingsroman Bernsteins
hemmelighed begynder med, at
hovedpersonen Charlotte Holm
får et telefonopkald om, at hendes far ligger for døden i sit hjem
på Bornholms østkyst. Faren, som
Charlotte har været på kant med
i årevis, bor alene sammen med
sin hushovmester, Svenningsen.
Ikke desto mindre rejser Charlotte tilbage til sit barndomshjem,
men da hun når frem, er hendes
far død. Mens Charlotte sammen
med Svenningsen ordner de praktiske ting i forbindelse med dødsfaldet, falder hun over forskellige
hemmeligheder, der har rødder tilbage til Besættelsen.
Her var faren, Carl Theodor
Holm, som var arkitekt, særdeles
tyskvenlig, for nu at sige det pænt,
og der var tyske soldater installeret i det store palæagtige hus. Efter krigen blev Holm og hans far
begge tiltalt for værnemageri,
men begge blev siden frikendt.
Dog var der ingen tvivl om, at de
havde haft mere samarbejde med
tyske flådeofficerer, end godt var
– sikkert for at tjene lette penge.
Disse oplysninger graver en ung
journalist frem i det lokale dagblads arkiv, og han finder ud af,
at den journalist, som dengang var
ved at skrive om sagen, forsvandt
sporløst i 1945. Under en løbetur
falder Charlotte bogstaveligt over
ANMELDELSE

en grav, hvor der ligger et skelet,
som under obduktionen viser sig
at være den forsvundne journalist,
der har ligget begravet i næsten et
halvt hundrede år.
Da den unge journalist, efter
at han har opsøgt forskellige personer, som måske kunne bidrage
med oplysninger om den gamle
sag, bliver myrdet, bliver det klart
for politiet, at der er visse ting, der
helst ikke skal frem i lyset, og mordet på journalisten bliver ikke det
eneste, der finder sted. Et indbrud
i palæet og et overfald på Charlotte
viser, at der er noget værdifuldt
fra krigens tid, som udenlandske
kræfter gerne vil have fingrene i.
Læseren har i romanens begyndelse fået fortalt historien om en
uvurderlig skat på 27 kasser, bestående af en række kostbare ravsmykker, som tyske officerer i krigens sidste måneder på Førerens
befaling sendte med troppetransportskibet Wilhelm Gustloff for at
omlade dem til en tysk u-båd ud
for Bornholms kyst, og denne skat
blev aldrig fundet igen.
Kort tid efter sænkede russerne
Wilhelm Gustloff i en af historiens
største katastrofer, hvor over 9.000
mennesker omkom. Da den dyrebare skat måske aldrig nåede over
på u-båden, får Charlotte en god
ven, der som hun selv er uddannet dykker, og som nu har sit eget
firma, til at foretage en farefuld

dykning ned til vraget af Wilhelm
Gustloff. Imidlertid er der også
russere, der leder efter skatten, og
det bliver en livsfarlig aktion. Hvad
der videre sker i jagten på skatten
– (rav hedder Bernstein på tysk –
deraf titlen på bogen), skal ikke røbes her, men læseren kommer også
med på en tur til Berlin, inden den
meget spændende og actionfyldte
afslutning på Bornholm.
Der er en imponerende debut
på ikke mindre end næsten 500 sider, Morten Thor Hansen har begået, og den har efter min mening
internationalt potentiale. Plottet
er godt, og han formår at bibeholde spændingen indtil de allersidste sider. Det bliver spændende
at se, om der er mere i denne talentfulde forfatter.

