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MAGTHAVERNES
PRIVILEGIEBLINDHED

I 1991, to år efter murens fald, var den tjekkoslovakiske præsident Václav Havel i København og modtage Sonning-prisen.
Her holdt den tidligere forfatter og systemkritiker en formidabel tale, hvor han revsede sig selv og sine kollegaer for at
lade sig korrumpere af magten og dens medfølgende privilegier.
TEKST POVL GAD

ANNA MEE ALLERSLEVS FALD FRA 'SUPERSTAR' OG NED I ET
SORT HUL ER EN HISTORIE OM OVERMOD, PRIVILEGIEBLINDHED OG
MANGLENDE YDMYGHED. MEN HUN ER LANGT FRA DEN FØRSTE, DER
PÅ KORT TID HAR VENDT EN STORMKARRIERE TIL POLITISK STORMVEJR OG BLEV BLÆST OMKULD.					
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TEKST CAMILLE BLOMST

Siden Hanne-Vibeke Holst debuterede som forfatter med romanen “Hejsa,
Majsa!” har hendes velformulerede samtidsbeskrivelser været en vigtig milepæl i
litteraturen og debatten.
S:14
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LEDER

SATIRE

I MANGEL AF BEDRE,

KALDER
DEMOKRATIET
Det var lørdag og det regnede. Ja, selvfølgelig regnede det, indvender læseren måske. Har det ikke regnet sådan
cirka hver dag i København det seneste halve år? Jo, men nu nævner jeg
det bare lige for at forklare, at det var
derfor, jeg steg ind i en taxa i lørdags
ved Østerport:
”Kan du køre mig ud på Heimdalsgade”?
”Så skal vi der ud, hvor de skyder
hinanden, hæ-hæ.”
Som sagt det regnede. Jeg var sent
på den og havde ikke meget overskud til at svare kvikt på åndssvage
bemærkninger og da slet ikke lyst til
at bare køre med på en syg joke med
en taxamand, der keder sig. Så jeg siger bare:
”Meget morsomt”.
…tavshed…ude ved Trianglen tager
han ordet igen:
”Min mormor siger ellers, at vi
skulle tage alle de der bande-rødder,
sætte dem på et bombefly og hælde
dem ned over Grønland. ”nej”, sagde
jeg så: ”Der har vi jo smidt så meget
affald i forvejen, mormor”
…Jeg mander mig lidt op: ”Hvad
hedder din mormor”?
”Hvorfor det”?
”Det kan jo være, jeg kender hende”.
”Hun hedder Mortensen…”.
”Nej. Men det lød nemlig som om
det kunne være Pia Kjærsgaard… Men
har du ellers nogen særlig uddannelse
ud over at du har et kørekort”?
”Jeg har ikke noget kørekort.”
”Nå, så passer det meget godt. Jeg
har nemlig ikke nogen penge”
…
… Men hvad med dig? Har du da
en meget høj stiling? Du ligner ikke sådan en”, spørger han så da vi er ude
omkring Haraldsgade.
”Jeg er redaktør,” lyver jeg.
”Hvor?”
”På Information,” lyver jeg endnu
mere.
”Kender du Martin Krasnik?”
”Ja.”
”Ham gik jeg i skole med ude på Carolineskolen i Hellerup. Dengang var

han sådan en lille rødhåret en med
flyveører”.
”Nå, og så drillede du ham med
det? Det har han tit talt om, at han
blev drillet fordi han var rødhåret”.
”Ikke specielt ham. Der var så
mange andre at drille derude. Men jeg
gik der heller ikke så længe. Jeg var lidt
af en provokatør. Så jeg blev smidt ud
efter fire måneder.”
”Hvorfor det?”
”Fordi jeg godt ville have lov til at
have svinekød med i madpakken. Det
er jo ikke kosher.”
”Så blev du smidt ud?”
”Ja. Jeg har også gået i klasse med
Mette Fugls søn. Hun bor jo ude ved
det gamle radiohus efter hun er kommet hjem fra Bruxelles.”
Da taxaen standsede i Heimdalsgade betalte jeg kontant og gav ikke
drikkepenge. Indlysende kraftidioter, ubehagelige røvhuller, løgnhalse
og overlegne skiderikker, som nu de
to typer her. De har faktisk nøjagtig
lige så meget ret til at være med til at
bestemme, hvem der skal lede vores
by som det herligste, mest empatiske,
sympatiske, velorienterede og elskelige menneske, man kan forestille sig.
…Et menneske. En stemme…

Så længe en samtale som ovenstående
er noget man kan blive rodet ind i
en helt uskyldig regnvåd lørdag, er
vi meget langt væk fra at bo i verdens bedste by. Ligegyldig hvor meget
hvor mange smarte PR-bureauer i udlandet påstår den slags, er vi mange
der ved hvor langt vi er fra en rigtig
ordentlig fantastisk by. Der er lang
vej endnu. De er irriterende og belastende, sådan nogle mennesker, og
de har det med at dukke op når man
mest venter det. Men det er frem for
alt: et privilegium og en sejr for alle
gode viljer, at også, de helt umulige
fjolser har ret til at være med i det, vi i
mangel af bedre, kalder demokratiet.
Fortsat god valgkamp.
Københavneravisen

Hviids Vinstue
Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk | Kgs. Nytorv |

EN NY KARRIERE
ER LIGE OM HJØRNET

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee
Allerslev valgte at trække sig som kandidat og inviterede til
pressemøde på Københavns Rådhus onsdag den 25. oktober.
Tegning: Claus Seidel
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LOKALPOLITIK INTERESSERER

IKKE BORGERNE
INTERESSEN FOR NÆRDEMOKRATIET OG UDSIGTEN TIL KOMMUNALVALGET 21. NOVEMBER INTERESSERER IKKE DANSKERNE.

TEKST LARS PETER LORENZEN

Interessen for nærdemokratiet og udsigten til kommunalvalget
21. november interesserer ikke danskerne. Og i særdeleshed ikke københavnerne. Således er interessen for
lokalpolitik på et absolut lavpunkt
og har ikke været mindre de seneste 15 år.
Det er konklusionen i den nye
rapport Lokaldemokratiet og borgerne fra Det nationale forskningsog analysecenter for velfærd (VIVE).
Rapporten viser, at kun 8 procent af
danskerne mener, at de er "meget
interesserede" i lokalpolitik, mens
40 procent vurderer, at de er "noget
interesserede".
Det kan forekomme paradoksalt,
at netop interessen for kommunalpolitik er så aldeles fraværende hos
danskerne, idet det er politikerne i
kommunen, der bestemmer over en
lang række forhold, som har betydning for den enkeltes hverdag og velfærd. Det gælder eksempelvis affaldsafhentning, børnehaver, vuggestuer,
folkeskoler, ældrepleje, trafik, boligrenovering og ikke mindst kommuneskatten og ejendomsskatten.

Borgerne mener heller ikke selv, at
de ved nok om den nære lokalpolitik.
36 procent mener således, at de kun
er "lidt eller slet ikke" informerede.
I 2001 var tallet 20 procent. Undersøgelsen spørger også til, om borgerne
forventer at stemme ved det næste
kommunalvalg. Her viser den manglende interesse for lokalpolitik sig
endnu en gang.
Kun 70 procent er helt sikre på, at
de ville gå i stemmeboksen, hvis der
var valg i morgen. 17 procent vurderer, at de "sandsynligvis" stemmer til
kommunalvalget. Tallene er de dårligste siden 2001, hvor sammenlagt 93
procent svarede, at de "helt sikkert"
eller "sandsynligvis" ville stemme.

TRAFFIK

Unge og nydanskere trækker ned

Ved det seneste kommunalvalg i 2013 var stemmeprocenten i København 61,2 procent og
dermed den laveste i hele Danmark, hvor landsgennemsnittet ligger på 71,9 procent. Til
sammenligning stemte 85,9 procent af københavnerne til folketingsvalget i 2015.

Halvdelen af det offentlige forbrug

Kommunerne står for omkring halvdelen af det offentlige forbrug, og derfor burde valgdeltagelsen også være
langt højere, end den er i dag, hvor
især københavnerne er slemme til at
pjække fra valgdagen og stemmeurnerne.
Ved det seneste kommunalvalg i
2013 var stemmeprocenten i København 61,2 procent og dermed den laveste i hele Danmark, hvor landsgennemsnittet ligger på 71,9 procent. Til
sammenligning stemte 85,9 procent
af københavnerne til folketingsvalget i 2015.
Interessen for kommunalpolitik
har dermed nået et absolut lavpunkt
siden 2001, hvor VIVE lavede den første lignende undersøgelse. Lige netop
borgernes interesse er ellers afgørende for et velfungerende lokaldemokrati, mener Ulf Hjelmar, der er
programleder på rapporten.
- Interessen er helt central for lokalpolitik. Når den daler, fører det
også til mindre deltagelse og mindre
viden. Så hovedspørgsmålet bliver:
Hvorfor mindre interesse? Vi peger
på større afstand og faldende tillid
til kommunen, siger han.
Ulf Hjelmar peger på, at kommu-

nalreformen fra 2007, hvor 271 kommuner blev til 98, kan have svækket
lokaldemokratiet.
- Sammenlægningen har bidraget
til den manglende nærhed mellem
borger og kommune. Det er helt sikkert en direkte konsekvens, siger han.
Lokalpolitikerne jamrer

Roger Buch, der er forskningschef
ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og forfatter til bogen Den
vigtigste politik om kommunalpolitikkens betydning, er enig i, at kommunalreformen har haft afgørende
indflydelse på borgernes interesse.
Men han mener også, at kommunerne kan blive bedre til at tale kommunalpolitik op.
- Lokalpolitikerne jamrer om, at
de ingen indflydelse har, og at det
hele er detailstyret fra Christiansborg. Men de glemmer, at de stadig
har et enormt råderum, som de kan
forvalte forskelligt fra kommune til
kommune. Hvis vælgerne hører deres
klagesang, kan det ikke undre, at vælgerne er i tvivl, om det kan betale sig
at stemme, siger han.
Roger Buch pointerer, at i og med
at det er kommunerne, der sidder på

størstedelen af de opgaver, som bestemmer borgernes hverdag, er det
vigtigt at være med til at bestemme,
hvem der skal have de 55 pladser i
Borgerrepræsentationen. Valgforskeren peger på, at danskerne har en
opfattelse af, at Folketinget bestemmer alt.
- Selvfølgelig sætter Folketinget
nogle rammer, men det er kommunerne, der fører beslutningerne ud
i livet, og det er kommunerne, der
er herre over folkeskolen, renovationen, idrætstilbud, socialpolitikken
- alt lige fra daginstitutioner til ældrepleje. Alt det, vi skal bruge i hverdagen, uanset om vi er børnefamilie,
ung eller gammel, siger Roger Buch,
der mener, at de kommunale budgetforhandlinger burde få langt større
mdieopmærksomhed.
Fattig viden om lokalpolitik

Den dalende interesse for lokalpolitik
følges ifølge undersøgelsen af borgernes svigtende viden om lokaldemokratierne. Eksempelvis viser rapporten, at kun 64 procent kan navnet på
deres borgmester. I 2001 var 75 procent sikre på, hvem der sad på borgmesterposten i deres hjemkommune.

Hvorfor især københavnerne er så
dårlige til at få stemt eller simpelt
hen bare er ligeglade, forklarer professor Kasper Møller Hansen, der er
ekspert i vælgeradfærd, med demografi og tilhørsforhold.
- I København er der flere unge
og mange tilflyttere, og det trækker
valgdeltagelsen ned. Dertil kommer,
at mange københavnere ikke føler, at
de bor i København som kommune,
men på Amager eller Vesterbro. Man
har ikke det samme forhold til sin
kommune, som hvis man boede på
Læsø, fortæller Kasper Møller Hansen.
København er således landets yngste kommune med en gennemsnitsalder på 35,9 år. Især Nørrebro er er
en ung bydel med en gennemsnitsalder på 33,3 år, mens borgerne i Indre By i snit er 38,6 år. Samtidig er
København den kommune i landet
med den laveste andel af ældre, og
den udvikling ser ud til at fortsætte
frem mod 2045.
Også den store andel af nydanskere i København gør, at den samlede valgdeltagelse er lav, siger Kasper
Møller Hansen.
- Heller ikke efterkommere, der
er født her i Danmark og har gået i
dansk skole, er gode til at få stemt.
Hvis familien eller ens forældre ikke
stemmer, så stemmer man heller ikke
selv, og det er ærgerligt, mener Kasper
Møller Hansen.
lp@kbhavis.dk

Dostojevskijs fortælling om uskyld og håb

EN DRENGS

HISTORIE
26. oct. - 01. dec. 2017

Urpremiere

Iscenesættelse af LINE KROGH
Med VIKTOR MELNIKOV &
ADAM ØRVAD (accordeon)

Køb dine billetter på
WWW.TEATERBILLETTER.DK

221x150mm_TTJ_Annonce_Drengen_Final.indd 1

19/09/2017 10.03

Skj

orte

5s

tk.

Herluf Trolles Gade 18

vas

100

.-

k

* 1052 København K * Tlf. 70 27 23 14

6

NOVEMBER 2017 ÅRGANG 12

KBH K

MAGTHAVERNES

PRIVILEGIEBLINDHED

I 1991, to år efter murens fald, var den tjekkoslovakiske præsident Václav Havel i København og modtage Sonning-prisen. Her holdt den
tidligere forfatter og systemkritiker en formidabel tale, hvor han revsede sig selv og sine kollegaer for at lade sig korrumpere af magten og dens
medfølgende privilegier.

ydmyghed. Jeg vil sige, at hun blev
ramt af Havels privilegieblindhed.
Svigtende dømmekraft forårsaget af
egen succes. Når man arbejder 70 timer om ugen på Rådhuset, er det muligvis svært at se, at man ikke har
fortjent at holde sig bryllup der. Men
det burde man have set.
Havel slutter sin tale i 1991 med at
afvise, at politik er en beskidt affære.
Tvært imod siger han, kræver politik
de reneste personligheder: ”Politik er
en del af det menneskelige virkefelt,
der stiller større krav til moralsk følsomhed, evnen til at reflektere kritisk
over sig selv, til oprigtig ansvarlighed,
til smag og takt, til indfølingsevne,
til selvkontrol, til ydmyghed. Det er
en opgave for beskedne mennesker,
for mennesker der ikke kan blive forledt”.
Det er høje krav. Men i Anna
Mees tilfælde levede hun ikke op til
et eneste af dem. Derfor måtte hun
gå. Mange – ikke mindst dem, der har
tippet BT med de dårlige historier –
håber nok, det bliver for evigt. Personligt er det er mit håb, at hun bruger sin tid på udskiftningsbænken på
at få kalibreret det moralske kompas
og på et tidspunkt vender tilbage til
politik. Hendes brøde var alt andet
lige mindre end andres fejltrin. Andre, som ikke lod sig blæse ned, eller
for længst er kravlet tilbage på magtens tinder.
kbh@kbhavis.dk

TEKST POVL GAD

KOMMUNALVALG Anna Mee Allerslevs
fald fra superstar ned i et sort hul er en
historie om overmod, privilegieblindhed og manglende ydmyghed. Men
hun er langt fra den første, der på kort
tid har vendt en stormkarriere til politisk stormvejr og blev blæst omkuld.
I 1991, to år efter murens fald, var
den tjekkoslovakiske præsident Václav
Havel i København og modtage Sonning-prisen.

De medfølgende privilegier

Her holdt den tidligere forfatter og systemkritiker en formidabel tale, hvor
han revsede sig selv og sine kollegaer
for at lade sig korrumpere af magten og
dens medfølgende privilegier – præcis
som det skete for kommunismens ledere. De privilegier, der indledningsvis
skal hjælpe dig til at udføre dit embede,
bliver ifølge Havel noget, du gradvis tager for givet og føler, du har fortjent.
Fordi du ofrer så meget. Fordi du gør
så meget godt. Og måske også fordi, det

bare føles godt. Dine privilegier gør dig
lidt efter lidt blind for, at du har dem.
Og det gør det alt for let at misbruge
dem. I sin korte tale slår Havel hovedet
på sømmet i Anna Mee-sagen og mange
andre sager før hendes.
For der er bemærkelsesværdigt
mange tilsvarende historier. Lars
Løkkes underbukser, rodede bilag og flyvninger på 1. klasse. Carl
Holsts lemfældige omgang med Region Syddanmarks midler. Ritt Bjerregaards luksushoteller og dengang
hun holdt Storebæltsfærgen tilbage.
Troels Lund Poulsen og Marianne Jelved, der begge havde svært ved at sige
nej til gaver i form af Rolexure. Bendt
Bendtsen, der brugte ministerbil og
–chauffør til at køre private ærinder
for sig. Uffe Elbæk, der var lidt for ensidig i sine lokalebookinger. I den lidt
mere eksotiske ende Messerschmidts
omgang med EU-penge eller Jeppe Kofoeds omgang med DSU-piger.
Sagerne har meget forskellige gra-

der af alvorlighed, og fik vidt forskellige konsekvenser for de involverede
– og de to ting hang ikke nødvendigvis sammen. Men de deler en række
karaktertræk, som også er til stede
i Anna Mees sag. For det første en
magthaver, der udnytter sin position
til at få nogle fordele – eller i hvert
fald blotter sig for, at det kan udlægges sådan. Lovligt eller ulovligt, men
i alle tilfælde kritisabelt på en måde,
der får en til at undre sig over hvordan, de kunne lade det ske.
For det andet en magthaver, der
stiller sig komplet uforstående over
sagens alvor - ikke på en måde, der
giver indtryk af strategisk forsvar,
men med et indtryk af oprigtig manglende erkendelsesevne. Indtil det som
i Anna Mees tilfælde var for sent.
Offer for Janteloven

Nogle vil sige, at hun blev et offer
for janteloven. Andre vil sige, at hun
blev et offer for sin egen manglende

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev valgte at trække
sig som kandidat onsdag den 25. oktober.
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Borgmester Kabell mener, at biospanden er en succes, som bør fejres med champagne.

DEN GRØNNE BIOSPAND

ER ET HIT
IFØLGE MORTEN KABELL
POLITIK Københavns teknik- og miljø-

borgmester Morten Kabell (EL) udruller i disse uger sit store affaldsprojekt,
der skal få københavnerne til at sortere kaffegrums, æggeskaller og andet bioaffald i særlige biobeholdere i
gården eller indkørslen.
Men hver sjette villaejer har indtil
videre sagt nej tak til at få en ekstra
affaldsbeholder i indkørslen og meldt
bioordningen fra. Ud af de 15.700 husejere, der får tilbudt bioordningen i
denne omgang, har over 2500 således
frameldt sig. Det viser de nyeste tal
fra Københavns Kommune.
En spandfuld champagne

Morten Kabell er glad for tallene og
mener, at affaldsprojektet er en succes, som bør fejres med champagne.
- Vi havde en forhåbning om, at når
vi gik ud og bad københavnerne om
en mere besværlig ordning, så ville
en tredjedel tage godt imod det. Når
vi er nede i de tal her, så er det en
meget eklatant opbakning til den nye
ordning i København. Jeg er nærmest
klar til at springe champagnepropperne herinde på rådhuset, siger en
begejstret borgmester.
I blå stue er begejstringen og optimismen på projektets vegne ganske
fraværende.

