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Tenorsaxofonisten Ole Olsen har swinget i 60 år. S.05
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EFTERÅRSFERIE MENU
– til både store og små

Langtidsstegt bryst af gourmetgris fra Svendborg
og blommetærte med vaniljeflødeskum.

PRIS 195 KR.
(Barn under 12 år halv pris)

A Talk
med månedens gæst

BRDR. PRICES
FYRAFTENSBAR
Gæst: Svend Brinkmann
Fredag d. 26/10
Kl. 16.00-17.00
Foto: Lisbeth Holten

Efterårsmenuen kan nydes fra søndag d. 14/10 til og med søndag d. 21/10. Til både frokost og aften.

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

LEDER Det kan godt være Kim
Larsen ville være blevet en
stor sangskriver og sanger,
selvom han ikke var født og
opvokset i København. Men
den netop afdøde mesters
sange ville grangiveligt have
været noget anderledes. Det
er nærmest umuligt at tænke
sig Kim Larsen sange uden
København - også selvom han
ikke boede i byen de sidste
20 år af hans liv.
S:02
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LEDER

Forsvar Kim Larsens København
Det kan godt være Kim Larsen ville
være blevet en stor sangskriver og sanger, selvom han ikke lige var født og
opvokset i København. Men den netop
afdøde mesters sange ville grangiveligt have været noget anderledes. Det
er nærmest umuligt at tænke sig Kim
Larsen sange uden København - også
selvom han ikke boede i byen de sidste 20 år af hans liv, og selv byen har
forandret sig meget siden Larsen skrev
sine klassikere i 1970’erne og 80’erne.
For et par, hvis ikke tre, generationer
af os der bor her i byen er København
og Kim Larsen komplet uadskillelige
størrelser. Københavnske stemninger,
figurer, typer, vendinger, steder og gadenavne damper ud af alle de mange
sange, den store rockpoet fra Mågevej
har givet os.
Det betyder en hel del for hvordan
vi oplever byen. Det er svært at køre
forbi Frelserkirken på Christianshavn
uden at tænke på Larsens forslag om at
snegle sig op, ’Se din by fra tårnets top’
eller at gå en tur ned ad Blågårdsgade
uden tanke for ”Drengene nede på Blågårds Plads/ dem du ved nok/ De er
jo af sten og ikke det klare, klare glas”
– selvom det måske nok for mange af
os, gik en rum tid før vi fattede, at
Gasolin’ ikke sang om nogen konkrete
personer, men derimod Kai Nielsens
granitfigurer på den store skulpturen
derude. Ligesom strofen om ”Absalon med mågelort på hatten, der går
på Laurits hele natten” handlede det
nemlig om en beåndet statue. Biskoppen stiger jo, ifølge Gasolin, ned fra
hesten om natten for at gå på værtshuset Lauritz Betjent, der jo engang
lå lige ud til Højbro Plads. På Jarmers
plads er det ikke svært, at forestille
sig en luder og en lommetyv, der sidder og spiller på en Fenderbas en lun
sommeraften. Men man skal nok have
en vis alder for at vide, at Danas Have,
som Larsen i 1990 brugte som en allegori på det danske samfund som det

var lige i de år, også er navnet på en
danserestaurant, der lå på Nørrebrogade indtil midten af 1970’erne.
Netop beværtningerne, fylder næsten ligeså meget i Kim Larsens sange
som de gjorde i spillemandens eget liv:
Parnas, hvor man få ”et lille glas og
en kinddans” eller tanken om at vi da
også bare kunne ”blive her i byen,
drikke bajere på Pepino og gå rundt
om søen” eller ”sætte fodspor, begge
to, på Dronning Louises Bro imellem
tusinde andre”.
Meget af det helt konkrete København Kim Larsen skildrede er her ikke
mere. Meget var allerede væk længe
før Larsen indlemmede det i sin store
sangbog. Som denne her: ”’Dengang
da jeg var lille/ var der sporvogne der
sagde ding-dang”. Men det faktum
gjorde jo bestemt ikke sporvognene
mindre relevant i forhold til at tjene
som symboler for ægte københavnske
værdier i Larsens sangunivers. ”Sådan
sagde onkel Stage/ når han stod med
sit bananskib/Midt på Strøget/ pæn i
tøjet”.
Selv da Kim Larsen i slutningen af
1990’erne flyttede til Odense (offentligt fik vi aldrig nogen forklaring på
flytningen end at det var på grund af
damen. Noget grimt om København
kan jeg ikke erindre Larsen nogensinde har sagt) så sad det københavnske alligevel i fingrene på sangskriveren: han ventede på alt det og meget,
meget mere ”på en bænk i Kongens
Have” og Erik, Muhammad og Jørgen
og Kaj, blev som bekendt knaldede for
at køre fire på én cykel på Jyllingevej.
Københavnske steder navne, men
også mennesker, ærkekøbenhavnske
typer kender vi fra Larsens sangværk.
Nogle er som havnebissen, Bobo og
Kattemor, af gode grunde væk. Andre kan vi nemt finde i bybilledet i
dag: Nana med den røde mund, Guleroden, dagdriveren der ryger lidt
for meget tjald og har det svært med