Morten Thor Hansen
Bernsteins hemmelighed
471 sider
Löwe Publishing

BABYSITTEREN,
DER VILLE HAVE FINGRE

I BARNETS FAR
Kriminalinspektør Emma Sköld er endnu en
gang hovedperson i en krimi af svenske Sofie
Sarenbrant. Babysitteren hedder bogen, og det
begynder et halvt år efter, at Emma var ude for
en rideulykke, hvor konsekvensen har været, at
hun i et det halve år har ligget i koma, og hvor
ingen i begyndelsen overhovedet regnede med,
at hun ville vågne op igen. Hun var en måned
før ulykken netop blevet mor til en datter, som
kæresten, Kristoffer har måttet sørge for.
I Emmas fravær har han fået sin tidligere
kæreste, Hillevi, til at passe datteren Ines. Det
er en ordning, som passer Hillevi særdeles godt,
for hun har dels tidligere mistet en lille datter,
og dels er hun aldrig rigtig kommet sig over
bruddet med Kristoffer, Han har imidlertid ikke
turdet fortælle Emma om sit valg af babysitter,
muligvis tror hun, at det er hendes søster, Josefin, der ind imellem hjælper Kristoffer.
Efter at Emma er vågnet fra sin koma, er
hun stadig nødt til at blive på hospitalet, da
hun nemt kan få et tilbagefald. Her tænker hun
på ulykken, og hun begynder at forestille sig,
at det slet ikke var en almindelig ulykke, men
måske et forsøg på at slå hende ihjel. For samtidig har hun på fornemmelsen af, at Kristoffer
skjuler ét eller andet for hende. Hun får sin kollega, Nyhlén, der flere gange besøger hende på
hospitalet, til at tage ud til det sted, hvor hun
røg af hesten, og her finder Nyhlén en halskæde, som Emma ikke kan huske, at hun har
set før. Læseren får at vide, at Hillevi arbejder
på hospitalet som rengøringsassistent, når hun
ikke passer Ines, men det har hun ikke fortalt
Kristoffer. Det er klart, at Hillevi helst ser, at
Emma ikke vender tilbage til Kristoffer og Ines,
men hvad der videre sker af dramatiske hændelser, skal ikke røbes her, for det lykkes for
Sofie Sarenbrant at fastholde både spændingen
og uhyggen til de allersidste sider. En fremragende komponeret thriller.

Sofie Sarenbrant
Babysitteren
Oversat af Kamilla Jørgensen
343 sider, People’sPress
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AKTUEL PAGETURNER
FRA MELLEMØSTEN
TEKST JANNIK LUNN

Efterfølgeren til Mogens
Bloms Gidsel i Amman har igen Maiken Tarp fra Forsvarets Efterretningstjeneste i hovedrollen. Det nye bind
hedder Arven fra Basra, og efter den
dramatiske gidselaffære i Amman,
hvor Maiken blev kæreste med journalisten Kåre Nygaard, har hun været
hjemme at vende, da en tolk, som har
arbejdet for Danmark, bliver myrdet
i Amman. Den myrdede tolk, Wasim
Jabiri, der havde været én af Maikens
nære medarbejdere, er med på en liste
over 78 tolke, hvoraf 37 stadig er spredt
ANMELDELSE

TEKST JANNIK LUNN

på 14 lande i Mellemøsten, Europa og
USA. Listen, som ISIS-lederen Nasir
Fayez et halvt år tidligere havde lagt
på nettet, ligger ved siden af Wasims
lig med hans navn streget ud.
Det næste lig
Derfor bliver Maiken igen sendt til
Mellemøsten for at forhindre, at der
er andre, som vil blive streget ud på listen. Samtidigt med at Maiken rejser
til Amman, følger Kåre samme vej,
da han skal dække sagen for sin avis,
og da han vil have et interview med
Wasims enke. Men Maiken forsøger