- Det er et udtryk for, at københavnerne har nået grænsen for, hvad de
vil være med til, siger Cecilia Lonning
Skovgaard, der er Venstres spidskanditat i Københavns Kommune.
Hun tror, at endnu flere husejere
kommer til at vælge ordningen fra,
når de får leveret biobeholderne i november og december.
Folk orker det ikke

- Jeg tror, at mange - når først de har
spanden - vil tænke, at det orker de
ikke, og så melde fra, siger Cecilia
Lonning Skovgaard.
Det er kun husejere, der kan
melde bioordningen fra. Alle etageejendomme får affaldsbeholdere til
bioaffald i deres fælles gård. Ud over
de mere end 15.000 husstande, som
får tilbudt ordningen denne gang, har
cirka 6000 frivilligt været tilmeldt
bioordningen i halvandet år.
Københavns Kommune har cirka
280.000 husstande i etageejendomme
og flere end 21.000 husstande i villaer og rækkehuse. Den nye affaldsordning omfatter hele København.
lp

Uddannelse til flere
og bedre kollektiv
transport
Kryds B for Burcharth
i Regionsrådet
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UNGE I KØBENHAVN
SKAL VÆRE MED TIL

AT BESTEMME

SAMLINGSPUNKT

INDRE BY
Samlingspunkt Indre By i fuld gang med kulturelle oplevelse og har
lige været på tur til Fyn, hvor vi bl.a. besøgte Egeskov, Tidens samling,
Jernbanemuseet og De hemmelige haver. Samlingspunkt Indre By er et
tilbud til pensionister i København med interesse i kulturelle oplevelser,
spændende aktiviteter, politiske debatter, film, ture ud af huset, social
samvær, fællesspisning og hygge mv. Vi holder til i det gamle ”Huset i
Magstræde”. Læs mere om os på www.samlingspunktindreby.dk
Samlingspunkt Indre By er et kulturelt tilbud til ældre borgere i Københavns kommune, der har interesse i at få nye oplevelser, sociale fællesskaber og livskvalitet i hverdagen. Samlingspunktet tilbyder bl.a.

Unge københavnere får nu mulighed for at få indflydelse på udviklingen i hovedstaden gennem Ungeråd KBH.
TEKST LARS PETER LORENZEN

Unge i København får mulighed for
at sætte deres præg på byen i Ungeråd KBH
og give politikerne forslag og ideer til, hvordan de drømmer om, at deres by og faciliteterne for unge skal være. Ungeråd KBH har
35 pladser, som skal besættes ved et valg her
i efteråret.
Fra 30. oktober til 12. november 2017 kan
alle unge i alderen 12 til 20 år stemme. Eneste
krav er, at de bor i København eller er under
uddannelse i København.
Formålet med Ungeråd KBH er at give
de unge indflydelse på udviklingen i Københavns Kommune. Samtidig får de unge
indblik i den demokratiske proces og er med
til at kvalificere de beslutninger, politikerne
træffer. Medlemmerne af Ungeråd KBH skal
arbejde direkte sammen med medlemmerne
af Borgerrepræsentationen. Samarbejdet skal
give politikerne indsigt i de unges viden, ideer
og behov.
POLITIK

Claes Kirkeby Theilgaard, 17 år:
- De voksne har bestemt længe nok. For mig
at se er der ingen grund til, at de unge ikke
skal inddrages i beslutningerne, der vedrører
Københavns fremtid. For det er os, der er Københavns fremtid. Ungeråd KBH er en god
start på det.
Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev
(V) er helt enig. Hun har i flere år arbejdet
for at få et ungeråd i København.
- I København er vi optaget af at have en
tæt dialog med alle byens borgere, og derfor
er det så dejligt, at vi nu også har fået Ungeråd KBH. Jeg glæder mig til at blive klogere på
alt det, der optager byens unge og høre deres
visioner og ideer til, hvordan vi skal indrette
os i København.
Ungeråd KBH mødes første gang i slutningen af november.
Ungeråd KBH

Vi er vores fremtid

Tre unge københavnere har allerede meldt sig
som kandidater til en plads i Ungeråd KBH
og præsenterer sig selv således i en pressemeddelelse:
Laura Josefia Falk, 14 år:
- Der er alt for mange unge i København til,
at man kan tillade sig, at de unge ikke har
indflydelse. De unge har også en stemme, der
fortjener at blive hørt.
Thea Graumann, 15 år:
- Jeg synes, det er vigtigt, at unge bliver hørt
og er med til at skabe en by, vi alle kan lide
at være i. Vi har meget at byde på. Vi er vores fremtid.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i november 2016 at afsætte 500.000 kroner årligt
i perioden 2017-2020 til at etablere og drive
et ungeråd i København.
En gruppe af unge har siden januar i år arbejdet med at definere rammerne for Ungeråd
KBHs arbejde.
Rammerne har de unge udarbejdet efter inspirationsbesøg i andre kommuner, i samarbejde med Netværk af Ungdomsråd (NAU) og
dialog med politikerne.
Ungerådet skal arbejde uafhængtigt af partipolitiske, økonomiske og religiøse interesser.
Ungerådet kan hvert år anmode Borgerrerepræsentationen om at behandle op til fire
sager.
lp@kbhavis.dk

•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
		
		
•
		

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

Vi holder til i det hyggelige Huset KBH (Huset i Magstræde)
Rådhusstræde 13, 2 sal, 1466 København K.
Kom og besøg os i vores hyggelige cafe/biograf og hør mere.
Kontakt Projektleder Josephine Paddison eller Helle Jønson på tlf.: 60 57 07 69
www.samlingspunktindreby.dk, Email: samlingspunktindreby@outlook.dk

NOVEMBER
Tors. D. 2: Hygge og samvær. Kl. 13.30 besøger vi Københavns helt
store bygge- og udstillingsprojekt- Blox v. Frederiksholms kanal.
Man. D. 6: Mulighed for gymnastik Hygge og samvær. Evt. film.
Tirs. D. 7: Hygge og snak, frokost, Åben for Patchwork/håndarbejde v. Lone R.
Tors. D. 9: Rundvisning på Kbh. Universitet kl. 15-16.30 v. Ejvind
Slottved. Vi mødes kl. 14.50 foran Frue Plads. Vi spiser efterfølgende aftensmad på en nærliggende café/restaurant (på egen
regning). Bemærk: Vi har ikke åbent inde i Huset.
Man. D. 13: Mulighed for gymnastik Hygge og samvær. Evt. film.
Tirs. D. 14: Arkitektur udflugt på Nordhavn med bl.a. besøg hos
Nordsø Records, hvor der trykkes vinylplader helt fra bunden. Nærmere info følger.
Tors. D. 16: Hygge, snak, frokost og evt. film
Man. D. 20: Mulighed for gymnastik Hygge og samvær. Evt. film.
Tirs. D. 21: Hygge og snak, frokost, Åben for Patchwork/håndarbejde v. Lone R.
Ons. D. 22: Tur i Kulturtårnet (Knippels bro) entré 20 kr. og efterfølgende Udstilling i Nikolaj Kirke (gratis entré) Udstillingen skabes
af kunstneren Eske Kath og musikeren Nanna Øland Fabricius. I et
særligt samarbejde vil de udfolde et unikt univers, der appellerer til
alle sanserne og stimulerer til refleksion over den tid, vi lever i.
Tors. D. 23: Lukket
Man. D. 27:. 1 hjælps kursus- første del. kl. 11-15. Max 16 pers.
Tirs. D. 28: 1 hjælps kursus – anden del m. afsluttende kursusbevis
kl. 11-14
Tors. D. 30: Hygge og frokost. Tur til Kunstforeningen GL Strand kl.
13 og se udstillingen Stanley Kubrick The Exhibition. Entré 65 kr.

BYENS BEVÆRTNING
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Når terror
sikring
er sjovt

”Burger, tak,
fyld den op”
TEKST HENRIK VESTERBERG

Gasoline Grill har snart i et par år haft
stor succes med burgerjointen på Landgreven, hvor der tidligere lå en lille benzintank. Navnet er måske mindre passende,
når man etablerer sig ved Gråbrødre Torv.
Men nu mener Klaus Wittrup, manden bag
begge foretagender, at navnet er blevet et

brand, derfor har han taget det med til den
første aflægger af Gasoline Grill, der ligger
Niels Hemmingsensgade overfor torvet.
Tidligere i år kom Gasoline Grills burger
med på det amerikanske net-medie Bloombergs liste over verdens 27 bedste burgers.

Tivoli Food Hall åbner
10.november åbner Tivoli Food Hall - altså
(endnu) en ny madhal i København. Men
denne skal nu nok vise sig at være ret modstandsdygtig. Fra starten vil der være hele
16 madstader i forlystelshavens ’torvehaller’ blandt dem: Bobbabella - bornholmsk
grillbar, bageriet Brødflov, Chicks by Chicks
med økologiske kyllinger på rotisserie,
Cock’s & Cows burgers, Gorm’s pizza, Le
Petit Vinbar og Letz Sushi. I Tivoli Hjørnet
vil der også være adgang til to restauranter, café, designbutik og adgang til Hotel
Nimbs 21 nye værelser.
hv

En af de mærkværdigste udmeldinger i sommerens mange
mere eller mindre løbslupne mediedebatter kom fra folketingsmanden Henrik Dahl, der helt alvorligt, faktisk overdrevent
alvorligt mente, at det var en uforskammethed, at dekorere de
betonklodser, der gennem de seneste år er blevet opstillet i Indre By som værn mod terrorangreb fra store køretøjer, der vil
pløje gennem menneskemængder, sådan som man har set det
i mange storbyer i Europa. Henrik Dahl mente simpelthen at
det var en uskik og et forsøg på at tivolisere terrortruslen, at
dekorere den grå beton. I stedet mente han det ville have en
gavnlig virkning på befolkningen, hvis betonklodserne stod så
grimme ud som muligt. Så ku vi lære det – og forstå alvoren.
Heldigvis er det ikke alle, der tænker så sort. Firmaet TagTomat
gik i sommer i gang med at forskønne hovedstadens terrorsikring på Rådhuspladen og i Nyhavn. For nylig har tre skoleklasser fra Christianshavn og Vanløse udsmykket 15 af byens
betonklodser under overskriften ’Når betongrise får vinger, og
tankerne får luft’. Projektet, der er sat i gang af Teknik- og
Miljøforvaltningen har endda givet klodserne et nyt mere udholdeligt navn: ’betongrise’. Teknik- og Miljøforvaltningen har
planer om i nær fremtid at udskifte omkring 50 betongrise i
Indre By med plantekummer og omkring 80 betongrise skal
males, så de falder bedre ind i bybilledet.

Bobi Bar i 100 år

Bo-Bi-BaR, Københavns vist nok ældste værtshus med en egentlig bar i amerikansk stil, passerede de 100 år sidst i oktober. Bo-bi er stadig første stop på klassiske "dødsrute" og den
temmelig sikker eneste bar i Verden, der har sagt nej til Rod
Stewarts besøg, da han bankede på efter lukketid, fortæller
stamkunden Chris Vammen:
"Om det så var Paven, kommer han ikke ind, gå over på
Andys Bar, så kommer jeg om lidt", sagde den daværende ejer,
Lotte, til stjernen, der var svært tørstig efter sin koncert i Parken”, fortæller Chris. Og det er jo bare en af mange gode historier fra den lille bar i Klareboderne, der fra begyndelsen
hed noget så voldsomt stort som Manhattan Bar. Det nuværende navn kommer fra noget mere håndgribeligt, nemlig en
stamkundes foxterrier ved navn Bo-Bi. Stedet er, på grund af
beliggenheden lige over for Gyldendal, knyttet til de mange forfattere der gennem tiderne er skredet over gaden og har fejret
deres triumfer, druknet deres nederlag eller bare fået sig en tår
over tørsten efter et møde i de store hus med alt det tørre papir.
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CHRISTIANIAS
SAMMENHOLDSKRAFT

KRÆFTER I FRISTADEN ØNSKER FOLK TILBAGE FRA DERES ARBEJDE UDE I BYEN
TEKST OG FOTO JETTE R. ARENDRUP

LUKNING Har man boet på Christiania

fra den spæde start, husker man hvor
næsten suspekt det i en lang periode
var at have arbejde udenfor staden.
Alle ens kræfter skulle gerne lægges
på Christiania for at man kunne kalde
sig en rigtig christianit. Uddannelser
blev afbrudt. Man lod bistandskontoret forsørge sig i den hellige idealismes
navn. Resultatet var bl.a., at flere af
den tids aktivister nu står uden nogen form for pensionsopsparing i deres alderdom.
I dag er det anderledes i orden at
arbejde ”ude i byen”. Men nu ønsker
kræfter på Christiania at genoplive pionerånden fra dengang og opfordrer
med en ny idé christianitter til at
lægge alt engagement i fristaden igen.
Gated community med entré

Formålet med de nye tanker er først
og fremmest at styrke ”sammenholdskraften” ved hjælp af et fælles projekt
efter devisen: ”Flere interne virksomheder = flere projekter sammen = mere
tid sammen = mere sammenholdskraft” - og der er mange interessante
idéer på bordet.
Én idé går ud på f.eks. at fremstille
og sælge chokolade, øl, urter, keramik,
fuglehuse, foderbrætter eller honning.
En anden idé er, at tilbyde alternativ
terapi evt. med psilocybinsvampe

(hov! det er altså ulovligt!) og endelig at
tilbyde aktiviteter særligt for turister,
så de kan få en autentisk ”hippie for
en dag” oplevelse med foredrag, kunstworkshop, jointsrullerworkshop (hov,
hov, hash er stadig ulovligt!), keramik/
smykkeworkshop eller vegansk/mad/
kager/slikworkshop.
En mere gennemgribende og flyvsk
idé er at omdanne Christiania til en
”gated community” med entré.
Historien der gentager sig

Èt af de gode aspekter i idéerne er en
intention om samtidig at skabe midler til at nedbringe Christianiafondens
gæld. Med de mange pensionister på
Christiania, der kun har deres folkepension, kan det nemlig være svært for
den enkelte at betale boligudgifterne,
og det er ikke så nemt at få boligydelse,
hvis man f.eks. bor på for mange m2 og
heller ikke bor til leje. Og Christiania
bor grundlæggende ikke til leje, nu de
har købt sig selv, så det er da en god
idé at forsøge at komme af med lånene.
Men dette skal holdes op i mod
det ukloge i at presse christianitter til
endnu engang at opgive uddannelse,
pensionsopsparing og andre forbindelser til det omgivende samfund for
at lægge hele deres liv og engagement i
den måske snart ”gatede community”.
jra@kbhavis.dk

En intern virksomhed, Den Grønne Hal, har alt til håndværk og særligt genbrugsbyggematerialer.

179.-

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

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

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

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

Frederiksborggade 4 · 1360 København K
FOR BESTILLING:

ELLER SPØRGSMÅL:

tlf.nr.: 33 12 29 02

e-mail: slagter@kultorvet.dk
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Sjov med trusler om skoleskyderi
er ikke for børn

FRYGTENS

PRIS
TEKST
JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT.
INSTITUTE FOR BUSINESS CYCLE ANALYSIS

I flere af Europas hovedstæder er uskyldige mennesker blevet dræbt og såret,
fordi galninge har kørt en lastbil i høj hastighed gennem tæt
befærdede gader. Frygten for,
at noget tilsvarende kan finde
sted i København er udtalt.
Derfor er der i gågader omkring Nørreport Station og andre centrale steder opstillet
store betonklodser, som skal
hindre tilsvarende myrderier. Det er tvivlsomt, om de
opstillede forhindringer reelt
hindrer fanatiske mordere i at
udføre deres voldshandlinger.
Der er nemlig fortsat plads
til at køre bil i fodgængerarealerne, hvor der dagligt kører
en del biler. Det er varevogne,
som fragter varer til de mange
forretninger på Købmagergade
og Strøget, men tilsyneladende
også private personbiler, som
kan have et ærinde der, eller
benytter en smutvej. Fodgængerne er i overtal, men et stort
antal cyklister kører lystigt og
ofte hastigt i GÅ-gaden. Jeg behersker min vrede, men fristelsen til at stikke paraplyen i et
forhjul er der. For år tilbage
patruljerede en ældre politibetjent i Købmagergade. Det
lagde klart en dæmper på det
ulovlige cykleri.
På Nørrebro er der jævnligt
skyderier. Det er rivaliserende
bander, der slås om magten
og markedet for narkotika. En
gruppe, der kalder sig Loyal
to Familia (LTF), består ifølge
politiet overvejende af indvandrere. I skrivende stund, den

KLUMME

17. oktober, meddeler politiet,
at en 16-årig dreng er blevet
skudt på Nørrebro.
Ved Synagogen i Krystalgade er der posteret maskinpistolbevæbnede soldater og
gaden er spærret af . Normalt
har det været politifolk, der
bevogtede Krystalgade, men
myndighederne har været
nødt til at trække på militæret, da politiet er fuldt optaget
andre steder.
Byen overvåges også fra
helikoptere, der cirkler rundt
over centrum. Det er på en
måde betryggende, men også
med til at opretholde frygten. De direkte omkostninger
ved overvågningen løber op i
mange millioner kroner, men
frygtens samlede pris, i form
af den angst, som plager borgerne, kan ingen sætte beløb
på.
KBH K
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URMAGEREN
Dronningens Tværgade

Københavns Politi har anholdt en 18-årig
mand, fordi han havde fremsat trusler,
der kunne opfattes som oplysninger om
et forestående skoleskyderi. Politiet er nu
i gang med at afhøre den 18-årige, som
ikke har haft til hensigt at begå skoleskyderi, men med sine trusler har skræmt
andre og givet anledning til en større politioperation.
Københavns Politi fik en melding
om, at der var rundsendt en sms med
formuleringen "ik komme i skole i morgen, loadet gun" på Ørestad Gymnasium
på Amager. Politiet igangsatte straks en
større operation og fik lokaliseret afsenderen, der befandt sig i et klasselokale
på gymnasiet. Anholdelsen skete uden

dramatik, men med brug af tungt bevæbnet politi. Den 18-årige sidder nu som beskrevet, til afhøring på Station Bellahøj
- Sagen her viser, hvorfor man på ingen måde skal lave sjov med trusler om
skoleskyderier og lignende. På grund af
det generelt høje trusselsniveau, vi har i
Danmark, så bliver den slags taget meget
alvorligt af politiet. Dette har medført
en omfattende politiaktion, og andre elever er formentlig blevet opskræmt. Det
er både dumt og uansvarligt af den, der
har fremsat truslerne, og den 18-årige er
nu sigtet efter paragraf 266 i straffeloven, siger den centrale efterforskningsleder René Jensen.
lp

Seks unge varetægtsfængslet
for brutalt overfald
Københavns Politi har slået til mod flere
adresser på Københavns Vestegn og anholdt en gruppe unge mænd i alderen
17-18 år, som mistænkes for et særdeles
voldeligt røveri mod en 24-årig mand
fra København.
Overfaldet fandt sted på Amager
Torv en nat i september, hvor offeret
var i færd med at hæve penge ved en
hæveautomat. De seks gerningsmænd
frarøvede offeret de penge, han netop
havde hævet og overfaldt ham med slag
og spark, ligesom flere af gerningsmændene hoppede op og trampede offeret i
ansigtet. I første omgang slap gerningsmændene væk, og udbyttet blev kort efter omsat til burgere.
Videoovervågningen på stedet, som

har indfanget selve overfaldet og den
efterfølgende flugt er så knivskarp, at
lokalkendte kolleger fra Københavns
Vestegns Politi har kunnet hjælpe med
at identificere dem.
De seks anholdte er sigtet for røveri
og vold af særlig rå, brutal og farlig karakter. Begge sigtelser har en strafferamme på op til seks års fængsel.
Videoovervågningen spiller ofte en
stor rolle i opklaringen af overfald og
røverier begået på åben gade, men at
selve overfaldet bliver filmet i en så god
kvalitet, at man kan genkende gerningsmændene og adskille hver enkelt slag
og spark fra hinanden hører til sjældenhederne.
lp

Svindel for en halv milliard kroner
Politiets efterforskningsfællesskab har
i samarbejde med Københavns Politi
og Rigspolitiet foretaget en længerevaSmørrebrødscafé
rende efterforskning mod et organiseret
kriminelt
netværk
med internationale
Svend Larsen’s
efterfølger
relationer, der mistænkes for at forøve
Koldt bord, platter,
højtøkonomisk
belagt
omfattende
IT- og
kriminasmørrebrød, luksus sandwich,
litet.
frokostboller, canapeer og masser
Flere i dette
organiserede kriminelle
af forskellige
frokostmadder.
netværk har pakistansk baggrund, og de
Ny adresse:
mistænkes
af politiet for omfattende
St. Kongensgade 92 kld, København K
moms- www.sl-smbr.dk
og skattesvig gennem flere år.
Ved anvendelse
tlf: 33 12 06 af
37 en række skiftende og
fax: 33 12 06 37virksomhedskonstrukforskelligartede
tioner mistænkes de for at have fået et
Nu også440 millioner kroudbytte på minimum
ner. Dettesiddepladser
udbytte er blandt andet fremkommet ved ikke at have betalt moms,

A-skat og AM-bidrag. De anholdte mænd
er i alderen 24-60 år, hvoraf de fem er
udenlandske statsborgere.
Man er nu i fuld gang med at foretage
ransagninger af 39 steder i Hovedstadsområdet, på Lolland, i Østjylland og i
Tyskland. Ransagninger foregår fortsat,
men indtil nu er der beslaglagt indeståender fra forskellig bankkonti til en
værdi af cirka 11 millioner danske kroner samt 1,5 million kroner i kontanter.
Endvidere er der beslaglagt otte luksus
biler og et stort antal kostbare smykker.
De anholdte er i forskelligt omfang
sigtet for moms- og skattesvig af særlig
grov karakter samt hæleri for beløb fra
62 til 498 millioner danske kroner.

Tag CYkl

FRA kongens nY

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

Københavns største

TIL sTran

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

lp

cykelsti over Holm
videre til Amager
ren fra Kongens N
og mere sikker op
Amager Strand
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MED MOR I BYEN

Anno 2008

Rosenborggade 2
(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)

MOR VIL GIFTES MED NORD
TEKST CAMILLE BLOMST

MED MOR I BYEN Zoo var en suc-

ces, ud over at beundre bedårende dyrebørn fra fremmede
lande, fik vi healet henholdsvis gedebukkeangst og Zootraume.
Hele mit moderskab har
jeg undgået Zoologisk Have,
fordi jeg selv lider af et ubehandlet Zoo-traume.
Fra halv voksenhøjde husker jeg, hvordan jeg bedrøvet beglor den mølædte løve,
der sløvt og uden rovdyrets
potente gnist i blikket lå til
skue. Og mit hjerte krøllede
sig sympatiserende sammen,
foran den gule isbjørn med leverpostejspoter, der traskede
hjernetomt i ring på de tørre
klipper.
Burene lugtede uæstetisk
og det fornærmede mig, at
dyrene ikke kunne holde sig
imens, man stod og beundrede dem.
Det traume har betydet,
at mine børn ikke har fået
slæbt mig med i Zoologisk
Have. Men to af børnene
har i flere år leget, at de er
isbjørne og ønsker inderligt
at opleve en virkelig levende
gigantisk isbjørn. Så jeg tager
ja-hatten på: “ Pak alle isbjørnebamserne og tag isbjørnebluser på, så laver vi en isbjørnedag.”
De er jo frie dyr.

Af type, er jeg et simpelt resultatmenneske uden pædagogisk sans og tilmed med angst
for skuffelser. Derfor bruger
jeg transporttiden til Zoologisk
Have på at sikre mig imod antiisbjørneklimaks og overforbereder børnene “Man kan
aldrig vide, om dyrene kommer ud fra deres skjul, det er
dem, der bestemmer, om de
har lyst.”, nikker jeg selvklogt.
“Hvorfor?”, vil børnene vide.
“Det er jo et frit dyr”, vrøvler
jeg i bussen langs Pile Allé.

“Går de da bare rundt i
haven?”, tjekker min søn den
nye oplysning og ved ikke,
om det er godt eller dårligt.
Han elsker isbjørne og tror, at
han gerne vil klappe sådan
en gigantisk hvid pelstot.
Storesøsteren, der kommer i Zoologisk Have en gang
om året sammen med alle de
andre sjællandske spejdere,
sukker dybt og bedrevidende.
Svømmende sofa

Vi er heldige, for isbjørnen, der
er lige så stor en bamse som
en tre personers sofa fra Daells
Bolighus, (jeg har set bag på
HTbusserne, der kører ud ad
Amagerbrogade, at dette fortidsmøbelhus stadig findes for
at tilfredsstille den rest kunder, der stavnerede i 1980’ernes
Hviderusland-nyrige-lædermøbel-labsede indretningsdrøm),
den svømmer tilfreds frem og
tilbage i bassinet. Hver gang
hans lange pels levende hvirvler forbi, med kun en glasrude
og et kamera mellem os, smelter jeg som Nordpolen.
Foran vinduet ind til isbjørnebassinet møder vi Louise, der er biolog i Zoo. Hun
tager sig tid til at fortælle os
om isbjørnen. Den flotte han
hedder Nord og kommer fra
en zoologisk have i Rusland.
Han trives tydeligt og haft
positiv tid sammen med
hunbjørnen. Så måske skal
Haven have dejlige isbjørne
unger som sensationattraktion i det nye år.
Naturhypnotisering

Nord har naturhypnotiseret
mig. I cafeteriaet foreslår jeg
uden forudgående rituelt kollektivt pres, at forære børnene
en (tudegrim) isbjørneplastickop med et isbjørnesugerør.
Sekundet efter rækker
jeg dem på eget initiativ en
plade
isbjørnemælkechokolade. Mine økohjernevaskede børn spørger “Er den
økologisk?” “Er den Fairtrade?” “Er det over 70%?”

Men jeg opfører mig som
en nyforelsket 20 årig, der
har fået stjålet sin telefon,
sine kort og sit pas af en lys
bredskuldret islandsk fyr på
Roskilde Festivalen, “Det er
fint nok. Jeg blev også helt
vild med Nord.” Desuden er
jeg lige blevet kysset af en
fremmed ged og har set en
nyfødt fosterglat flodhest.
Selv den nærige økomor er
beruset af den gavmilde Zoostemning. Vi har set en elefantunge sove trygt mellem
to store elefanter og derefter
amme i et hjørne, nusset en
gravid ged, set en tiger gøre
sig til for fotografen med den
store telelinse, og en løvefamilie putte i en klump, efter
at de havde gnavet blodige
ribben, nydt et veltilfreds
smil hos en løvefar på taget
af et shelter og grinet helt ned
i maven af aberne.
BørneZoo bevæger mig

www.kultorvet.dk · info@ostenvedkultorvet.dk

HAIRSTYLISTEN

Ved de lalleglade geder, som
ukritisk lader sig klappe af alle,
der kravler over indhegningen,
forventer jeg, at min datter vil
Herreklip 250 kr. + vask 50 kr.
stejle. Hun erklærede som lille,
Dameklip 300 kr. + vask 50 kr.
at hun havde gedebukkeangst
hos nogle lige så tillidsfuld geder i Brændesgårdshaven på
TIDSBESTILLING IKKE NØDVENDIG
Bornholm. Jeg holdt et to uger
HAIRSTYLISTEN.DK
gammel gedekid i armene for
at vise hende, hvor milde dyROSENGÅRDEN 7 ·
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rene var. Men hun kiggede mig
fast i øjnene og sagde “Den har
begyndende horn” og pegede
på to forhøjninger under skindet på størrelse med ærter.
Frisør Dorte
Denne dag har hun været
St. Kongensgade 76
den modigste af os, for hun
Tlf. 33 32 12 64
gik helt op i Zootårnet og så
ud over København. Nu hun
kaster sin gedefjendskhed og
m/k klip
går med på gedebesøg. En
gæstfri ged kaster sin kærlig.9 !$%,'!$% 
hed på hende, lægger tillids4,&FROKOST
   
fuldt hovedet i hendes hånd
og lukker øjnene. Healet i
hjertet forlader vi en vellykket nutidsopdateret familieattraktion med rene dyr og
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HØJTFLYVENDE PLANER
FOR DRONNINGENSGADE
OG BÅDSMANDSSTRÆDE
SHARED SPACE FOR PRIVATSKOLEBØRN OG UDSATTE.

FINE UDSIGTER
FOR SØKVÆSTHUSET

Vor Frelsers Kirkes have er ved en fejl indtegnet i prospektet, og Bådsmandsstrædestykket ned til volden mangler at blive tegnet ind.

TEKST JETTE R. ARENDRUP FOTO TORBEN DRAGSBY

LOKALT Det var en glædelig ny-

hed for mange christianshavnere, da det kom frem, at det
var Tiger-butikkernes grundlægger, Lennart Lajboschitz,
der havde købt Søkvæsthuset
ved kanalen.
”Tigemanden” er senest
kendt for at have grundlagt
Folkehuset Absalon på Nørrebro i en nedlagt kirke, hvor
der blandt andet bydes på fællesspisning, bordtennis, backgammon, banko, kaffe, skak,
yoga, foredrag og meget andet.
Det er blevet en kæmpe succes - så nu er alle spændte på,
hvad der mon skal ske med de
smukke gamle bygninger ved
kanalen.
Kunstnerlejligheder
og værksteder

Forløbig afventer man et kommuneplantillæg, der er under
forberedelse i Teknik-og Miljøforvaltningen. Det skal give
mulighed for, at der kan indrettes hotellejligheder, serviceerhverv og privatboliger på
ejendommen.
Søkvæsthuset består af tre
større ejendomme, Søkvæsthuset, Orlogsmuseet, og Havehuset.
Havehuset ligger ud til en
stor smuk have, Heibergs Have,

og her er det så vidt vides tanken, at Lennart Lajboschitz
skal bo privat sammen med
familie og venner.
Selve Søkvæsthuset ud til
kanalen tænkes indrettet til
hotellejligheder til kunstnerophold samt værksteder og
lignende, mens det tidligere
Orlogsmuseum foreløbigt er
tænkt til et eller andet, der
kan komme lokalsamfundet
til gavn. Alt sammen gode tanker lige i Christianshavns ånd.
Velkommen til en ny christianshavner

I dag er Lennart Lajboschitz
milliardær efter at have afhændet sine mange Tiger-butikker. Men han levede faktisk i mange år som kræmmer
og har blandt andet solgt paraplyer, bælter og solbriller på
Roskilde Festivalen.
Hans senere rigmandsstatus lader overhovedet ikke
til at have påvirket hans ligefremme og jordbundne natur, så han passer fint ind i
denne tidligere arbejderbydel,
der kæmper hårdt for at holde
fast i sin djærve, tolerante og
usnobbede mentalitet trods
boligprisernes himmelflugt.
jra@kbhavis.dk

TEKST JETTE R. ARENDRUP

FOTO MARIE SVAN OLSEN

Firmaet, ZoffmannHolm Landskabsarkitekter på Christianshavn, varslede
for nyligt med et uopfordret prospekt, som
de hurtigt fik privatskolen, Døttreskolen,
interesseret i.
Christianshavns Gymnasium hoppede
med på vognen og nu til sidst også Christianshavns Skole. Arkitekternes idé handler
om ”shared space”, hvor man inddrager gaden til børn og unges uderum.
Både gymnasiet og Døttreskolen ligger
ud til Dronningensgade på stykket mellem
Skt. Annæ Gade og Bådsmandsstræde, så
det handlede i første omgang om Dronningensgade, men senest er Bådsmandsstræde
også kommet med fra Dronningensgade
helt ned til volden. Christianshavns Skole
er nemlig ved at få bygget en ny afdeling
bag ved CIK i Bådsmandsstræde.
PROSPEKT

Uderum til børn og udsatte

De parkeringsproblemer, der med planen
vil opstå, tænkes løst ved hjælp af skråparkering – men der venter større problemer
end parkering. Området i Dronningensgade
kaldes i folkemunde ”dødsruten”. Det er
her den 19-årige student, Khurram Waqar,
i 2006 blev slået ihjel med køller, efter han
havde prøvet at sælge fem gram hash på
Christiania. I dag færdes der enorme branderter på vej til og fra Christiania.
De meget fulde folk på ruten fra Torvet
slås ofte og urinerer i gaden på stykket ned
gennem Dronningensgade. Herefter går de
videre gennem Bådsmandsstræde til Christiania. Der er mest aktivitet frem og til-

bage morgen og aften, og folk er så stive,
at de stiller sig op og urinerer åbenlyst ved
højlys dag.
Dødsruten som sikker skolevej

På den del af Bådsmandsstræde, der går fra
Prinsessegade ned til volden, er der lidt andre problemer. Det er bl.a. her pusherne,
parkerer deres lækre biler på gaden og
ved rockerborgen ud til Bådsmandsstræde.
Også på dette stykke melder naboerne om
jævnlig uro.
Hvordan disse gader kan gøres til uderum for børn og unge er svært at forestille
sig. Arkitekterne skriver blandt andet, at de
med hele dette projekt ønsker at ”skabe en
sikker skolevej” og at ”skabe et samlingsrum
for bydelens udsatte, turister, familier og
børn”. Det er i sandhed en prisværdig opgave, og det vil være lidt af en sensation,
hvis det lykkes.
Et urealistisk idealistisk projekt

De visionære arkitekter ønsker også at ”forgrønne, klimasikre og regnvandshåndtere
området”. Det lyder unægteligt fint, og det
er jo en smuk tanke, at ville sætte børn og
udsatte sammen, men vel også en urealistisk tanke. Vil privatskolens forældre lægge
børn til det? Vil folkeskolens forældre?
Lige nu er det hele kun på tegnebrættet,
og i skrivende stund har det endnu ikke været forelagt Christianshavns Lokaludvalg.
Det skal blive interessant at se, hvor langt
op i systemet disse idéer når.
jra@kbhavis.dk
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HANNE-VIBEKE HOLST MIT KØBENHAVN

ULYKKELIGT
FORELSKET
I KØBENHAVN
Siden Hanne-Vibeke Holst debuterede som forfatter med romanen “Hejsa, Majsa!” har hendes velformulerede samtidsbeskrivelser været en vigtig milepæl i litteraturen og debatten.
TEKST CAMILLE BLOMST

I København kunne folk finde på
I hendes nye roman “Som pesten”
tager hun fat på tidens tungeste te- at råbe ad hinanden på gaden, det
matikker, som global ulighed, natur- have jeg aldrig oplevet før.
Vi kom ofte på Christiania, men
katastrofer og nyopståede epidemier.
Hun er ikke bange for at vise os, at som lidt frygtsomme tilskuere, der så
fremtiden truer, hvis vi ikke tænker på de kreative, oprørske christianitlangsigtet og samlet tænker ansvar- ter med både beundring og længsel.
ligt og måske endda idealistisk. Alt De var superselvsikre, førte sig frem
baggrundsstoffet og de store politiske i deres pludderbukser og tunge miliog visionære tanker tumler hun med tærstøvler, som om de vidste, at det
på sit kontor i Kattesundet midt i Kø- var dem, der ejede årtiet.
De var jo den kreative klasse denbenhavn.
Hvordan så du storbyen, da du gang, Den Grå Hal deres tempel. Og så
kom lige fra Løkken?
havde de alle de omstrejfende hunde
Straks efter gymnasiet realiserede omkring sig som vilde kobler, der bejeg barndomsdrømmen og drog fra skyttede dem.
Løkken til Paris som aupair og genAt de ofte var vinde og skæve og
nemtrawlede de store museer, flane- godt i gang med at gå til i misbrug,
rede på boulevarderne, røg Gitanes og gik vist ikke op for mig. Det faldt os
ønskede, at jeg kunne blive så chik og aldrig selv ind at fyre fed eller tage
lige så flydende i fransk som de selv- stoffer, så jeg så ikke bagsiden af den
nye fantasifulde verden, jeg var så bebevidste unge pariserinder.
Derfra tog jeg
taget af.
til København
Som
den
for at flytte sampæne pige, jeg
var, arbejdede
men med min
jeg som serkæreste hjemme
LIGE NU ER BYEN OVENPÅ, KAN
fra Løkken. Han
vitrice på PeMAN MÆRKE. FULD AF ENERGI
var begyndt på
der Oxe. Der
OG FREMDRIFT. DEN ER KOMarkitektskolen
oplevede jeg til
MET SIG EFTER FINANSKRISENS
og havde skaffet
gengæld borgerNEDTUR, SOM JO KUNNE AFen lille petroleskabet og overLÆSES OVERALT SOM LUKKEDE
umsopvarmet
klassen, som på
BUTIKKER OG DEPRIMERENDE
lejlighed på Bosamme måde
var nye væsener
denhoffs Plads
OPHØRSUDSALG. NU SKER DER
for mig. Man fejude på ChriNOGET – INVESTORERNE ER
stianshavn. Vi
rede Le BeaujoRISIKOVILLIGE OG DE ENTREhavde ikke bad,
lais
Nouveau
PRENANTE TØR SATSE.
måtte gå over på
og åd bjerge af
Christiania eller
østers. Byen var
på Sofiegades badeanstalt, det var me- fremmedartet, fascinerende og overget eksotisk.
legen.
I forhold til Paris var København
Jeg har aldrig følt mig så ensom og
ikke så imponerende, men jeg elskede gennemført kikset som i København.
byen fra første dag, omend jeg ikke
Udover min kæreste kendte jeg
følte mig velkommen og mere end i ikke nogen. Kunne gå op og ned ad
Paris oplevede, at jeg blev betragtet Strøget uden at møde en eneste, som
som lidt langsom i det på en provin- jeg kendte – eller som kendte mig!
Efter et års tid kom jeg ind på
siel, kartoffelagtig måde, både i sprog
Journalisthøjskolen i Aarhus, men
og opfattelsesevne.