i første omgang i samarbejde med
den jordanske efterretningstjeneste
at holde Kåre væk fra enken, da det
vil forkludre sagen yderligere. Imidlertid kommer endnu en tidligere
tolk, Salman al-Hamid i FEs søgelys,
og han er rejst til Egypten, men inden
det egyptiske politi når at beskytte
ham, er også han myrdet. Snart begynder myndighederne at mistænke
en amerikansk konvertit, der går under dæknavnet Kevin Roberts, som
har erfaringer fra sikkerhedsbranchen, og pludselig er Maiken også i
fare på grund af hendes fortid som
spion i Basra og Bagdad. To forskellige sikkerhedsfirmaer har opereret i
Mellemøsten, dels Triple Impact og
en ny konkurrent, Team Alpha, der
har heasdhuntet Kevin Roberts, og
det bliver klart for efterretningsfolkene, at én af tolkene gemmer på noget, som et af sikkerhedsfirmaerne vil
have fat i. Noget, der har med en episode i 2007 at gøre.

under et møde på Hotel Tivoli på Vesterbro i København. Spændingen holder til de allersidste sider i dette mesterstykke af en thriller. Man mærker,
at Mogens Blom, der har været ansat
i Udenrigsministeriet i 17 år og bl.a.
været seniorrådgiver på ministeriets
mellemøstkontor, ved, hvad han skriver om. Og så kræver Arven fra Basra
ikke, at man har læst det foregående
bind om Maiken Tarp.

Forfatteren er fagmand

Maiken bliver beordret at vende tilbage til Danmark, tager hun ikke direkte ind til chefen, Godtfredsens kontor, men kører en omvej, hvad der får
fatale følger, inden det hele eskalerer

Mogens Blom
Arven fra Basra
375 sider
Lindhardt og Ringhof

BALKAN-BLODHÆVN

ANMELDELSE Inge Weingartes nye
krimi Blodhævn begynder i Helsingør, hvor en mand opdager liget af en
kvinde i færgehavnen. Politiet med
drabschef Bengt Langer i spidsen bliver tilkaldt, men umiddelbart er der

intet, som kan afsløre kvindens identitet, andet end at hun ser ud til at
stamme fra Balkan. De der bliver offentliggjort et billede af hende i avisen, viser det sig, at hun hedder Zamira Hajdini, da hun bliver genkendt
af en kollega, som arbejder på samme
rejsebureau, hvor Zamira også var ansat. Hun er i foråret kommet til Danmark sammen med sin mor og to søskende, efter at hendes far og bedstefar
var blevet skudt under de etniske udrensninger i det tidligere Jugoslavien.
Politiets første mistænkte bliver
en dansk mand, som Zamira havde
slået op med et års tid tidligere, men
på Café Balkan på Nørrebro, hvor Zamira kom jævnligt, havde hun en uge
tidligere været oppe at skændes med
en serber, og nu foretager politiet en
række afhøringer på den café, som hovedsageligt besøges af indvandrere fra
det tidligere Jugoslavien. Efterhånden
lykkes det for politiet at finde frem til

den mand, hun skændtes med – en
gennemkriminel serber og gammel
kending af svensk politi, som er bosat i Malmø.
Da politiet vil opsøge ham på hans
bopæl, finder de ham myrdet. Lige siden fundet af Zamiras lig har journalisten Beate Grehn beskæftiget sig med
sagen, og med hjælp fra Bengt Langer
får hun forbindelse til politiet i Albanien, da det virker som om, roden til
de blodige begivenheder skal søges
der. Hun rejser der ned, og nu begynder trådene at blive redet ud. Mere skal
ikke røbes her, men enden på historien
er både blodig og dramatisk inden den
højst overraskende slutning.
Det er en vedkommende roman,
hvor man får meget at vide om de etniske udrensninger i et land, hvor der er
rodfæstede traditioner for blodhævn.
Inge Weingarte har tidligere skrevet
en krimi om Bengt Langer og hans
team (Den bosniske forbindelse). Den

har jeg ikke læst, men man kan glimrende glæde sig over Blodhævn uden
at have læst forgængeren.