kom tilbage til København i praktiktiden. Jeg havde afgjort, at København var det sted, jeg kunne bo – i
Danmark. Jeg behøvede ikke længere
spørge om vej til Rådhuspladsen, det
skete sjældnere, at jeg tog bussen i den
forkerte retning. Jeg havde venner, jeg
kunne hænge ud med på Café Victor,
og jeg blev ikke i grotesk grad sprunget over, når jeg bestilte Sort Guld ved
zinkbaren.
Men trods anskaffelsen af sorte
satinbukser fra Brødrene Strecker og
hyppige besøg hos Nørgaard på Strøget, var jeg var stadig ikke nær så firsersmart, som de tjekkede og hurtige
københavnske piger, som altid gav
mig baghjul.
Så jeg fortsatte med at være observatøren i hjørnet, der glanede efter punkerne med deres hanekamme
og yuppierne med deres dyre ure og
designerlabels og sådan har jeg det
egentligt stadig. Ulykkeligt forelsket
i København!
I “Som pesten” er et af dine stærke
budskaber, at vi skal huske, at fællesskabet er vores redning, hvordan kan
vi i gadebilledet med sammе greb,
styrke fællesskabet?
Københavnske byplanlæggere og
politikere har faktisk været forbilledligt optaget af skabe humane byrum
for sine borgere. Byen har så mange
pladser og torve, stræder og smutveje
foruden træerne og bænkene, det er
jo med til, at København føles som
en venlig, omsluttende by, trygt og
dejligt at færdes i.
At de gamle kvarterer i det store
og hele er blevet forskånet for brutal bulldozer-fornyelse, men i stedet
er blevet nænsomt byfornyet, skal vi
virkelig være glade for.
København er virkelig en by for
mennesker, ikke for biler. Så vi har
de fysiske rammer for fællesskab –
nu mangler der bare, at vi selv fylder
dem ud og værner om dem.
Jeg ved, at mange ildsjæle gør me-

get – med byhaver og fællesspisning
– men jeg savner faktisk noget så banalt som den helt almindelige smalltalk mellem byens borgere.
Da jeg kom til byen i sluthalvfjerdserne var der mange flere sjove bemærkninger (af og til på bonderøvens
bekostning), men der blev talt mere,
fremmede udvekslede banale bemærkninger om vejret eller hændelser i gadebilledet.
Nu går vi jo med næsen i en skærm
og bliver næsten forskrækkede eller
fornærmede, hvis nogen tiltaler os.
Det er synd, for det er jo de små samtaler, den uforpligtende kommunikation mellem mennesker, der kitter os
sammen og holder ensomheden (og
dæmoniseringen af de andre) fra døren.
Så mit råd er – tal til mindst én
fremmed hver dag, mens I venter
på rødt lys, eller hvis broen er oppe.
”Sikke nogle flotte sko, du har!”, kan
man sige. Eller ”Shit, et møgvejr!”. Og
fortæl nogle flere vittigheder! Engang
var københavnerne rappe i replikken
– men det berømte københavnervid
er næsten forsvundet.
Når du sidder og skriver og hjernen koger over, hvor ser du så hen og
finder ro og balance igen?
Jeg har selv kontor i Kattesundet
og jeg elsker at gå rundt i Latinerkvarterets gamle gader. Bare en runde ned
omkring Gl. Strand, sommetider helt
over i Bibliotekshaven, er nok til at få
ny ilt og nye indtryk.
De seneste år, er der jo kommet
en vrimmel af udenlandske turister i
Indre By, det skaber noget afveksling
i gadebilledet og så giver disse fremmede mig faktisk følelsen af omsider
at høre til – i modsætning til dem som om jeg endelig er blevet en slags
københavner (selvom jeg bor på Frederiksberg).
Af og til snupper jeg en udstilling
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i Kunstforeningen eller en kop kaffe
på Emmerys. Hver eneste dag nyder
jeg byen – poesien, lyset i vinduerne,
de skæve facader, farverne, de snævre
gader. Byens folk. Dynamikken. Pulsen, som hverken er for høj eller for
langsom, men som efterhånden er
blevet synkroniseret med min (eller
omvendt).
Hvordan ser du København lige nu
og hvilke strømninger undrer dig eller
glæder dig?
Lige nu er byen ovenpå, kan man
mærke. Fuld af energi og fremdrift.
Den er kommet sig efter finanskrisens nedtur, som jo kunne aflæses
overalt som lukkede butikker og deprimerende ophørsudsalg. Nu sker
der noget – investorerne er risikovillige og de entreprenante tør satse.
Man kan se det på åbningen af
flagshipstores for internationale luk-

susbrands – hele Illums underetage
er jo dedikeret til de dyreste, mest
eksklusive mærker. Jeg snuser af og
til rundt i dem – der er noget metropol over de butikker, som København ellers mangler. Hvilket jo præcis er charmen ved vores by – at den
er så overskuelig og lokal. Man kan
komme rundt på ingen tid, det er en
nem by at leve sit liv i.
Og så har den den der tilbagelænede sydlandskhed over byen, især
om sommeren, som er så skøn.
Men hvis jeg skal hyppe et par af
mine kæpheste, så mener jeg, at vi
har nået kaffebar-mætningspunktet.
Hold da kæft, hvor bliver der solgt meget svinedyr kaffe her i byen! Er det
ikke på tide med nogle mere fantasifulde forretningsideer? Ville det ikke
være skønt at få flere håndværksvirksomheder tilbage i byen?

KBH K

Jeg bor ovenpå en glarmester –
hvor længe mon han holder? Indtil
næste huslejestigning?
Og hvad med de kreative, dem fra
vækstlaget, der også presses ud af
byen. Skulle vi ikke sørge for at bevare de produktive fag, der giver byen
sit liv, så den ikke ender som kulisse
for caffe latte-drikkende besøgende?
Skulle vi i det hele taget ikke tænke
lidt mere på at sikre mangfoldigheden, så byen ikke kun er for de unge
fremadstræbende, men også for de
ældre generationer?
Kæphest nummer to: Kunne vi
ikke lave en straksopbremsning af
cykelkørsel på Strøget og Købmagergade? Det er jo gågader, i gamle dage
blev det respekteret, men uge for uge
er der flere og flere cyklister, der kommer høvlende mellem sagesløse fodgængere. Det synes jeg faktisk er for-

15

stemmende asocialt og vidner om en
egoistisk mig først-tilgang til at være
borger i en by.
Formentlig er man opmærksom
på problemet på Rådhuset – ligesom
lokalpolitikerne nok har opdaget, at
byen flyder i pizzabakker efter weekenden – men indtil man finder ud
af at løse problemet (eller opgiver at
gøre noget), kunne vi jo begynde med
at påtale adfærden, venligt, og i hvert
fald selv undlade at give os selv særtilladelse til at skyde bekvem genvej.
For hvis vi ikke får stoppet den trafik nu, vil den helt sikkert blive værre
og så er det det slut med de fredelige
gågader, som siden Strøgets indvielse
har været byens stolthed. Og til sidst:
Cigaretskod skal ikke smides på gaden. Fordi det skal de bare ikke. Heller ikke dine egne.
cb@kbhavis.dk
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Féta Kai Eliés

Slå vejen forbi vores stad i Torvehallerne
Vi kan tilbyde lækre salater, gode oliven og andre
vegetariske og veganske delikatesser,
udover en god oplevelse!
Den enkelte mobile behandlingsplads består af en 17 meter lang, 30 ton tung lastbil og to store telte.

LANGE LASTBILER
SKAL REDDE TERROROFRE
TEKST LARS PETER LORENZEN

Region Hovedstaden skruer op for
sikkerheden og ruster sig mod terror med
to nye mobile behandlingspladser. De
skal kunne tage presset fra hospitalerne
ved større hændelser med mange tilskadekomne. Det fortæller lægefaglig chef i Akutberedskabet Peter Berlac.
- Tid er en kritisk faktor ved livstruende
skader. Når antallet af tilskadekomne overstiger ambulancekapaciteten, er der behov
for at kunne udføre livreddende behandling på skadestedet, i stedet for i ambulancen på vej til hospitalet. I lyset af det ændrede trusselsbillede i Europa i disse år, har
vi opgraderet vores materiel på området. Vi
har hidtil været afhængige af behandlingspladsudstyr fra Beredskabsstyrelsen og Hovedstadens Beredskab, som vi har et rigtigt
godt samarbejde med, men vi har nu helt
moderne udstyr, som er tilgængeligt for os
hurtigt, siger Peter Berlac.
- Det kunne for eksempel være en større
togulykke. Men det kunne også være dét, vi
alle sammen frygter, en større terrorhændelse, som vi kender fra Tyskland, Frankrig,
England og senest USA, siger han.
TERROR

Klar efter 15 minutter

De nye mobile behandlingspladser, i form af
specialbyggede lastbiler, kan være klar til at
modtage patienter til behandling inden for
et kvarter efter ankomsten til ulykkesstedet.
Behandlingspladsen bemandes af Akutberedskabets speciallæger, lægeassistenter
og ambulancepersonale. Regionens akutte
sundhedsberedskab bliver dermed opgraderet til at håndtere kritiske situationer

med mange tilskadekomne, som har brug
for livreddende behandling inden transport
til hospital.
Den enkelte behandlingsplads består af
en 17 meter lang, 30 ton tung lastbil og to
store telte. Tilsammen over 130 kvadratmeter behandlingsplads under tag, hvor der
er plads til at behandle op til 40 patienter
samtidigt.

Féta Kai Eliés - Torvehallerne
Rømmersgade 18, H1, E6, 1360 KBH K, Tlf.: 20 84 45 76

FERNISERING

ALLAN MACHAU

Beskyttet mod omgivelser

Som det er nu ville manglende kapacitet
nemlig betyde, at ambulancefolk ville være
nødsaget til at behandle folk på græsset eller på fortovet. Men med den nye behandlingsplads bliver det ifølge Peter Berlac langt
hurtigere og mere sikkert at behandle de tilskadekomne.
- Med vores nye behandlingspladser er
både patienter og personale beskyttet mod
omgivelserne, og vi kan have dem samlet
ét sted. Og så kan vi sørge for, at vi kan behandle og overvåge dem, indtil der er kapacitet nok på hospitalerne, siger han.
Udover de akutte hændelser skal behandlingspladserne også bruges til store
planlagte arrangementer som Distortion og
Copenhagen Marathon som supplement til
ambulancerne, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).
- De kan også hjælpe med at understøtte
sikkerheden ved store folkelige begivenheder. Det glæder mig, at vi nu har en moderne
og fleksibel løsning, som gør, at vi alle kan
være lidt mere trygge, siger hun.
lp@kbhavis.dk

Lørdag d. 11. november kl. 13.00 - 19.00
Vesterbrogade 125 København V
KUNST Der vil blive holdt
en reception, vernisage, i
anledning af udstillingen
lørdag den 11 november, kl
13 til 19, de viste billeder
kan købes, hvis det skulle
ønskes.
Allan Machau er selvlærd kunstner der fortrinvis maler modelbilleder,
han har malet i medborgerhuse og lignende , i samvær
med andre. Dette har han
gjort siden 1993, hvor han

startede i Valby medborgerhus. Allan Machau maler også i kunstforeningen
af '18 november', hvor han
har været medlem siden år
2000.
Allan Machau har udstillet i Huset i Magstræde, Hotel Marienlyst, Galopperiet
på Christania, Tobakken Esbjerg og Vesterbrogade 125
Kbh V. hvor også ferniseringen vil blive afholdt.
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Kunstneren Gillian Wearing yderst til venstre sammen med familien Lysholm-Thorsen til indvielsen af ’A Real Danish Family’ den 13. oktober. Skulpturen kan ses foran Statens Museum for Kunst.

Engelsk kunstner udødeliggør dansk familie
Ny skulptur af en dansk familie kendt fra tv står klar som tidsbillede anno 2017. “Jeg er optaget af den
virkelighed, vi kan relatere til og forstå”, siger kunstneren Gillian Wearing.
Af Anders Højberg Kamp
og Louise Trier
“Skulpturen er baseret på virkeligheden, som den er. Det vil sige en virkelig
familie og processen omkring det at
udvælge den familie”, siger Gillian Wearing om sin nye skulptur, der er udstyret
med kondisko i flere forskellige farver,
og netop er blevet indviet foran Statens
Museum for Kunst.
“Så kunstværket handler om, hvordan vi lever sammen, og hvordan en
dansk familie anno 2017 kan se ud”,
siger den prisvindende kunstner.
Som en ægte brite drikker hun te i
SMK’s café Depanneur med udsigt

til naturen i Københavns frodige
park Østre Anlæg. Hun er aktuel
med udstillingen Family Stories, som
den nye skulptur er en del af. 492
familier har deltaget i konkurrencen
om at blive foreviget i bronze som et
moderne svar på en dansk familie i
2017. 10 af familierne har danskerne
kunnet følge i DR2-serien En rigtig
dansk familie, og vinderen blev familien Lysholm-Thorsen, som består af
mor Yenny, far Michael, deres datter
Olivia og en lillebror, der siden er
kommet til verden.
Virkelige mennesker
Den lille danske familie er blevet
foreviget i bronze, og statuen skal på
sigt flyttes fra Statens Museum for

Kunst og stilles permanent et andet
sted i København.
I fremtiden vil statuen blive endnu
mere interessant, fordi den vil vise,
hvordan familier engang levede,
fortæller kunstneren, der er interesseret i, at hendes kunst rummer et
element af sandhed.
“Mange statuer forestiller højtstående, historiske personer, der er kongelige eller har været involveret i politik
eller krige. Men det handler mere
om forestillingen om dem, end om
hvordan de her personer var i virkeligheden. Når skulpturen er baseret
på virkelige mennesker, du kan møde
til hverdag, bliver det mere interes-

sant, fordi vi kan relatere til det og
forstå det i forhold til vores eget liv”,
fortæller Gillian Wearing, der selv er
vokset op i Birminghams arbejderklasse og lavere middelklasse.
“Jeg er interesseret i relationer mellem mennesker, og der er familien
vigtig, fordi det er de første relationer i dit liv. Familien er med til at
forme dig. Uanset om du med tiden
accepterer eller forkaster dine forældre, bliver de en del af, hvem du er”,
siger hun.
Familien dengang og nu
Gillian Wearings egen opvækst i
60’erne og 70’erne var utraditionel.
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Blandt andet fordi hendes bedstemor
i en periode påtog sig forældrerollen.
“Dengang handlede alt om kernefamilien. Min far og mor blev skilt,
da jeg var meget lille, så min familie
levede ikke op til idealerne. Jeg kunne
ikke fortælle til nogen i skolen, at
mine forældre var blevet skilt. Det var
meget stigmatiserende”, forklarer
kunstneren.
Gillian Wearing fortæller, at hun
derfor altid har været fascineret af,
hvorfor noget var det rigtige, og andet ikke var. I 70’erne begyndte der at
komme banebrydende tv, som fulgte
familier med kameraer, og blandt
andet dét har betydet en livslang
fascination af relationer.
I Birmingham lavede hun også en
bronzeskulptur af en familie i 2014.
Her blev to søstre med deres to sønner foreviget.
“Nu om dage har vi heldigvis fået et
langt mere åbent syn på familier. En
kvinde med hendes hund kan for mig
også sagtens være en familie”, siger
Gillian Wearing og understreger dermed, at en familie ikke behøver bestå
af mor, far og børn.
Ud med stereotyperne
Gillian Wearing er først og fremmest
optaget af relationer. Relationer mel-

lem familiemedlemmer, venner eller
borgere. Det kommer til udtryk i mange forskellige kunstneriske former.
Hun har været op og ned ad gader og
spurgt folk, om hun måtte fotografere dem med et skilt, hvor de skrev,
hvad de gerne ville sige - og ikke hvad
andre gerne ville have, de skulle sige.
Hun har lavet videoprojekter med de
drankere, der stod uden for hendes
hus, og som hun blev venner med.
“Folk har sagt meget, jeg aldrig
ville forvente af dem, og min egen
opfattelse af mennesker var meget
mere begrænset, indtil jeg kom ud og
talte med mennesker“, siger hun og
nedbryder dermed stereotyper, når
hun er ude.
Måske kunsten gør det samme? I
tv-programmet er der i hvert fald
mange slags familier, der lever på
hver deres måde med hver deres forskellige værdier. Nogle børn lever med
to fædre, andre uden en far, og andre
igen med både en mor og en far.
Familien Lysholm-Thorsen har siden
udvælgelsen forøget familie med en
lillebror og flyttet fra Vesterbro til et
hus i Hillerød. Så ironisk nok er den
gode gammeldags familie bestående
af far, mor og to børn i et hus, blevet
udstillet i et kunstprojekt, der i sin
tilblivelsesproces viste familiekonstruktionens mange muligheder.

Her er familien, der
blev støbt i bronze
Familien Lysholm-Thorsen er blevet støbt i bronze,
efter de blev juryens svar på en rigtig dansk familie.
Til smagen af gratis kakao oplevede
publikum afsløringen af Gillian Wearings skulptur foran Statens Museum
for Kunst fredag den 13. oktober. I
ugerne op til afsløringen havde DR’s
seere haft mulighed for at følge 10
familier i serien En rigtig dansk familie. De var blevet castet blandt 492
familier i 14 forskellige byer, og kun én
af dem ville blive udvalgt af juryen.

planlægge livet for meget,” sagde
initiativtageren til projektet Jakob
Fabricius, som til daglig er direktør
på Kunsthal Aarhus og havde fået
mikrofonen til indvielsestalen.

Vinderen blev “lynfamilien” Lysholm-Thorsen. Blot tre måneder efter
28-årige Yenny og 29-årige Michael
havde mødt hinanden, blev Yenny
tilfældigvis gravid. Efter grundige
overvejelser besluttede de sig for at
få barnet, flytte sammen og åbne en
kaﬀebar i Sydhavnen i København.