Inge Weingarte
Blodhævn
469 sider.
Skriveforlaget
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KØBENHAVNSKE KOKKE
FORVANDLEDE SPISEKORTET
TEKST JACOB LUDVIGSEN

Dagbladet Børsens specialist i mad og vin siden 2001, Ole
Troelsø, blev uddannet som kok, inden han begyndte at skrive og fotografere, og efterhånden har han anmeldt
700 restauranter i erhvervsavisen, hvis
læsere har god appetit og rummelige
tegnebøger. Han må kort sagt regnes
som den mest vidende og erfarne kulinariske journalist med overblik og
indsigt, og han har på nærmeste hold
fulgt opgraderingen af Københavns
gastronomiske univers fra ligegyldighed til elite i international klasse.
Ole Troelsø har nu samlet sin viden i bogen ”Danmarks Gastronomiske Revolution”, og han har styr
på historien, som han lader starte i
1648, da den første avancerede kogebog med 406 retter udgives. Flere bøger dukker op, interessen for fin mad
vokser. Man havde gerne deltaget i
kogeudstillingen i Tivoli i 1925, hvor
stjernekokken Auguste Escoffier optrådte. Det franske køkken var højdepunktet og kunne opleves på enkelte
af byens restauranter. I 1949 åbnede
den første kinesiske restaurant i Farvergade.
ANMELDELSE

Margarine og melsovs

Men danskernes smag var stadig på
det jævne, forbruget af margarine og
koloreret melsovs nåede toppen, og
menigmand var skeptisk overfor den
finere og eksperimenterende madlavning og nøjedes med få, men kendte
råvarer.

Med fremhævet skrift citeres John
Price, teatermanden, gastronomsen
og de to kendte tv-kokkes fader:
”Nogle samler på frimærker, nogle
på tændstikæsker, amagerhylder og
en bunke andet ragelse – og nogle
samler på madindtryk, disse kaldes
gastronomer”.
Madskribenter som Mogens
Brandt (fra Sølvgade) og Leif Blædel
(Gothersgade) omsatte deres indtryk i
Politiken og Information, de dannede
skole, og aviserne begyndte at bringe
restaurationsanmeldelser. Det antog
karakter af kulturkamp, når Mogens
Brandt i 1968 skrev: ”Jeg ser den stadig stigende gastronomiske interesse
verden over som en protest mod den
plastic- og colakultur, som i alt væsentligt er påtvunget os af kommercielle grunde og forvaltet af en industri, der er lige så kynisk som dens
reklameteknikere er smarte”.
Gericke starter revolutionen

Samme år træder den store oprører og
fornyer ind på scenen: Søren Gericke,
der forvandlede Baron of Beef på det
daværende Hotel Plaza til byens mest
bemærkelsesværdige spisested. I 1976
åbnede Gericke sammen med tjenerkollegaen Jørgen Eriksen Anatole i
Gothersgade, den første kokkeejede
toprestaurant, og her udfoldede de kogekunst, inspireret af det nye franske
køkkens ti bud om lethed, friske råvarer, opfindsomhed og ærlighed. Farvel
til det enorme spisekort, her bestem-

mer kokken, hvad der serveres. Begrebet det nye danske køkken optræder
i pressen, der stiller spørgsmålet: Modefænomen eller verdensbevægelse?
Det blev det sidste, ved vi nu, efter at Noma på Christianshavn, der
lukker ved årets udgang for at blive
erstattet af noget nyt, opnåede international opmærksomhed og anerkendelse. Folk, der gladelig ofrer tusindvis af kroner på at flyve til syden,
forarges over de høje priser på Noma,
men husk lige hvad John Price sagde
om amagerhylderne.
Et råd til charterturister

København er blevet en destination
for turister, der gerne vil opleve det
nye danske køkken, og der er mange
muligheder. Bogen om den gastronomiske revolution indeholder 12 interviews med de køkkenkæmper, der
har gjort Danmark større. Gericke,
Bo Jacobsen (Restaurationen), Claus
Christensen (Gammel Mønt), Erwin
Lauterbach (Lumskebugten), Rasmus
Kofoed (Geranium i Kongens Have)
og René Redzepi (Noma) er blandt
heltene, og man får som læser indsigt
i deres filosofi og arbejdsmetoder;
man skal sætte pris på, at de eksperimenterer med tilberedningsmetoder
og smagskombinationer, der breder
sig. På mange arbejdspladser er kantinerne forvandlet fra flade leverpostejmadder med syltede rødbeder til
udsøgte buffeter.
Troelsø, der for et par år siden

skrev bogen om smørrebrød og karakteriserede det som den københavnske
egnsret, har ydet et væsentligt bidrag
til fortællingen om ”det danske køkkens udvikling fra ligegyldighed til
verdenssensation”. Udover at rumme
oceaner af viden er beretningen velskrevet, godt illustreret og underholdende. Appetitfremkaldende, delikat
og saftig som en velhængt oksebøf.
Spring den næste ”all inclusive” rejse
til maskinpomfritternes og slavevinens tyrkiske eller spanske paradis
over, bliv i byen, gå på museer og
nyd en kostbar, mindeværdig aften
på en københavnsk toprestaurant.
Ole Troelsø viser vej.

Ole Troelsø
Danmarks Gastronomiske Revolution
Forlaget Lucullus
300 sider, 295 kr.
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KRIMIKVARTET

SKRIVER
OM
BY,
HVOR ALT KAN KØBES FOR PENGE
LIGKISTESNEDKEREN

SOM TYVEKNÆGT

OG SIN MORS MORDER
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE ”Der var mørkt i det hvide værelse, da min far slog
min farmor ihjel.” Sådan lyder den første sætning i Ane Riels nye
roman Harpiks. Fortælleren er pigen Liv, der bor sammen med sine
forældre på en ejendom i Udkantsdanmark, nærmere bestemt på
en lille ø, kaldet Hovedet, der via en tange, kaldet Halsen, forbinder Hovedet med Kroppen, som er den noget større ø. Faren, der
hedder Jens Haarder, er håndværker og specialist i at fabrikere kister, og han har i sin tid lært af sin far, snedkeren Silas, hvordan
man på togter til byen Korsted syd for Halsen brød ind hos folk –
uden at blive opdaget, og hvordan man så på en ladvogn fragtede
ting og sager tilbage til Hovedet, hvor meget blev restaureret på
værkstedet af de fingernemme håndværkere, Silas og hans to sønner Mogens og Jens.

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE I skyggen af Sadd
2 er som forgængeren skrevet
af fire danske krimiforfattere, men her er Sara Blædel
blevet skiftet ud med Agnete
Friis, der sammen med Gretelise Holm, Kars Kjædegaard
og Steen Langstrup, og det er
ikke en forudsætning, at man
har læst I skyggen af Sadd 1.
Man er tilbage i Byen,
hvor penge kan købe alt,
uden at nogen spørger, hvor
de kommer fra. Jimmy Sadd
er nu en respekteret forretningsmand, men der foregår stadig mange ting i hans
skygge, som ikke tåler dagens
lys.

Roomservice

På Royal Park Palads Hotel,
hvis personalerum populært
bliver kaldet De Forenede Nationer på grund af personalets
mange forskellige hudfarver,
nationaliteter og sprog, mødes
stuepigerne til dagens første
kaffepause, og her fortæller Frida Kulash sin makker
Ewa, hvordan hun servicerede
en gæst, der lå splitternøgen
med en kæmpe morgenstivert
på og viftede med et bundt
pengesedler.
Den form for service er
ikke fremmed for Frida, der
tidligere har haft statistroller
og en enkelt birolle i pornofilm. Tilbage på morgenjobbet bliver Frida overfuset,
da hun vil gøre rent på et
værelse, hvor en usympatisk radiovært, kaldet Bag-