“Vi blev enige om, at vi havde ret
mange værdier og holdninger til
fælles, og så tog vi chancen”, siger
Michael i programmet En rigtig dansk
familie, som kan ses på DR.dk.

Skrøbelig kernefamilie
“Vi har måske en tendens til at

Juryen begrundede valget med, at familiens forhold både var lidenskabeligt og pragmatisk, hvilket er meget
moderne.

På et skrøbeligt grundlag havde de
skabt en kernefamilie og ansvarsfuldt
stået ved deres valg. Ifølge juryen viser deres valg også, at kernefamilien
stadig er et ideal for danskerne.

HURTIGE FACTS OM
GILLIAN WEARING
Gillian Wearing er født i England i 1963.
Aktuel med udstillingen Family Stories, der kan ses 13. oktober - 7.
januar på Statens Museum for Kunst.
Hun har en Bachelor of Fine Arts fra University of London.
Hun vandt den prestigefulde Turner-pris i 1997 for videokunstværket
60 Minutes Silence, hvor en række mennesker i politiuniform stillede
sig op i stilhed foran kameraet.
I hendes kunstværker er hun generelt optaget af familieliv, forholdet
mellem mennesker og hverdagens problemer.
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DET MÅ DU IKKE GÅ GLIP AF
November 2017

Prøv med en oplyst november
Tæt på bryggeren og kunstsamleren
Carl Jakobsen
Brygger Carl Jakobsen opførte
Glyptoteket og står ifølge museets
tidligere direktør, Flemming Friborg,
bag landets mest flamboyante
kunstsamling nogensinde. Kom
til foredrag i Davids Bazar, og hør
hvordan den visionære brygger ville
demokratisere ’Den Store Kunst’.
Davids Bazar, 8. november kl. 19 på Davids
Samling - www.davidmus.dk

Christian 4.’s fægtebog er nøglen
til kongens rollespil
I 1606 ﬁk Christian 4. fremstillet
en fægtebog til sig selv. Bogen er
Danmarks første gennemillustrerede
bogværk. Hør mag.art. Mikael Bøgh
Rasmussen fortælle, hvordan bogens
nøgle-portræt kan bruges til at afkode
kongens optræden i forskellige roller.
Ansigt til Ansigt #3 – Portrættets magt,
14. november kl. 19 på Geologisk Museum
Billetter købes på www.billetto.dk

Verden rundt i planteriget
Bladene falder af træerne, men en
pop-up udstilling om Botanisk Haves
planter gør byen lidt grønnere. I
udstillingen kommer du jorden rundt
og bliver klogere på kødædende
planter, tropiske orkideer, hårdføre
bjergplanter og medicinske vækster.

Balletdansere indtager kunsten
Besøg hele følelsesregistret den
første onsdag i måneden, når Den
Kongelige Ballet indtager Statens
Museum for Kunst. Hver gang optræder et nyt hold dansere et nyt
sted på museet, hvor de forvandler
kunstværker til ballet.

Stationspladsen ved Nørreport og
Gothersgade, 13. oktober - 5. november
www.naturibyen.com

SMK Onsdag - På tåspids midt i kunsten,
1. nov og 6. dec kl. 17-20 på Statens Museum for Kunst www.smk.dk
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Asta Nielsens ﬂirt med sjælfuldt
kunstværk
Danmarks store ﬁlmdiva, Asta
Nielsen, var inspireret af Ejnar
Nielsens maleri ’Den Blinde’, da
hun optrådte i ﬁlmen ’Den Evige
Nat’. Se det selv, når Cinemateket
byder på foredrag og ﬁlmvisning
med levende musik og en tur til Den
Hirschsprungske Samling, hvor det
dragende hovedværk af den danske
kunstner og symbolist er udstillet.
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KONTAKT

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

parkmuseerne.dk
#parkmuseerne
@parkmuseerne
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RIFT OM CONTAINERBOLIGER

TIL STUDERENDE
TEKST LARS PETER LORENZEN

BOLIGER Ventelisten til en af
de kommende containerboliger, med navnet CPH Village,
på Refshaleøen er lukket. Og
interessen for at bo i en gammel container, som dog har
havudsigt og billig husleje, har
været stor.
Flere end 2300 studerende
har nemlig skrevet sig op på
listen i håb om at få fingre i
en af de 88 containerlejligheder, som står klar til indflytning 1. november.
- Det viser jo ét, at der er
et fuldstændig enormt behov for studieboliger i København. Og to, at de unge
mennesker faktisk har lyst
til at bo på en ny måde og
have mere med hinanden at
gøre, siger Frederik Noltenius

Busck, som er medstifter af
CPH Village.
En analyse fra Dansk Byggeri, som blev offentliggjort
sidste år, viste, at der mangler
i omegnen af 10.000 studieboliger i hovedstaden. Det vil
CPH Village gøre op med ved
at bygge omkring 2000 containerboliger de næste tre år.
En containerbolig på Refshaleøen indeholder:
· Omkring 20 kvadratmeter
· Eget køkken og værelse
· Toilet og badeværelse, som
deles med én anden beboer
· Havudsigt
· En husleje på omkring
4000 kroner om måneden
lp@kbhavis.dk

Der mangler i omegnen af 10.000 studieboliger i hovedstaden. Det vil CPH Village gøre op med ved at bygge
omkring 2000 containerboliger de næste tre år.

Autentiske historiske rammer
til unikke oplevelser
Vi tilbyder autentiske historiske rammer,
fortrolighed og nærvær samt et fleksibelt og
engageret personale, der med glæde står til
jeres rådighed fra start til slut.
Lejes ud til møder, receptioner og fester
- med og uden forplejning kontakt os for tilbud

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

BYENS BUSINESS
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22.000 ...

450 ...

… forbruger-ratings fra G7-nationer har i en stor global spørgeskemaundersøgelsen placeret København på en andenplads som den by, der har det
næstbedste ry af alle byer i G7-landene. København er kun overgået af
australske Sydney, som har haft topplaceringen i undersøgelsen de seneste
tre år. De forbruger-ratings, der er taget udgangspunkt i, indeholder de
tre hovedelementer økonomi, regering og miljø. De byer, der ligger højest
på listen i undersøgelsen, scorer høje karakterer på alle tre parametre.

... millioner kroner er på spil, når fire prækvalificerede aktører skal konkurrere om en rammeaftale på belysningsudskiftning i Københavns Kommune,
som vil udskifte sin eksisterende belysning i en række ejendomme til energieffektiv LED-belysning. Selve rammeaftalen består af en fast del, som går på
belysningsudskiftning i 33 ejendomme omfattende cirka 91 bygninger. Ejendommene udgør i alt godt 137.000 kvadratmeter. Dertil kommer eventuelle
løbende udskiftningsopgaver i ejendomme på samlet 1.400.000 kvadratmeter.
Belysningen er primært indendørs med kun enkelte udendørs anlæg under
tag, og opgaven indebærer både demontering af eksisterende belysning samt
levering og montering af ny LED-belysning.

520 ...
... millioner kroner har DSB fået for sin tidligere kontorejendom på Kalvebod Brygge 32. Siden ejendommen blev sat til salg i august 2016, har både
nationale og internationale investorer vist stor interesse for den unikke
ejendom i det centrale København. Det er den internationale ejendomsinvesteringsfond Genesta, der har fokus på investeringer i Norden, som
har betalt godt en halv milliard kroner for den 28.000 kvadratmeter store
og markante ejendom i København. DSB Ejendomme har gennem et årti
arbejdet på udviklingen af de tidligere godsbanearealer, hvilket blandt
andet har resulteret i opførelsen af SEB-banks hovedsæde samt Arp-Hansens hotelkompleks Tivoli Hotel & Congress, Wakeup Copenhagen og senest med salget til IKEA, som opfører et stort varehus overfor Fisketorvet.

11,8 ...
... procent er priserne på ejerlejligheder i København steget i årets tredje
kvartal i forhold til andet kvartal, viser nye tal fra ejendomsmæglerkæden
Home. Dermed er den gennemsnitlige kvadratmeterpris i København på
over 42.000 kroner. Prishoppet er især drevet af projektsalg, som er steget
med 21,9 procent.

50 ...
... procent flere afgange fra Københavns Lufthavn udvider det ungarske
discountselskab Wizz Air med. Næste sommer kommer der 12 ugentlige
afgange i stedet for de nuværende 8. Fra næste sommer vil Wizz Air flyve
fem gange om ugen til Sofia i Bulgarien, tre gange om ugen til Skojpe i
Makedonien samt fire afgange om ugen til Kiev i Ukraine. Tidligere i år afslørede Fagbladet 3F dybt kritisable arbejdsvilkår hos Wizz Air. Her kunne
rumænske stewardesser blandt andet fortælle om, hvordan de aldrig vidste,
hvornår de skulle arbejde. Hvordan de fik serveret muggen mad. Og hvordan
de blev fyret, da de dannede en fagforening. Wizz Air har dog ikke base
i Københavns Lufthavn. Derfor kan Flybranchens Personale Union, FPU,
ikke kræve overenskomst med selskabet, som det var tilfældet med Ryanair,
da selskabet i 2015 åbnede en base i Københavns Lufthavn. Den blev dog
senere lukket igen efter en tabt sag i Arbejdsretten. Wizz Air planlægger
også flere afgange fra Billund Lufhavn. Her skal der sommeren 2018 være
16 afgange på syv forskellige ruter.

699 ...
... kroner koster det om måneden for freelancere og selvstændige, hvis de
vil sidde i selskabslokaler og restauranter forskellige steder rundt omkring i
København og arbejde. Det er firmaet Sp8ces, som har fundet på at udnytte
forskellige lokationer bedre, når de står tomme. Ideen kommer fra Niels Maibom, der er stifter af Sp8ces. På en tur rundt i København lagde han mærke
til flere lokaler, der ikke blev udnyttet, og i september blev den nye deleøkonomiske platform født. Deleøkonomi er i den grad kommet for at blive,
mener Claus Skytte, der er ekspert i deleøkonomi. - Der er rigtig mange af
de her kontorfællesskaber, der skyder op, og der er masser af uudnyttet og
underudnyttet kapacitet derude. Så ligesom vi har lært at dele vores biler,
både, hjem og tøj med hinanden, så begynder vi også at dele vores rum, siger Claus Skytte, der har skrevet bøger og holder foredrag om deleøkonomi.
Sp8ces har endnu kun lokaler tilknyttet i København, men håber at kunne
udvide andre steder i Danmark og måske i udlandet på længere sigt.

2018 ...
... åbner McDonald's en ny døgnåben burgerrestaurant i hjertet af København.
Den nye restaurant får til huse ved Rådhuspladsen i Industriens Hus, der
for mange københavnere og turister er blevet en ikonisk bygning. For tre år
siden lukkede McDonald's deres allerførste restaurant i København, som lå
på Vesterbrogade tæt ved Rådhuspladsen, og den 1. december 2016 lukkede
de restauranten, der lå i starten af Strøget. Siden da har der ikke været en
McDonalds i området omkring Rådhuspladsen. Restauranten kommer til at
fordele sig på to etager. På første sal vil lobbyen strække sig helt ud til vinduerne mod både H.C. Andersens Boulevard og Rådhuspladsen, og i stueetagen
vil det være muligt at bestille mad 'to go' og få det udleveret her. Der bliver
brug for op mod 100 nye medarbejdere i restauranten.

2015 ...
... startede den tidligere kendiskok Henrik Boserup burgerkæden Juicy
Burger, som han senere fik Saxobank-rigmanden Lars Seier til at investere
i. Nu er han ikke længere direktør, fremgår det af cvr-registret. Ind er i
stedet kommet islændingen Valdimar Geir Halldórsson, der tidligere har
slået sine folder hos konkurrenten Tommis Burger Joint. Lars Seier afviser, at udskiftningen på direktørposten skyldes utilfredshed med Boserup, som stadig skal være med til at udvikle menukortet. Kæden har ikke
præsteret, som Seier proklamerede, at den ville gøre, da han i slutningen
af 2015 skød et ukendt millionbeløb ind i virksomheden. Dengang var
armbevægelser store, og målet var, at ti nye restauranter skulle etableres
i de kommende år. Men her to år senere har man kun to restauranter i
København, mens en tredje er på vej på Frederiksberg. Regnskabsmæssigt
lagde man i 2015 ud med et underskud på 1,1 millioner kroner, og det
blev næsten firedoblet året senere til 3,9 millioner kroner. Egenkapitalen
er dog stadig i plus med 1,4 millioner kroner. Henrik Boserup var stadig
majoritetsaktionær, da Lars Seier købte sig ind i sin tid. Men i slutningen
af 2016 skiftede de to parter roller, så det nu var Lars Seier, som havde
det sidste ord.

42 ...
procent eller næsten hver anden af de adspurgte kunder, der søgte om
byggesagstilladelser i Københavns Kommune i 2015, var enten utilfredse
eller meget utilfredse. Da den melding kom i 2015 satte Københavns Kommune straks en ambitiøs målsætning for fremtiden. I 2017 skulle andelen af utilfredse kunder nedbringes til 20 procent. Men efter den første
undersøgelse i år endte det på 39 procent. Altså er der kun tale om en
forbedring på 3 procentpoint. Samtidigt er andelen af dem, som satte
kryds i boksen tilfreds, kun steget med et procentpoint til 39 procent.
Erhvervskunderne er gennemsnitligt mere utilfredse end privatkunderne.

22

NOVEMBER 2017 ÅRGANG 12

KBH K

MAGASIN MYLIUS

VOGTER OVER BYEN

Fra 1300-tallet til 1863 vågede kommunale vægterne over København om natten.
ster, og det nye politikorps fik
kontrollen i byen om dagen.
TEKST
Allan Mylius Thomsen 		
Byhistoriker

MAGASIN Efterhånden som
København voksede til en
større by, blev håndhævelsen af lov og orden en stadig
stigende nødvendighed. I Valdemar Sejr’s jyske lov af 1241
fastslås det, at det er Kongen,
der har de opgaver, som i dag
kaldes politiopgaver. Kongens beføjelser kunne kun
udøves via udnævnte fogeder, der igen kunne have
bysvende som hjælpere. Det
har fra starten været lovgivningsmagtens kontrollanter i
København.

Tranlamper

I 1681 fik København landets første gadebelysning i
form af 500 tranlamper. Opgaven med at passe disse lamper tilfaldt vægterkorpset.
De skulle renholde, påfylde,
tænde og slukke disse lamper efter et fast tidsskema.
På dage, hvor der ifølge almanakken var fuldmåne, skulle
lamperne ikke brænde, det
såkaldte ”kommunalt måneskin”, ligeså i de lyse sommernætter. Allerede dengang var
der vandaler, der yndede at
beskadige gadelamperne. Det
kostede tre år i jern på straffeanstalten Bremerholm, hvis
misdæderen blev pågrebet.

Kongens og Stadens vægtere

I 1300-tallet omtales begrebet
”vægtere” første gang i København. Sandsynligvis en
borgerpligt, som er gået på
omgang mellem borgerne. I
Christoffer af Bayerns stadsret fra 1443 fremgår det, at
der var et organiseret vægterkorps, hvor vægterne skulle
være på deres poster, når
klokken ringede natten ind
kl. 20.00. Om ”Kongens og
Stadens Vægtere” i forordningen hed det ”... Når en vægter,
efter at klokken er slagen ni,
nogen antræffer på gaden, da
skal han ham lede til sit herberg, men har han ikke herberg, da skal han stille borgeren, eller og sættes i stadens
gjemme indtil om morgenen,
og skal han da gjøre regnskab
for sig, hvorefter han gik så
sildig på gaden”. Herudover
skulle vægterne pågribe indbrudstyve, berusede personer, agere brandvagter og slå
alarm, og få folk ud af brændende huse, hvis de opdagede
ildløs.
Vægterne mødte før tjeneste på Rådhuset, hvor de blev
mønstret. I 1479 fik byen et
nyt Rådhus på Gammeltorv. Vægterkorpset blev tilsyneladende udvidet i 1567,
da Frederik 2. tillod byen
at tage flere duelige karle
til vægtertjeneste. Deres opgave var at patruljere byens
gader ved nattetide. Den 13.
december 1682 beskikkedes
Claus Rasch til Danmarks og
Københavns første politime-

Uniform, våben og vægtervers

Med en forordning af 23. juli
1683 blev korpset udvidet til
at bestå af 68 mand, hvis daglige ledere var en vægterinspektør og en vægterløjtnant.
Det var også i denne forordning, det blev bestemt, at
vægterne hver time mellem
kl. 20.00 og 05.00 skulle synge
klokkeslættet på vægtervers
og råbe vindretningen. De
var udstyret med uniformsfrakke med blanke knapper,
en stålforet kabuds, hue og
tunge fedtlæderstøvler. De
blev bevæbnet med en stav
med påsat morgenstjerne,
som dog mest blev brugt til
pynt. Deres daglige våben
var en stok, lig et kosteskaft,
med jernpig - det var et kraftigt våben. Herudover var de
udstyret med et bredt bælte,
hvorpå der stod ”Ædru og
tro”, ”vægterpiben”, en fløjte,
og nødlygter til optænding
af gadelamperne. I byens kirketårne var udstationeret de
såkaldte ”tårnvægtere”, der
skulle holde udkik efter mulige brande og slå alarm, hvis
de så røg eller ild.
Elendig løn.

Vægterkorpset var et ordensmæssigt proletariat, elendigt
lønnede, og havde derfor andet arbejde ved siden af. De
sov ofte på arbejdet eller drak
for at holde varmen. En del
af lønnen var de såkaldte
”drikkepenge”, som de modtog af borgerne ved de årlige

nytårskure og kirkefester. De
lod sig ofte bestikke af svirebrødre for at undgå arrest.
Herudover havde de tilladelse til at drive småhandel
med frugt, grønt og kager. De
blev ofte kaldt ”trantyve”, da
de blev beskyldt for at sælge
af den kommunale lampetran til byens høkere.
Bestod i første omgang

I 1705 blev Ole Rømer politidirektør, og han reorganiserede både politiet og vægterkorpset. I 1784 vedtages
ny forordning, her indføres
parolen, det feltråb som politi, vægtere og militær skulle
tilkendegive sig for hinanden
med. Mellem 1824 og 1826
var der nedsat en komité til
at undersøge mulighederne
for at afskaffe vægterkorpset
til fordel for et moderne politikorps. I første omgang fik
vægterkorpset dog lov til at
bestå.

Rådhus indvies i 1905, var det
kun 42 år siden, at det kommunale vægterkorps var afskaffet. Derfor pyntede Martin Nyrop Rådhusets forside
med ”vægtergangen” ud mod
Rådhuspladsen. Her står seks
store vægtere, i skiftende tiders uniformer, og våger over
byen. De er skabt af billedhuggeren Carl Aarsleff, og
støbt hos bronzestøber Lauritz Rasmussen.
Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen fortæller om det gamle København i hver udgave af Københavneravisen.