gårdskartten Jack er sammen
med en ung sangerinde.
Døden i badekarret

Da Frida lidt efter går ind på
værelse 619 finder hun en død
kvinde siddende i badekarret,
fuldt påklædt med en pistol
Walter PKK med lyddæmper
i hånden. Frida skriger og
Baggårdskatten Jack og sangerinden kommer hen for at
se, hvad der er sket. Umiddelbart ligner det selvmord, men
hvorfor bruge lyddæmper,
når man vil tage livet af sig?
I det hele taget er der mange
dunkle punkter, og kriminalbetjent Andrea Sabueso og
hendes kollega Bremer, kaldet
Batman, indleder en undersøgelse. Det viser sig, at den
døde kvinde i badekarret er
Ingrid Beate de Rasprodano,
som er gift med ministeren
Henry de Rasprodano, og
hun har gennem de seneste
år jævnligt indlogeret sig på
værelse 619, men hvorfor?

Derfor bliver Andrea opsøgt af Leo, der vil have
hende tilbage, hvad hun absolut ikke har lyst til. Jimmy
Sadd har været udsat for et
attentat med en pistol magen
til den, som den døde ministerfrue holdt i sin hånd, og
Sadds bodyguard overlevede
ikke attentatet. Måske kan
de to skudepisoder have noget med hinanden at gøre. Er
det det samme våben, som er
blevet brugt, og er der tale
om mord på ministerfruen
og ikke selvmord?
Alt det skal Andrea Sabueso og hendes folk finde ud
af, så der er spænding til de
allersidste sider. Det er Steen
Langstrup, der har stået for
plottet, og det er fint lykkedes
for ham at få de fire forfattere
til at samarbejde. I skyggen
af Sadd 2 er dansk noir, når
det er bedst!

Kompromitterende video

Imens har både Baggårdskatten Jack og Andrea Sabueso deres at slås med. Baggårdskatten, der ejer sin radiostation,
skylder så mange penge væk,
at han er truet af sine kreditorer, mens Andrea, der er midt
i en skilsmisse med kollegaen
Leo, ligger inde med en video,
hvor den tidligere ægtemand
er involveret i et orgie, som
kan koste ham jobbet i politiet.

Steen Langstrup
I skyggen af Sadd 2
186 sider.
2 Feet Entertainment

Kisten skal afprøves
Silas var en meget omhyggelig håndværker, og aftenen før en kiste skulle afleveres, afprøvede han den sammen med sin søn Jens,
og det blev en af Jens’ kæreste barndomsminder. Da Silas dør, er
det yngstesønnen Jens, der overtager ejendommen, mens Mogens
drager ud i verden for at skabe sig sit eget liv.
Men hver måned kommer der en kuvert med penge, hvor afsenderen bare hedder M. Silas Haarders enke, Else, flytter op på førstesalen i Det Hvide Værelse, mens den smukke boghandlerdatter
Maria bliver stuepige, og i begyndelsen kommer fint ud af det med
Else, indtil Jens og Maria bliver kærester og senere gift. De to unge
får sammen tvillingeparret Liv og Carl, men som spæd dør Carl. Det
forhindrer dog ikke Liv i at have Carl med som sin usynlige bror.
Den lærenemme datter
Liv lærer af sin far at bryde ind i huse syd for Halsen og komme
tilbage med tyvekosterne, og Jens lærer hende også et fif, hvor
han snakker med købmanden i Vesterby, så Liv imens kan gå ind
på købmandens lager og hugge nogle dåser.
Hjemme lukker Maria sig mere og mere ind i sig selv, og hun bliver
uformelig fed, så da Jens har skaffet sin mor ad vejen, flytter Maria
ind i Det Hvide Værelse, og livet går sin vante gang. Med alt det
skrammel, der er samlet sammen, bliver ejendommen efterhånden
berygtet, men inden Else forsvandt ud af historien, nåede hun at
rekvirere en stor tom container.
Da Liv nærmer sig den skolepligtige alder, melder Jens hende
forsvundet, og efter politiets forgæves eftersøgning, bliver hun
meldt død, og nu er hun nødt til en stor del af tiden at opholde sig
i containeren, så ingen uvedkommende ser hende. Oveni alt dette
bliver Maria gravid og føder en lille pige, som dør under hjemmefødslen, og så skal der ikke fortælles mere af denne grufulde historie.
Det er lykkedes for Ane Riel at skrive sin svære toer, der næsten
er endnu bedre end Slagteren i Liseleje. En ny stor forfatter, som
det bliver spændende at følge fremover. ”Harpiks” modtager Harald
Mogensen Prisen 2016 i Horsens.

Ane Riel
Harpiks
257 sider
Tiderne Skifte
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DET VI LÆSER NETOP NU
Lasse Holm
Republikaneren | Fahrenheit

Lars Kjædegaard
Skakten | Rosinante

Anthony Doer
Noget om Grace | Politikens Forlag

Lars Johansson
Signes hjemkomst | Gyldendal

Sam Byers
Syge køer | Klim

Lone Frank
Lystens pioner | Gyldendal

Robert Galbraith
Ondskabens høst | Gyldendal

Velkommen til
Maja Lucas’ skarpe beskrivelse af bagsiden, tabuerne,
ulemperne og de indre slåskampe ved at blive mor i vores
storby og tid
Læs en ikke-navlepillende,
men debatskabende lille
bog, der i dagbogsform men
i 3. person blændende serverer en kvindes ærlige usentimentale oplevelse af at føde
og forstå sit første barn.
Maja Lucas bor på Østerbro og har to børn. Men jeg
tror ikke, at det her er hendes personlige historie. Fortællingen er bygget over
arketypen på en nutids Københavnermor og leverer i
præcise ord tanker, skuffelser og glæder ved at gå fra
at være et forelsket par, der
bor sammen, til at omdanne
sig til en familie.
Det er tabu at sige, at man
synes, at det er en kvælende,
ANMELDELSE

alt dominerende, umulig og
hård opgave at blive en gennemtræt mor, der hel tiden
skal sørge for måltider.
Men jeg har hørt alle bogens pointer og tanker flettet ind i lange samtaler med
veninder. Eller i korte samtaler mellem fremmede med
barnevogn. At forældreskabet er en stor mundfuld er
ikke hemmeligt, men det bliver sagt hen over kaffe med
søde historier til. Genistregen ved bogen er, at de ord,
der trænger til at komme
frem, står som ærligt følelser samlet som en hær, helt
nøgne og uden sjove bifigurer eller andre handlinger.
Fælles stemme

”Mor” er ikke bare en enkelt
frustreret forfatters frygtelige
oplevelse af at forvandle sig
fra fri ung frækkert til kvinde
med barn og mand. Det er

Om at blive gravid:

”Hun har selv valgt at få et barn, men ingen har forberedt
hende på, hvad det vil sige. Mindst af alt hendes forældre
og søskende, som jublede ved beskeden om graviditeten.”

Om at skulle sende barnet i vuggestue:

lyden af en hel generation af
mødre i storbyens slåskamp
mellem det trygge uddannelsesliv og den endegyldige tilsidesættelse, drabet på den
spændende sild, man var og
selvopofrelsen, der må følge
med forældreskabet.
For to generationer siden var det en kamp at give
kvinderne selvtillid til at
de kunne tage en lang uddannelse. Nu har kvinderne
lært at studere, de kan tjene
penge, de er ligeværdige med
mændene på mange punkter.
Men vi er fremmede overfor
rollen som mor.
Storbymorens utilstrækkelighed

For en generation siden var
kvindeidealet en sød mor
med halvdagsjob og ABBA-lår.
Nutidens ideal er at mor skal
have tændstikken, passe et arbejde, der kræver 50 timer om
ugen, og samtidig skal hun
pleje sin profil ved at poste
statuskaffe på Facebook, så
hele det sociale netværk kan
følge med i, hvor afslappet
hun lever livet.
Prisen er, at barnet og
manden må tage vagten sammen, for mor har faktisk ikke
flere vågne timer i døgnet.
Med ”Mor” har Maja
Lucas åbnet for en vigtig
samtidsdebat om det moderne moderskab og familieliv. Alle fra dameblade til
politikere (og Politiken) bør
læse disse kloge ord og samle
en flok meningsdannere til
omgående seminar med forandring i samfundet for øje.