Vægter 1808.
Tegning Knud Gamborg.

Gaslamper, brokvarterer
og nye krav

I 1840 var antallet af vægtere steget til 300 mand, et
tal, der faldt markant kort
tid derefter. I 1857 var antallet af vægtere styrtdykket
til 174, det skyldtes bl.a., at
den københavnske gadebelysning blev overtaget af gaslamper, så der ikke mere
krævedes så mange vægtere til at passe lamperne.
Da portene samme år åbnes
og brokvarterene begynder
at vokse frem, kommer der
fra 1862 vægtere i brokvarterene. Men den moderne
storbys udvikling stillede
nye krav til ordensmagten. I
1863 vedtages en omordning
af Københavns Politi og vægterkorpset blev ophævet. Nu
var det politiet, der døgnet
rundt stod for patruljeringen
i byens gader, og der blev oprettet politistationen i byens
kvarterer.
En del af de arbejdsløse
vægtere blev ansat af borgere
til at forrette privat vægtertjeneste, og i 1901 etableres
i Ny Kongensgade Københavns-Frederiksbergs Nattevagt, der udvikler sig til ISS
Securitas.
Hyldest på Rådhuset

Da København nuværende

To vægtere har ved nattetide
pågrebet en svirebror i København. Tegning af Knud Gamborg
i bogen ”Fra det gamle kongens
Kjøbenhavn”.

Vægter 1784.
Tegning Knud Gamborg.

Vægter 1726.
Tegning Knud Gamborg.

Vægter 1839.
Tegning Knud Gamborg.
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LÆSERNE EGNE

GODE RÅD

Hvad enten det er
Lillemor, som oftere og oftere
kikser den sprøde svær på
flæskestegen, eller det er den
unge, nybagte husmor, som
slet ikke aner hvordan. Eller
det er den hjemmegående far
med en karriérebevidst ægtefælle, der trænger til råd og
vink, så er her Københavneravisens nye LIvstilstillæg:
HJEMMESKO OG ARME
RIDDERE, som redigeres
af dansk presses svar på
dej-skraberen : Ingvar Arnesen fra Valby
- Jeg sidder her med et
brev fra Preben Pallesen,
som skriver: Hvorledes jeg
reddede skjortevasken på
Fanø. Vi var på sommerferie og mine nyvaskede, hvide
skjorter faldt hele tiden ned
af tørresnoren på campingpladsen i den stive vestenvind. Så hængte jeg skjorten
op på TO bøjler, hvor krogene var ligesom et total og
et spejlvendt total. Nu var
tørresnoren jo ind i en cirkel, og intet kunne ske. Jeg
lagde mærke til, at efter et
par dage var der andre, der
reddede kulørtvasken på
samme måde.
Ingvar Arnesen fortsætter: Fru Marqvardsens
hemmelige opskrift på den
velsmagende sovs til Rullestegen er nu knap så hemmelig, efter hendes brev til
os. Hun tilsætter altid en
skefuld kryddereddike fra
asierne i sovsen lige inden
serveringen. God idé.
Står De også tit og mangler en elastik til en madpakke
eller en poselukning? Næste
gang De har lappet Deres cykel og opdager, at der ligger
en gammel slange blandt
værktøjet: Vips, frem med
Fruens hårsaks, og så klipper
de smalle, skiver af slangen.
HUSMOR

ASFALTENS COWBOY
VISIONER Skal

vi have Formel-1 racerløb i Københavns gader? Tiden vil vise det. Der kan
i sandhed siges både pro et contra, men det
vil da give nogle flotte pressefotos: En Formel-1 racerbil op ad Strøget med ('hele Danmarks-') Kevin Magnussen bag rattet, og med
indbyggere og turister springende for livet. I
det skarpe hjørne ved Købmagergade må Storkespringvandet midlertidigt flyttes, f.eks. til
Søndermarken (som det hedder i Ebbe Rode
monologen: ‘Hvem fa’en kommer i Søndermarken?’). Og når vragdele og lig er fjernet,
kan man genetablere ‘Verdens længste kaffebord på Strøget fra Byjubilæet i 1967, det er
faktisk 850 år i år!) til præmieoverrækkelsen.
Trøstepræmie til Kevin, som stadig har sin
strålende karrière foran sig (fodboldspileren
Søren Lerbye blev engang af et respektløst
dagblad udnævnt til ‘den p.t. mest overvurderede dansker'). Der er mange kandidater til
titlen disse dage, men Kevin er et rigtigt godt
bud, sammen med Linse og det danske kvindefodboldlandshold.
Tilbage til det evige spørgsmål, hvem kommer først? Københavneravisens konkurrent
Politiken (organet for den højeste oplysning,
hvor selv navnet indeholder en stavefejl) har
gennem tiderne arrangeret mange snurrige
hændelser (‘events’ til vore unge læsere). Således et SVAJERLØB på Rådhuspladsen i 1949.
Københavnske svajere på medbragte cykler,
såvel long-john som short-john, susede rundt
på den afspærrede plads, piftende og fløjtende. Gunnar Nu speakede, og Redaktør
Ingvar Blicher-Hansen havde skrevet sangen
’Asfaltens Cowboy’ med de uforglemmelige
linjer: ‘Er det vådt, så kan jeg spurte så det
sprøjter - er det tørt, så kan jeg bremse så det
fløjter'. Og ’Som regel må jeg nøjes med en
gammel gummiged, men hva’ gør det, den
altid mangle olie - på Kaffebaren glider der
en skænket kaffe ned, mens kunderne de går

og bli’r urol’ge. En Københavnerbegivenhed,
som ryddede forsiden (i hvert fald på Politiken). Hvad med et svajerløb? Hallo, Frank
Jensen, ‘København er en cykelby’. Fordelene er utallige. Lidt afbrændt gummi, ikke
en brøkdel af Formel-1 dæk. Lidt svedlugt fra
armhulerne, ikke en brøkdel af Formel-1 udstødning. Ingen lukning af broerne og kun
få rasende bilister. Unge mødre med barnevogne og iskager, far får en svalebajer og en
sludder med sjakket. Oplagte fotosessions for
Rådhusets mediehungrende politikere, husk
cykelklemmerne.
Apropos svajere. Dagens Niels Bohr/Albert
Einstein historie: De to videnskabsmænd
havde en livslang diskussion om den fotoelektriske effekt (A. Einstein: ‘God don’t play with
dice’). Det har senere vist sig, at Niels Bohr
havde ret, men pyt med det. De to kom gående
mod Hovedbanegården, Niels fulgte Albert til
toget, ivrigt diskuterende. Så nåede de et lyssignal, der sagde stop, de blev stående, lyset
skiftede et par gange, de ænsede det ikke, og
da de endelig begyndte at gå over, var der tilfældigvis rødt. De var ved at blive kørt over
af en svajer. Han kastede cyklen udenom og
råbte: ’Sådan et par idioter !’
Apropos fotoelektrisk effekt, Dagens anden Albert Einstein historie: Han fik først
Nobelprisen i 1921, og slet ikke på grund af
relativitets-teorierne. Nu er arkiverne åbne,
og det kan læses, at Nobelkomiteen, efter indhentning af et ekspertudsagn fra Stockholms
Universitet, simpelt hen ikke troede på Einsteins arbejde fra 1905 ! Det er noget sludder,
var begrundelsen for ikke at give ham Nobelprisen i Fysik (Einstein var død af grin,
hvis han havde vidst det !). De må have haft
så røde ører i Stockholm, at man har kunnet
spejle et æg på deres øreflipper.
Christian Lunn, enquete-praktikant

Hundredevis af gratis, hjemmelavede elastikker!
Ligesom revydirektør Povl
Sabroe, Den Gyldenblonde,
sagde: ‘Det er svært at råbe
stormagterne op gennem
Clara Østø i en revy’, så er det
næppe heller sandsynligt, at
den næste revolution bliver
startet af en mand i hjemmesko. Især ikke, hvis han lige
har spist Arme Riddere. Fru
G. Pytte Panthmann fra Indre By fortæller: Jeg bestyrer
jo, som mange ved, Ædespalten i Københavneravisen, så
det sker nu og da, at jeg bliver
spurgt i supermarkedet om
noget med mad. Senest hvad
man gør ved gammelt, tørt
brød. Smid det ikke ud, det
er jo ikke meningen, at hele
Avedøreværket skal lugte af
brændt, ristet brød. Giv Deres
mand Arme Riddere. Skiver
af det tørre brød suger lidt
mælk på en tallerken, mens
stegesmørret bruser af på
panden. Så sukker på begge
sider af det nu fugtige brød,
og over på den varme pande.
Steges brune og sprøde, og
serveres med jordbærsyltetøj
(og eventuelt et glas sherry).
Redaktør Ingvar Arnesen
runder af: Vi modtager gerne
breve fra Læserne, dog helst
ikke om kaffegrums til rosengødning, eller Atamon til
skinnebenssår, men gerne
nye friske idéer. Apropos
gammelt brød, lav Deres egen
rasp! Og når karbonaderne,
eller rødspætterne, skal have
rasp, putter De rasp i en plasticpose og ryster krebinetten
eller fisken i raspposen. Der
kan man spare rigtig meget
rasp og tilsvarende mængde
svineri.
Vi vil gerne gøre livet lettere og billigere for den travle
husmor. Velkommen!
Christian Lunn
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KARSTEN HANSEN STRIBER

FILOSOFI FOR

BLISHØNS#2

KLUMME Der har været en læserstorm, si-

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

Frederiksborggade 4 · 1360 København K
FOR BESTILLING:

ELLER SPØRGSMÅL:

tlf.nr.: 33 12 29 02

e-mail: slagter@kultorvet.dk

den gammelsproglig student, nu pensioneret arkivar, Einar Pytte-Panthmann,
lancerede sin krisebrevkasse FILOSOFI
FOR BLISHØNS (Einar Pytte-P har stadig ikke vænnet sig til titlen, som blev
foreslået af Fruen over morgenbordet).
Allerede i første udgave reddede han livet på en gammel skolekammerat, der
var ved at suicidere på Langelinjekaj
ud for pullert nr. 22 (‘Det er tit her, det
sker’. Pers. medd. ledende dykker Brian
Hotwater, Acta Suicidale Scand. 2016).
Hvis De, kære læser, har svært ved at
følge med. skal De uophørligt standse
læsningen og gå tilbage til Deres Anders
And blad. Ellers ender det med endnu
et råd fra Einar Pytte-P. I modsat fald er
der plads til endnu en læser. Hold ud!
En trofast læser af Københavneravisen, vi kunne for eksempel kalde ham
Trygve Dino Friederichsen, fra Pustervig 8, 2 th, (navnet er red. bekendt), skriver: 'Har jeg mon en agiteret depression?
Mine tanker kredser om spørgsmålet,
betyder jeg nok i andres liv? I sommer
var der en varm, solrig eftermiddag,
hvor jeg tog mod til mig og spurgte en
yndig, ung kvinde (84-62-86 og det er
IKKE hendes tlf.nr.), som var ved at spise
en softice på Kulsorttorvet, hov jeg mener Kultorvet, det var vist også et symptom, om hvad jeg betød for hende’. ‘Ikke
en kongelig skid, Besse. Jeg dater aldrig
mænd, der er konfirmeret i tiden omkring Boerkrigen. Kan du hygge dig!’
Og så gik hun uvarslet og besynderligt
uengageret. Eller måske var det, fordi
hun lige var blevet færdig med softicen’.
Vi giver ordet til Einar Pytte-P.: ‘Agi-

teret depression, nej. Depressio Communis sive Alternativalis, måske. Men det
er slet ikke pointen. Pointen er courage,
mod og beslutsomhed. Hvo intet vover,
intet vinder, som Wolfgang Amadeus
Nelson sagde efter slaget på Reden.
Ved Deres modige henvendelse til den
skjønne risikerede De en regulær personlig tugtelse, en ørefigen eller værre
endnu emotionel kulde (De kender det
fra Fruen, det gør vi også her på redaktionen!). I det øjeblik levede De for fuld
udblæsning, og det er det, livet drejer
sig om. Struggle for life, som Johan Sebastian Darwin tit sagde til sin hustru
(så fik han en til).
Den anden læser skrev: ‘Bliver sommeren 2018 ligeså dårlig som sommeren
i år. Vi skal på besøg i Fårevejle uge 29,
og det bliver vanskeligt for mig at flytte
ferien. Sagen er den, at jeg er arbejdsløs deltidsmusiker i Frisør-Svends Dansetrio. PS. Hvordan er skriften?'
Vi var lige ved at videresende brevet til Meteorologisk Institut som fejlekspedition, men tøvede Gudskelov. Der
er flere spor, der tyder på en maskeret
depression. Sommer er jo en metafor
for livsglæde (ikke en meteor, Skat, en
metafor!). Hvorfor en dansetrio? Kunne
tyde på motorisk uro. Hvad sker der
lige i Fårevejle? Ligger der erindringer
om en ugengældt ungdomsforelskelse?
Flytte ferien - ubeslutsomhed? Nervøs
for skriften - selvutilstrækkelig? Spørgsmålene trænger sig på i hobetal. Følge
fortsættelsen i næste nummer af Københavneavisen.
Christian Lunn
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SPAR OVER 250,- KR.!

HOBBIT I HABBIT

408 SIDERS

MEDRIVENDE
ERINDRINGER FRA
KØBENHAVNERAVISENS

SENIOREDITOR

EN FJER I BLÆKHATTEN
BOGLADEPRIS KR. 349,95
PRIS TIL KØBENHAVNERAVISENS LÆSERE

KUN 89,- KR.

TIL SISSEL-JO GAZAN

+ forsendelse 35,- Kr

TEKST CAMILLE BLOMST

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

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

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

"

m/k klip

270,-

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

ANBEFALING “Blækhat”

er et blæret anarkistisk, aktivistisk, politisk og provokerende litterært og kunstnerisk værk, der
fra forsidens grafik og frem til efterordet
markerer, at Sissel-Jo Gazan har taget stilling til og tænkt over hver eneste lille
detaljes kvalitet, udtryk og signal.
Gazan forvalter sit forfatterskab formidabelt. Hun bruger alle sine formidlingsevner: Overblikket og anledningen
til at revse samfundet, at gennemskue
et spil, at huske historiske detaljer og
skikkelser og at skrue et spændingsplot
sammen. Derudover har hun medfødte
journalistiske evner og sans for grundig
videnskabelig baggrunds- og inspirationsresearch og kunstneriske gener.
Hun bruger sin mulighedspalette og
skaber en ny genre, ligesom Peter Høegh
har præsteret flere gange i sit forfatterskab.
“Blækhat” leverer både oplysning,
Danmarks historie, delvis fiktiv nichekunsthistorie, viden og videnskab svøbt
ind i menneskets stærke og svage sider,
drama, dilemmaer, svigt og skam.
Spændingsfingerspidsfornemmelse.

Historien begynder i et uglet akademiske hippiehus i Århus, hvor Gazan selv
er opvokset. I hjertet af Århus bor Rosa
på 12 år i et byhus med sin mor. På etagen over bor Krudt, der tager et faderligt ansvar. Men Rosa klarer sig selv det
meste af tiden, går rundt i gaderne og
begynder at registrere grafitti med sin
bedste veninde.
Det fine litterære tryllenummer er, at
gennem en helt ung pige oplever læseren
BZ’erne, hippierne, KU’erne, de homosexuelle og grafittikunstens ankomst.
Hun lever mellem dem alle sammen,
og det giver både kærlighed og knubs.
Det fornemme er, at modige Rosa,
som hovedperson, er så levende og troværdigt skabt, at størstedelen af roma-

nens spændingskurver er dem, som en
pige mellem 12 og 15 år kommer ud for.
Gazan skildrer skælvende godt hverdagen i en venindeflok med de konflikter
og bånd, der er. Samtidig er hun hjemme
i skildringer af en pige, der trives blandt
mænd.
Det er originalt at kunne opbygge det
forhold mellem forfatter og bog, at det
er tilfredsstillende at sidde med et sug
i maven, når hun rapser i Magasin, når
hun klistrer en uskyldig grafitti tegning
op i Fægyden og når hun kravler ind i det
besatte ungdomshus for at lede efter en,
hun har sat sig for at børneudspionere.
De kludrede 70’er.

“Blækhat” er naturligvis en svamp i skoven. Men “Blækhat” har mange referencer bogen igennem, og det i sig selv er gennemført. Rosa’s mor, Helle, er en meget
selvoptaget 70’er kvinde, der er fordybet
i svampeforskning på sit lukkede studerekammer i lejligheden.
Hun har både fat i de helbredende
kræfter i naturens svampe og de multinationale kræfter, der ikke ønsker, at
muligheder for alternativ medicin og
energi bliver almen viden, der videreudvikles. Hele hendes svampeforskning er
skyld i flere ulykker og ubehageligheder.
Generelt er der er ikke den person
i bogen, der ikke får rodet andre ind i
besynderlige uheld og episoder.
“Blækhat” er også en international
streetartkunstner, der kommenterer på
samtiden med flabede værker, som han
placerer rundt om i verden. Værkerne
påkalder sig stor mediebevågenhed.
Rosa vokser op og bliver førende forsker i streetart og specialist i den mystiske “Blækhat”.
Efter en velbeskrevet (klassisk for tiden) kludret barndom uden en rigtig far
og med en mor, der svigter og skranter,
går turen til Berlin. Her bor Gazan selv

i dag, hvilket har givet hende en banefordel i at beskrive farverige kunstneres hverdag. I Berlin samles handlingens
mange tråde til et, helt til sidste side,
godt plot-tjubang, der gør, at man får gevinsten ved at have noteret sig mikroskopiske detaljer, som er drysset som svampesporer gennem “Blækhat”.
Modigt og moderligt portræt af kvinder.

Gazan har både kærlig kritik og hyldest
til feministernes statussymboler og mærkesager.
Et af bogens bedste eksempler på
70’ernes, helt sikkert sande, mærkværdigheder er den lilla Rosa på seks år,
der er ude at handle med sin mor i den
velbesøgte Føtex i Guldsmedgade kun
iført sandaler.
Længe leve en forfatter, der ikke er
bange for at tage sig selv med i bogen
uden at pille navle eller pudse nogens
glorie.
Hun tør stille tiden, familien, samfundet og sig selv til skue og eftertanke
og skabe kunst ud af sine egne sår og
sårbarhed, viden og virkelighed.
cb@kbhavis.dk

Sissel-Jo Gazan
“Blækhat”
Roman, Lindhardt og Ringhof
255 Kr.,543 sider
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AKTUEL KRIMI MED PRÆGTIG SKILDRING AF
BUREAUKRATI OG AMBITIØSE EMBEDSMÆND
TEKST JANNIK LUNN

rik Jersild, der har pyntet på sit cv for
at få stillingen i styrelsen, er ikke så
lidt betaget af den smukke Berit, men
han frygter også, at hun vil være den,
der kan få indflydelse på, hvem der
vil blive fyret. Specielt fordi Frederik
har overrasket hende og kontorchefen
midt i en uægteskabelig elskovsagt.

ger, hvor erstatninger sjældent når op
i nærheden af de beløb, sagerne drejer sig om, så indgår det også i handlingen. Jan Thiele har komponeret et
fint plot i denne uhyre aktuelle og til
tider meget morsomme spændingsroman, der udleverer en institution, som
sikkert kunne være alt muligt andet
end lige Fødevarestyrelsen.