Maja Lucas
Mor | C&K Forlag

Amalie Laulund Trudsø
Sommerhus | Rosinante

Garth Risk Hallberg
Byen brænder | Gyldendal

Aminatta Forna
Altmuligmanden | Tiderne Skifter

Jørn Lund
Hvor går grænsen | Gads Forlag

Atul Gawante
At være dødelig | Lindhardt og Ringhof

Harper Lee
Dræb ikke en sangfugl | Lindhardt og Ringhof

Anne-Marie Riebnitzsky
Orkansæsonen og stilheden | Politikens Forlag

Jesper Stein
Aisha | Politikens Forlag

Svetlana Aleksijevitj
Krigen har ikke et kvindeligt ansigt | Forlaget Palomar

Ane Riel
Harpiks | Tiderne Skifter

Erlend Loe
Ender på verden som vi kender den | Gyldendal

Atul Gawande
At være dødelig | Lindhardt og Ringhof

Klaus Rifbjerg
Til rette vedkomende | Tiderne Skifter

Guilia Enders
Tarme med charme | People’sPress

cb@kbhavis.dk

”Hun har hørt fra psykologer, at børn har bedst af at være
hos deres forældre indtil, at de er to til tre år. Hun overvejer
om hun er blevet hjernevasket af sin kultur, af skik og brug
i nutidens Danmark.”

Om fritiden:

”Når pigen endelig er faldet i søvn, er de dødtrætte eller i
gang med hver sin bog, hver sin computer, et praktisk gøremål. Når de er på museum, sidder den ene i børnerimene
og tegner med pigen, mens den anden ser på kunst. De er
næsten som to parallelle linjer. De mødes sjældent, selvom
at de aldrig har været så afhængige af hinanden som nu. Et
paradoks: sammenholdet som skaber splittelse, fællesskabet som skaber ensomhed.”

Klassisk dansk smørrebrød med respekt
for råvarer og godt håndværk
Maja Lucas
”Mor”
140 sider
C&K Forlag, 206,- Kr.

Vandkunsten 8 · 1467 København K
Tlf.: 33 11 14 17 · Mail: puk@restaurantpuk.dk

SÆRTILBUD PÅ

KULTVIN
Kult-året 2007 fra tophuset Beni di Batasiolo

2007 VIGNETO BOSCARETO
BAROLO DOCG
PIEMONTE, ITALIEN
“Vigneto Boscareto” har en smuk granatrød farve. Smagen er fint struktureret og
rigt sammensat. Den lange eftersmag
fremhæves af de bløde tanniner, afsluttet
af den krydrede, frugtrige bouquet
med egetræets sarte strøg. En
fornem ledsager til rødt kød,
vildt, ragout og stærk ost. Det
anbefales at dekantere vinen
inden serveringen.

SPAR

200,-

TILBUD PR. FLASKE

299 00

2007 VIGNETO CEREQUIO
BAROLO DOCG
PIEMONTE, ITALIEN
“Vigneto Cerequio” er Barolo fra en af
de bedst beliggende marker i området.
Cerequio er intens med sorte kirsebær
og tætte tanniner. Utrolig balance
mellem frugten, fadet og tanninen.
Denne kraftfulde rødvin går flot
til lam, kraftfulde saucer og en
gang pasta med trøfler.

Normalpris: 499,00 pr. fl.
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