Tæt på virkeligheden

ANMELDELSE Jan Thieles tiende krimi
Falddato foregår i Fødevarestyrelsen,
hvor juristen Frederik Jersild går og
venter på den fyringsrunde, som er
nært forestående. Den smukke og

veldrejede kollega Berit Schønning er
den onde dronning i eventyret. Hun
er beregnende og intrigant, og rygtet
vil vide, at begge hendes tidligere ægtemænd har begået selvmord. Frede-

BOGFORUM MED 271
FORFATTERARRANGEMENTER

Gennem hele bogen kommer man
nærmere og nærmere hen imod den
skæbnesvangre dag, hvor fyringerne
skal varsles. Frederik, der har en forkærlighed for Franz Kafka, sanser på
fornem vis det latterlige bureaukrati,
som hersker på hans arbejdsplads i
Glostrup, og hvordan alt til sidst går op
i en højere enhed, holder læseren hen
i spænding indtil de allersidste sider.
Historien er tæt på virkeligheden, og
miljø- og fødevareministeren hedder
som i virkeligheden Esben Lunde Larsen, og de mange sager, der behandles undervejs, er givetvis tæt på, hvad
der er sket i de seneste år. Om det så
er Kammeradvokaten og de kæmpe
salærer, denne institution hæver i sa-

Jan Thiele
Falddato
200 sider. Egolibris

KØBENHAVNS CYKLEBØRS

260 bruegstfera

TEKST JANNIK LUNN
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BOGMESSE Når Bogforum slår dørene op i Bella Cen-

ter fredag 10. november bliver der mulighed for
at overvære ikke mindre end 271 forfatterarrangementer på 13 officielle scener samt dem på de
uofficielle. Blandt de danske forfattere er der helt
aktuelle navne som Kaspar Colling Nielsen, Hanne-Vibeke Holst, Sissel-Jo Gazan, Tom Buk-Swienty,
Svend Brinkmann og Lise Nørgaard. Af udenlandske
forfattere kan bl.a. nævnes Jón Kalman Stefánsson
fra Island, Han Kang fra Sydkorea, Paula Hawkins og
Jeffrey Archer fra Storbritannien samt Jan Guillou,
Linda Boström Knausgård og Fredrik Backman alle
fra Sverige. Der er desuden en mængde temadebatter, og på børnescenerne er der også mange interessante navne. Bogforum er åben fredag fra kl. 10-19 og
løedag og søndag fra kl. 10-18. Man kan købe billet
og se det fulde program på www.bogforum.dk.

Gothersgade 157
1123 København K
Tlf. 33 14 07 17

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

www.cykelborsen.dk
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GUD ER LIGE SÅ BARNLIG
SOM ALLE ANDRE VOKSNE

TEKST CAMILLE BLOMST

ANMELDELSE Uimodståelig charmerende
eksistentialistisk og hjertevarm kærlighedserklæring til livets opbygning.
“Båven om Gud” kan løsne op for
en intim eller kollektiv snak om, at
Jorden er gammel, smuk og skrøbelig
og trænger til en enig fanklub, der
bakker op om at tro på den.
Tendenser opstår fra folket i en
længsel efter noget. Og der er en tendens i tiden til at tage tanken om tro
op. Hver søndag viser “Herrens veje”,
at præster er ikke overmennesker og
vores troløshed måske har forvirret
mere, end den har gavnet.
Herlige og næsten selvlysende
smukke Hella Joof er en modig forgangskvinde, der har tonen til at tale
tunge emner med en lethed, så man
lytter.
Hun har skrevet en glad og gakket
indføring i Gud med sit enestående
personlige sprog, der en kombination
mellem fine digteriske observationer
og jordnære sidebemærkninger.
Tonen er lys og luftig som hendes
egen stemme, men tankerne og budskaberne er fulde af den fordøjede
livskloghed, som vi søger i øjeblikket,
fordi Jorden har brug for, at vi tror på
den og måske endda en skaber.

moderne livsglæder: En dejlig scene
er den, hvor han og Slangen drikker
rødvin i Paradis, Gud spørger Slangen:
“...Kender du den duft, lige når regndråberne rammer den tørre haveflise,
ozon, tror jeg det er?”
“Øh, ja”, svarede Slangen tørt, “den
duft kender jeg ud og ind, det er sådan, min bug lugter, jeg har jo ikke
nogle ben.”
“Nej, det er også rigtigt, det gik
lidt hurtigt, da du blev skabt, men så
har du dit gode hoved, og det, man
ikke har i benene... og omvendt.”
Gud skænkede op i to facetslebne
glas, “men smag lige en gang, tag en
slurk, og hold den i munden et par
sekunder.”
“Mm”, sagde Slange og rullede
med øjnene, “det er en guddommelig vin.”
“Tak”, smilede Gud.”
Bare et lille eksempel på den gavmilde og jordnære Gud, som Hella
Joof har skabt og som Anna Jacobina
Jacobsen har givet liv med sin morsomme og poetiske streg, sammen
bliver de (hvis man absolut skal sammenligne kunstnere) filosoferende
Benny Andersen og Ib Spang Olsen.
De fnisende ærkeengle

Fjoller med følelse og følelser

Hellas Gud er en varm mand med hentehår, der holder af alkohol og andre

Det bliver hysterisk komisk, når hverdagen kommer op i himmelen, som
for eksempel, når Gud stolt viser alle

ærkeenglene lysbilleder fra, da Jesus
var lille. Da Gud tænder for lyset, vågner alle englene på klapstolene med et
sæt: “Aj, altså sover I?”, udbrød Gud
såret.
“Nej, vi lå bare og læste”, havde
Mikael åndsnærværelse nok til at
sige, men så kom Gabriel til at fnise,
og som dominobrikker brasede englene sammen og lå og grinede på gulvet med vingerne i vild uorden.
“Det er sidste gang, jeg viser lysbilleder fra Jesu barndom” sagde Gud
mopset og pakkede kassen med fremviseren sammen og smækkede med
døren.
“Lover du det?”, råbte Slangen efter ham.”

det, end fede kager og varm mælk i
kaffen.
Lindhart og Ringhof tror også på,
at bogen sælger, for de har valgt det
lækre papir og hele opslag til Anna
Jacobina Jacobsens eventyrlige og
gribende klare nobullshitbibel tegninger.
Bingo og bravo til “Båven om Gud”,
den er så hjertevarm, at jeg ryster i
stemmen.
jl@kbhavis.dk

Gaven til konfirmanden

Så vidunderligt ruller “Båven om
Gud” derudad. Man kan læse den på
en sur dag og blive glad. Eller på en
glad dag og blive så smittet af livsglæde, at man ringer efter gæster.
Man kan læse den på grådens rand
og finde livsmod. Eller læse den højt
for sine unger og snakke om alt mellem himmel og jord, bogstavelig talt.
Det er fornuftsjulegaven til konfirmanden i tvivl (det er antagelig 98
procent af forårets festværter i fint
tøj, foran det overfyldte gavebord) og
så er det gaven til dig selv, en gang
i mellem skal man forkæles med an-

Hella Joof
“Båven om Gud” med undertitlen.
“Et kætterisk kærlighedsevangelium”
Illustreret af Anna Jacobina Jacobsen
215 sider, Lindhart og Ringhof - 200 Kroner
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FORNEMT
VÆRK OM
REGENSEN

Vi designer selv vores håndlavede stel
og fremstiller kun få af hver.
Vi gør os stor umage med at måle dine
øjne og finde den bedste løsning til dig.

TEKST JANNIK LUNN

Omhu og fornuftige priser kan godt
forenes. Derfor kommer vores kunder
altid igen.
Stel inkl. standard styrke kr. 745,2 enkeltstyrke glas kr. 1400,2 glas med glidende overgang kr. 3000,-

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

FORRYGENDE
DEBUTKRIMI
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Daniel Coles debutroman Klude-

dukken, der deler navn med den legendarisk
spillefilm, som havde Robert Mitchum i hovedrollen, hvor han havde tatoveret love og
hate på sine fingre, har intet med denne film
at gøre. Ikke desto mindre er der tale om en
forrygende pageturner.
Udødeliggjort kriminalassistent

Kriminalassistent William Oliver Leyton-Fawkes (kaldet Wolf) fra Metropolitan Police
Service havde udødeliggjort sig i britisk retshistorie efter, at han var den, som havde anholdt
Naguib Khalid, også kaldet Ligbrænderen, der
var anklaget for syvogtyve individuelle drab.
Wolf havde efterfølgende opholdt sig i seksogfyrre retsdage i Old Bailey under nævningesagen mod Ligbrænderen, for umiddelbart
efter kendelsen ”ikke skyldig” at have kastet
sig over Khalid og udløst et større slagsmål.

mordene. Da navnelisten bliver offentliggjort
i tv, er det studieværten Andrea Hall, Wolfs
tidligere hustru, der læser de seks navne op.
Opklaring, lækage og spænding til det sidste.
Resten af bogen handler dels om at opklare,
hvor og hvem de seks ligdele stammer fra,
dels arbejdet med at forsøge at forhindre de
seks nye drab, og naturligvis med at afsløre
den vanvittige morder, før mordene bliver begået. På et tidspunkt bliver det klart, at der
er en lækage hos Scotland Yard, og spændingen holdes ved lige indtil allersidste kapitel.
jl@kbhavis.dk

Kriminalassistenten på dødsliste

Fire år efter vækkes Wolf en morgen af sin
chef, da man har fundet et mystisk lig i en
lejlighed overfor Wolfs, et lig der er hængt op
og peger over på Wolfs lejlighed. Men det er et
lig sammensyet af seks forskellige døde mennesker, og hvor hovedet stammer fra Naguib
Khalid. Morderen bag dette værk har altså
slået seks mennesker ihjel, men har samtidigt sendt pressen en liste over de næste seks
kommende ofre samt datoerne for, hvornår de
seks dødsdomme vil blive eksekveret – og på
den sjette dag, mandag den 14. juli, er navnet
på sidste offer William Oliver Leyton-Fawkes
– lederen af efterforskningen af kludedukke-

Mens alle københavnere kender kollegiet
Regensen, der ligger lige overfor Rundetårn - og i øvrigt,
som det var tilfældet med tårnet, angiveligt blev bygget af
Christian 4. i 1623, men måske
mere præcist af hans ansatte,
arkitekter og murersvende - så
er Regensen nok mest kendt i
det øvrige land som kulisse i
film som ”Jul i Nøddebo Præstegård” og ”Charles’ Tante”.
Hvis man da ikke kender
bygningen fra teaterstykket
”Genboerne”, hvor Poul Reumert fejrede store triumfer
som løjtnant von Buddinge, en
rolle som Carl Alstrup i 1930
udødeliggjorde i en filmatisering iscenesat af Arne Weel.
ANMELDELSE

Daniel Cole:
Kludedukken
Oversat af Søren K. Barsøe
397 sider. Politikens Forlag

Livet bag murene

Der er tidligere skrevet bøger
om Regensen, men i Regensen – bag de teglrøde mure
har en snes bidragydere, der
alle er tidligere regensianere,
formået at give et billede af
Regensens evigt skiftende livsformer på tværs af generationer. Fx blev det først i 1971 muligt for kvinder at blive optaget
som regensianere til trods for,
at de havde haft adgang til Københavns Universitet fra 1877.
Det skete nogenlunde samtidig med ungdomsoprøret, og
det skabte en vis røre i den maskuline og mandehørmende
kultur på kollegiet, hvor der i
dag, som på Christian den Fjerdes tid, er plads til 101 studerende. Oprindeligt husede
Regensen modtagere af ”Kommunitetet af 1569” – et legat
der blev givet til værdigt trængende, ubemidlede og flittige
studerende ved Københavns
Universitet, og også den dag
i dag må regensianerne ikke
være formuende, og flittigheden skal afspejle sig i deres karakterer. Har man et gennemsnit lidt over middel efter to
års studieliv, så opfylder man
de formelle krav, der skal til
for at nå igennem optagelsesudvalgets nåleøje.
Regensordbog og titler

I begyndelsen af bogen er
der ti sider, hvor regensslang

og andre regensord forklares.
Her kan man bl.a. se, at en død
regensianer udelukkende er
en fraflyttet regensianer, hvis
regensliv dermed er afsluttet,
dog er der undtagelsesvis mulighed for at ”døde” regensianere kan bo i Griseratet, der
er lidt mindre end de øvrige
alumneværelser. Klokkeren er
Regensens svar på en statsminister, der varetager den daglige administration, og som
vælges halvårligt på generalforsamlinger, mens provsten
er Regensens efor, der vælges
af regensianerne til at repræsentere kollegiet udadtil, og
som har sin embedsbolig på
Regensen.
Bagest i bogen er der en
liste over Regensens provste
og viceprovste i det 20. og 21.
århundrede. Sidstnævnte titel
blev nedlagt i 1981, men genopstod i 2012 i en ny version,
hvor en ældre regensianer bliver udpeget af provsten til at
styrke det sociale liv, men i
modsætning til de oprindelige
viceprovste følger der hverken
bolig eller løn med titlen.
Man når langt omkring i
mange kapitler, og værket er
gennemillustreret med tegninger og fotos i både farver
og sort/hvid. Regensen er et
fornemt værk på over 300 sider i stort format, som næppe
kunne være udgivet uden
støtte fra en lang række fonde.

Andreas Riis Damgaard, Birthe
Louise Bugge & Camilla Sløk
Regensen – bag de teglrøde mure
328 sider. Gyldendal
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KØBENHAVNSK SAMTIDSSATIRE

MED EN NY MAJESTÆTSFORNÆRMELSE
TEKST CAMILLE BLOMST

ANMELDELSE Rasmus Graakjær, der
bor i Skt. Peders Stræde, debuterede
for et par år siden med den morsomme
lille roman “Gulvet er glat” om en ældre nar i Pisserendekvarteret.
Denne gang deler en ny ensom maskulin hovedperson sit syn på byens
og dens folk midt i København i et
X-Factor årti.
Det mystiske X er landets Kronprins, der mod sin vilje skal krones
og derfor går i voksenpanik.

Gaven til den vittige holdningstunge onkel

Præmissen for at blive X’et med “X’et”,
er, at man er erklæret anti-royalist og
synes, at TV-serien “Klovn” er sjov.
Ikke at der er nogen sammenligning,
men dette er ikke gaven til svigermor,
selvom at den handler om en prins.
Men har man en onkel, der er dagligt
læser Information i papirudgaven og
har en svaghed for karikeret satire fra
DR. Læseren skal kunne acceptere, at
Graakjær er så flabet at digte et fik-

tiv dokumentaristisk hverdags majestætsportræt, som tager læseren helt
tæt på og forbi underbukserne.

nærmeste tjener Alfred, der med sirlig håndskrift styrer prinsens adfærd
og beklædning.

Prins med voksen ADHD

Ud i virkeligheden

Afsættet for romanen er, at Kronprinsens far vil abdicere om en måned, og
prinsen, som er ung, men ikke rigtig
ung længere, skal forberede sig på at
overtage lederskabet af Riget.
Fortællerfiguren har længe været forkælet og lidt indespærret i en samfundsfjern bobbel. Den medfølgende
naivitet bruger Graakjær til at fyre
små frække anskuelser af nutiden af,
fortalt af den næsten rigmands-ADHDutilpassede prins, der vover sig ud
i København for at mærke pulsen og
befolkningen.
Forfatteren bruger flere elementer
til at fortælle med, både udkast til
nytårstaler, dagbogslignende jeg-fortæller, referat af sære episoder og en
syret talende kat, der i glimt giver
ham råt for usødet. Ligesom hans

Den forkælede, ensomme og panikaldersårbare prins kaster sig ud i en tour
de force de sidste uger før, han skal krones, hvor han blandt andet bevidst forkøler sig, roder sig ud i at tage på folkeligt
værtshus, spise på en landevejskro og tager en misforstået romantisk kærestetur
til Norge med en yndig skuespillerinde
ved navn Frederikke. Det er ellers sådan
en weekendtur som udbrændte par tager på, når de har små børn og har mistet ideen om, hvorfor de er sammen, og
så håber de, at to dage væk fra børnene
kan lappe gabet mellem mand og kone.

på prinsen, der beskriver alt, hvad han
ser. Arkitektur er så det eneste prinsen
har interesse og sans for, mennesker, livet, økonomi og kvinder mangler han
den sidste forståelse af. Bogen eskalerer og prinsen bliver tilsmudset på sin
tur hen over landet. Eventyret ender
brat, mere vil det være ufint at referere, det skal bogens læsere selv opleve.
Mit gæt er, at Graakjær er en underholdende bordherre, med sans for skæve
anekdoter om enspændere.

Hovedpersonen kommer helt ud at dingle

Graakjærs store talent er at beskrive
miljøer og især bygninger, så man ser
det for sig. Han har sans for materialer
og kvalitet, og den evne lægger han over

Rasmus Graakjær
“X’et”
Roman, Byens forlag, 233 kr.

FRA ØVERSTE HYLDE

I NESSERS FORFATTERSKAB
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Titelfiguren i Håkan Nes-

sers Eugen Kallmanns øjne var lektor
i svensk på en skole i byen K i det indre af Norrland. Han kom til byen i
efteråret 1979, og romanen begynder i
august 1995. Der er fire fortællere, kollegaerne Leon Berger og Igor Masslind,
Ludmilla Kovacs, der er studievejleder
samt Andrea Wester, der er elev i 9. b.
Ulykke eller forbrydelse?

Leon har kort tid inden sin ansættelse
har mistet sin hustru Helene under et
færgeforlis mellem Dar-es-Salaam og
Zanzibar, og datteren Judith er ved
samme lejlighed meldt savnet. Han
får anbefalet det ledige job ved skolen
af sin gamle veninde Ludmilla, efter
at Eugen Kallmann var død efter fald
ned ad en trappe i Det Tyske Hus. Men
om der var tale om en ulykke eller en
forbrydelse, havde den udygtige vicekriminalkommissær Marklund aldrig
fundet ud af, hvilket ikke undrede
Igor, da han tyve år tidligere havde
undervist samme Marklund, som på

ingen måde var den skarpeste kniv i
skuffen.
I den fremmedfjendske tid

Da Leon, Igor og Ludmilla begynder at
interessere sig for, hvordan Kallmann
døde, dukker der en række dagbøger
frem, som lå i Kallmanns skrivebord.
Dagbøger, som antyder, at Eugen Kallmann som barn myrdede sin mor,
fordi hun havde svigtet Kallmanns far,
der var indkaldt under krigen, hvor
moren så tog en elsker. Men ikke kun
de tre tidligere kolleger begynder deres detektivarbejde, også Andrea og
hendes hjerteveninde Emma graver i
fortiden. I den fremmedfjendske tid
dukker der racistiske trusselsbreve op,
og de uhyggelige Hansson-brødre står
muligvis bag brevene, ligesom de tegner hagekors på skolens vægge. Man
spørger sig selv, om lederen Otto Hansson jernbeslåede støvlers skonummer
overgår hans intelligenskvotient. Og
derfor er det også uvist, om det er en
forbrydelse eller selvmord, da man

finder Otto Hansson hængt ude i skoven. Som Igor siger: ”Er Otto Hansson
en moderne Horst Wessel? Selvom jeg
ikke har let til panik, så gyser jeg ved
tanken.”

tidligere bøger midt imellem den almindelige skønlitterære roman og krimien. Og den kan varmt anbefales, da
det er et værk fra øverste hylde i Håkan
Nessers forfatterskab.

En opklaring af flere gåder

En anden gåde er: Hvem var Boris
Yann Keller, der var hovedarving i Eugen Kallmanns testamente? Det bliver
først opklaret meget sent i romanen,
men inden da finder amatørdetektiverne de resterende dagbøger under
et indbrud hjemme, hvor Kallmann
boede. En ny kommissær Eva Lundblad viser sig at være noget mere effektiv end Marklund. Det siges, at Kallmanns øjne kunne se ind i enhver sjæl,
selvom han aldrig så nogen direkte ind
i øjnene, og til slut får læserne en slags
opklaring på alle de mange gåder –
hvor nogle er særdeles overraskende.
Foruden at være velskrevet, rummer
Eugen Kallmanns øjne også masser af
kærlighed, lyrik og musik, og romanen lægger sig som mange af Nessers

Håkan Nesser
Eugen Kallmanns øjne
Oversat af Jan Mølgaard.
470 sider. Modtryk
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HOLD TUNGEN
LIGE I MUNDEN
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE I Indland har Arne Dahl

JAMES MCCAIN

MØDER

PATRICIA HIGHSMITH
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Hovedpersonen i Darcey
Bells En lille tjeneste, er enken Stephanie. Hun har en blog, hvor hun
delagtiggør sin omverden i alt muligt
fra sit liv som mor til den 5-årige søn
Nicky.

Veninden forsvinder

En dag lover Stephanie sin bedste
veninde, Emily Nelson, at tage hendes søn Miles med hjem fra skole,
da Emily skal på en opgave for det
kendte modehus på Manhattan, som
hun arbejder for. Imidlertid dukker
Emily ikke op for at hente sønnen,
som hun havde lovet, og Emilys mand
Sean er bortrejst. Da der ikke bliver
svaret på Emilys mobiltelefon, kontakter Stephanie Sean, da han vender tilbage fra sin rejse til England,
og Sean kontakter politiet, der sætter en eftersøgning i gang. For at de
to drenge kan være sammen, mens
Emily er væk, flytter Sean midlertidigt ind hos Stephanie, og snart fungerer de næsten, som var de et par.

Emily forsvandt, havde tegnet en livsforsikring, der ville udbetale 200.000
dollars, hvis Emily døde, men naturligvis ikke, hvis der var tale om selvmord. Mens Stephanie og Sean venter
på nyt, afslører de begge hemmeligheder fra deres tidligere liv. Så en dag
får Stephanie en samtale fra et hemmeligt nummer, der mere end antyder, at Emily stadig er i live.

for anden gang parret Berger & Blom
som hovedpersoner. Sam Berger, der
er tidligere politimand ved Stockholms politi har i samarbejde med
sin tidligere kollega Molly Blom fået
overdraget en ubehagelig mordsag
fra fortiden, hvor der er tvivl om,
hvor vidt den morder, som er fanget
og dømt, virkelig er den skyldige. Én,
der spillede en hovedrolle i mordsagen, var en ung Säpomand, August
Steen, der siden avancerede til chef
for Säpos efterretningsafdeling, og
som var den, der fyrede Berger og
Blom.

Blom, Skyggezone, inden man giver
sig i lag med Indland, for handlingen
i det nye bind er så indviklet og overraskende, at man ikke blot skal holde
tungen lige i munden, det er faktisk
umuligt at give et blot nogenlunde
referat af, hvad der sker, og den dramatiske slutning er både spændende
og overrumplende, så mon ikke der er
mulighed for, at vi også får et tredje
bind. Endnu en gang har Arne Dahl
vist sig som én af Sveriges bedste kriminalforfattere nogensinde.
jl@kbhavis.dk

Mulig seriemorder.

De to arbejder nu som en slags privatdetektiver, men for det første bruger de navnene Lundström og Lindbergh, og for det andet er de udstyret
med falske visitkort fra Den Nationale Operative Afdeling, som tidligere hed Rigskriminalpolitiet. Da
Berger og Blom når længere ned i
den for at sige det mildt sagt meget
komplicerede sag, viser det sig, at der
muligvis er tale om en seriemorder,
for ofrene er i alle tilfælde kvinder,
der har fået tatoveret en firkløver på
den ene røvballe, og hvad er formålet med det?
Indviklet og overraskende.

Det vil nok ikke være en dårlig idé
at genlæse første bind om Berger &

Arne Dahl
Indland
Oversat af Anders Johansen
359 sider. Modtryk

Domestic Noir

Det vil næsten være synd at afsløre,
hvad der videre sker, men forfatteren
formår igen og igen at overraske læseren, og foruden at historien handler
om kærlighed, sex og hævn, så er man
holdt i spænding indtil de allersidste
sider. Altså – der er tale om en Domestic Noir, der står i gæld til både McCain og Highsmith og sikkert mange
flere. Eneste anke – Stephanies blog
kunne måske have været noget kortere. Ellers sublim underholdning!

Mund- og Fodmalende Kunstnere inviterer til
Åbent hus lørdag den 18 og lørdag den 25 november
Kom og mød de danske
mundmalere Ruth
Christensen og Ann Lund
Wahlberg.

Selvmord eller forbrydelse?

Mens Stephanie fortsætter med at
skrive på sin blog, læser hun også en
bog af Patricia Highsmith, som Emily
var i gang med, da hun forsvandt.
Den handler om en kvinde, der begår selvmord, uden at nogen finder ud
af hvorfor. Nogen tid efter finder man
Emilys lig i en sø, men om der er tale
om selvmord eller en forbrydelse får
stå hen i det uvisse. Men samtidig får
både læseren og Stephanie at vide, at
Sean, gennem sit arbejde kort inden

Darcey Bell
En lille tjeneste
Oversat af Nanna Lund
356 sider. Gads Forlag

Ruth Christensen vil være
her begge dage. Ann Lund
Wahlberg vil være her den
25. november.
Sankt Peders Stræde 39, 1453 København K · Telefon: 46 35 49 75

Spørg bare os…
På vores apotek får du direkte adgang til eksperterne inden for
sundhed, medicin og sygdom. Alle, du møder på apoteket, er
uddannet til at give dig den bedste rådgivning. Kom indenfor
og få svar på dine spørgsmål f.eks. om rygestop, halsbrand,
smertelindring og forkølelse. Velkommen på vores apotek.

På apotekeren.dk kan du få
ekspederet dine recepter, og få din
medicin leveret direkte til døren.
Du finder også et stort udvalg
af lækre hudplejeprodukter,
vitaminer og håndkøbslægemidler.

Venlig hilsen
Tine Wiboltt
Apoteker på København
Vaisenhus Apotek

Rygestop?

Halsbrand?

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

Symptomerne på halsbrand er en
smer tende, brændende eller sviende
fornemmelse i maven, bag brystbenet
eller i halsen.

Smertelindring?

På apoteket kan vi hjælpe dig med at finde den type smertestillende middel,
som passer bedst til dig og din smerte.

Pamol® 500 mg
Pamol® bruges til lindring af svage smerter
og er febernedsættende. 20 stk.

Forkølet?
Gaviscon
Mod halsbrand og
sure opstød – kan
anbefales til store
maver, gravide
maver og små
maver (mikstur).
Mild smag af
hindbær, citron og
vanilje. 500 ml.
®

Nicotinell® Fruit tyggegummi 2 mg.
Bliv røgfri én gang for alle med
Nicotinell. Du fordobler din chance
for at blive røgfri i forhold til forsøg på
rygestop uden brug af et nikotinprodukt. Prøv Nicotinell Fruit. 204 stk.

Forkølelse er en virusinfektion, der skal
bekæmpes af kroppens eget immunforsvar,
men du kan gøre noget for at
lindre symptomerne.
Otrivin® Menthol næsespray
Mod forkølelse med tilstoppet
næse og ved bihulebetændelse. Giver luft i næsen på
få minutter og virker i op til 12
timer. 10 ml.

Spar 20% på nedenstående produkter

Decubal lipid cream,
100 ml.

Decubal lipid
cream, 200 ml.

Multi-tabs Kalk 500 mg Multi-tabs D3-vit.
+ 25 mcg., 150 stk.
25 mcg., 300 stk.

VitaCare C-Long,
150 stk.

Mucolysin
Til hoste med sejt slim. Løsner
slim i hals og lunger og letter
hosten. Kun 1 brusetablet dagligt.
Skovbærsmag. 10 stk.

Gælder fra den 30. oktober til den 19. november 2017

VitaCare Baldrian og
Humle, 60 stk.

Vivag Intimsæbe,
400 ml.

Vivag Intim
Barrierecreme, 50 ml.

København Vaisenhus Apotek
Landemærket 3-5 · 1119 København K · Tlf. 33 15 41 10
www.vaisenhus-apotek.dk
Gaviscon Indikationer: Refluksofagit. Hiatus hernie. Dosering: Tyggetabletter: Voksne: 1-3 tyggetabletter tygges grundigt efter behov ca ½ time efter et måltid samt lige før sengetid eller efter lægens anvisning. Tyggetabletten må ikke synkes hel, da effekten herved udebliver. Kan
eventuelt skylles ned med en lille smule vand efter behov. Oral suspension: Voksne og børn over 2 år: 10-20 ml oral suspension indtages efter behov ½ time efter måltid og umiddelbart før sengetid eller efter lægens anvisning. Børn under ½ år: 1-2 ml / kg/legemsvægt/pr. døgn fordelt
på flere doser, om muligt efter måltidet. Børn ½-2 år: 5-10 ml pr. døgn fordelt på flere doser, om muligt efter måltidet. Suspensionen omrystes umiddelbart inden brug. Suspensionen kan tages med en lille smule vand efter behov. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Bivirkninger: Meget sjælden: Udslæt, kløe og ødem. Aluminium akkumulation og toxicitet er blevet beskrevet hos patienter med nedsat nyrefunktion. Forsigtighedsregler: Behandlingstiden ved refluksesofagit bør begrænses
til 8 uger. Bør anvendes med forsigtighed ved stærkt nedsat nyrefunktion. Gives med forsigtighed og i så lav dosering som muligt til nyfødte og småbørn. Pakninger: Tyggetabletter 20 stk, 120 stk. Oral suspension 500 ml. Udleverering: HF. Dansk repræsentant: Nordic Drugs
Danmark, Gl. Kongevej 135 B, mezz., tv. 1850 Frederiksberg C. Registreringsindehaver: Nordic Drugs AB, Box 300 35, SE-200 61 Limhamn, Sverige. Produktinformationen er forkortet i forhold til det godkendte produktresumé, som kan rekvireres hos Nordic Drugs Danmark, Gl.
Kongevej 135 B, mezz., tv.,1850 Frederiksberg C. Tlf.: 70 20 08 40. Mucolysin®/acetylcystein brusetabletter 200 mg og 600 mg Anvendelse: Slimløsnende hostemiddel til hoste med sejt slim. Dosering: Mucolysin® brusetabletter 200 mg: Voksne: 1 tablet opløst i et ½ glas
vand 3 gange daglig. Børn over 5 år: 1 tablet opløst i et ½ glas vand 2 gange daglig. Må ikke anvendes til børn under 5 år. Mucolysin® brusetabletter 600 mg: Voksne: ½ tablet (300 mg) 2 gange daglig eller 1 tablet (600 mg) 1 gang daglig, opløst i et ½ glas vand. Børn over 14 år: ½
tablet (300 mg) 1 gang daglig, opløst i et ½ glas vand. Må ikke anvendes til børn under 14 år. Kontraindikation: Må ikke anvendes ved nylig ophostning af blod, ved overfølsomhed over for acetylcystein eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Mucolysin® brusetabletter 200 mg:
På grund af det høje indhold af det aktive stof må Mucolysin® 200 mg ikke anvendes til børn under 5 år. Mucolysin® brusetabletter 600 mg: På grund af det høje indhold af det aktive stof må Mucolysin® 600 mg ikke anvendes til børn under 14 år. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Hvis du oplever forandringer i hud eller slimhinder, bør du kontakte lægen omgående og indstille behandlingen med Mucolysin®. Spørg lægen eller på apoteket før du bruger Mucolysin® hvis du har astma eller tidligere har haft bronkospasmer, hvis du har
eller har haft mavesår eller hvis du er særlig følsom overfor histamin. Kontakt lægen før du tager Mucolysin®, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 200 mg og 600 mg brusetabletter indeholder natrium. Graviditet og amning: Du bør ikke tage Mucolysin® hvis du
er gravid eller ammer. Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds. Bivirkninger: Op til 30 % af dem, der anvender Mucolysin® kan forvente mave/tarm gener. Udlevering: Fås i håndkøb på apoteket. Pakninger: Mucolysin® brusetabl. 200 mg 25 stk, 50 stk. og 100 stk, Mucolysin®
brusetabl. 600 mg 10 stk., 20 stk. og 50 stk. Priser: Ikke fast pris. Spørg efter de dagsaktuelle priser på apoteket. Læs vejledningen i pakningen grundigt før brug. Produktinformationen er afkortet i forhold til Lægemiddelstyrelsens produktresuméer dateret 30. juni 2016
(Mucolysin® 200 mg brusetabletter), 28. juni 2016 (Mucolysin® 600 mg brusetableter). Produktresuméerne kan frit rekvireres hos markedsføringstilladelsesindehaver: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Tlf. 63 95 10 00. Nicotinell (nikotin) tyggegummi (tg).
Anvendelse: Til behandling af tobaksafhængighed ved at lette nikotintrang og -abstinenser ved tobaksafvænning eller ved rygereduktion. Dosering: Dosis bør vælges ud fra brugerens nikotinafhængighed, dog højst 15 stykker á 4 mg pr. dag eller 25 stykker á 2 mg pr. dag. Behandlingstiden er individuel. Brug ud over 1 år anbefales ikke. Det anbefales at søge rådgivning fra læge eller på apoteket. Frigiver nikotin ved tygning, hvorfor korrekt tyggeteknik er vigtig. Forsigtighedsregler: Må ikke anvendes ved overfølsomhed over for nikotin, hjælpestoffer eller af
ikke-rygere. Bør ikke anvendes af børn under 18 år samt under graviditet og amning 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. Indeholder sorbitol (E420) og bør derfor ikke anvendes til patienter med arvelig fruktoseintoleranse. 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: Almindelige: Svimmelhed, hovedpine, hikke, kvalme, luft i maven, opkastning, fordøjelsesbesvær, øget spytproduktion, betændelse i mundslimhinden, smerte i mund eller svælg, ondt i
kæben. Øvrige bivirkninger: Se indlægsseddel. Visse symptomer kan skyldes abstinenssymptomer og for lav tilførsel af nikotin. Overdosering: Symptomer, der ligner dem, der forekommer ved for meget rygning kan forekomme. Pakningsstørrelser pr. 1.7.2017: 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. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakningen. Nicotinell® er et varemærke tilhørende GlaxoSmithKline-gruppen af firmaer. Otrivin Ukonserveret, Otrivin Junior Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret. 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.
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 44 86 86 86 – www.otrivin.dk. Dato for produktresumé 08/2016. Pamol® tabletter, 500 mg (paracetamol). Anvendelse: Svage smerter. Febernedsættende. Dosering: Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende
forgiftning. Voksne: 2 tabletter (1000 mg) 3-4 gange i døgnet, i nogle tilfælde er 1 tablet (500 mg) 3-4 gange i døgnet tilstrækkeligt. Max. 8 tabletter (4 g) pr. døgn. Børn under 15 år: Bør ikke gives til børn under 4 år. Børn, der vejer 17-25 kg (4-7 år): ½ tablet (250 mg) 3 gange i døgnet,
børn, der vejer 25-40 kg (7-12 år): ½ -1 tablet (250-500 mg) 3 gange i døgnet, børn, der vejer over 40 kg (ca. 12 år): 1-2 tabletter (500-1000 mg) 3 gange i døgnet. 1000 mg paracetamol 3 gange i døgnet må kun gives til børn, som vejer 67 kg eller mere. Den totale dosis paracetamol
må ikke overstige 45 mg/kg/dag for børn. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed over for paracetamol eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer. Ved svært nedsat leverfunktion. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Anvendes med forsigtighed: Ved nedsat leverfunktion,
kronisk alkoholisme, svært nedsat nyrefunktion, fejlernæring. Bør ikke tages samtidig med anden medicin, der indeholder paracetamol. Tal med lægen, hvis du tager medicin, der indeholder probenecid, salicylamid, metoclopramid, domperidon, colestyramin, carbamazepin,
phenobarbital, phenytoin, primidon, rifampicin, perikon, blodfortyndende medicin, diflunisal eller anden medicin, der påvirker leveren. Overdosering: Optræder inden for de første 24 timer. Kan vise sig ved kvalme, opkastning, appetitløshed, bleghed, mavesmerter. Selvom de
nævnte symptomer ikke opleves, skal læge eller skadestue straks kontaktes. Graviditet og amning: Kan anvendes. Bør ikke anvendes i længerevarende perioder, i høje doser eller i kombination med anden medicin under graviditeten. Bivirkninger: Sjældne: Allergisk reaktion (kan
være alvorlig), udslæt, nældefeber, påvirkning af leveren (kan være alvorlig). Meget sjældne: Allergisk reaktion med hævelser i ansigt og tunge, vejrtrækningsbesvær og besvimelse (alvorlig). Blodsygdomme, som kan resultere i næseblod og blødning fra tandkødet, blå mærker eller
øget modtagelighed for infektioner. Nyreskade (ved langtidsbehandling). Pakninger: 10 og 20 stk. Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup. Tlf.: 46 77 11 11. www.takeda.dk, email: info@takeda.dk.

*Priserne gælder fra 30. oktober – 19. november 2017, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