urene, manden der danser med sin
fru (flaske) Suaterne, Sjagge, som alle
folk sagde havde knald i låget, drankerne ved Dæmonernes port og alle
dem der går forbi når man sidder på
bolværket ved Christianshavs Kanal,
fuskeren Smukke Møller fra Bahama,
ja, også ham den kedelige funktionær
ved samlebåndet, der er så glad for
det store ur med det magiske tal der
siger blip båt.
Kim Larsen kom aldrig til at skrive
hyldestkvad til Ørestad, bysaneringen, altan-projekterne, penthouseboligerne, havnefronten eller Blox. Det
blev aldrig hans København. Byen
er en helt anden end dengang de fire
drenge mødtes på Sofiegården og dannede Gasolin’. Men København er stadig fuld af skæve eksistenser, det tragiske er, at mens resten af byen har
fået det bedre siden Kim Larsen skrev
sine første sange for snart 50 år siden,
så er det gået tilbage med livsbetingelserne for lige netop dem, de særlige, besværlige og originale. Gid den
store hyldest til Kim Larsen og hans
værk oplever i disse uger kan føre
til lidt mere rummelighed overfor alle, der ikke lever helt efter bogen.
Selvom vi ikke er
sangskrivere, så har
vi faktisk mulighed
for, måske oven i købet pligt til, at føre
Kim Larsens værk
videre i den forstand
at vi bevarer og udvikler dDet frie, frittænkende,
skævt drømmende, fredelige,
men åbne og humoristiske Danmark. Måtte dette tragiske dødsfald få os alle til at gøre en jætteindsats for at skaffe det Danmark tilbage,
tak.... Desværre uden Kim Larsen,Det
frie, frittænkende, skævt drømmende,
fredelige, men åbne og humoristiske
Danmark. Måtte dette tragiske døds-

fald få os alle til at gøre en jætteindsats for at skaffe det Danmark tilbage,
tak.... Desværre uden Kim Larsen,et
fritænkende, skæve, drømmende, fredelige, åbne og humoristiske København, som Kim Larsen hyldede i sine
sange. Det kan vi godt, også uden
Larsen, også selvom: ”Pigerne som vi
kikkede på/ på gaden hvor vi stod og
hang/ Dem har vi kikket på for sidste
gang/ Jeg ved det, for jeg kørte forbi/
forleden dag forklædt som voksen”.
Københavneravisen
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KULTURNATTEN
KOM TIL SPÆNDENDE FOREDRAG
OM AT REJSE I NORGE
Nordisk Korthandel holder 3 foredrag i butikken
i Studiestræde. Der vil også være konkurrence
og smagsprøver på norske specialiteter. Kom
forbi mellem 18.00 - 24.00 og få inspiration til
din næste rejse.

18.30-19.00 - Foredrag 1:
Lyseorden – Dagsvandring til Preikestolen
19.30-20.00 - Foredrag 2:
Kør-selv fra Bergen til Ålesund
20.30-21.00 - Foredrag 3:
To smukke dagsvandringer på Lofoten

NORDISK KORTHANDEL, SCANMAPS.DK
STUDIESTRÆDE 30  1455  KØBENHAVN

WWW.SCANMAPS.DK/KULTURNATTEN2018
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BØR RÅDHUSET AFSPEJLE

BYENS AKTIVITETER
ELLER ER DET OMVENDT?
REFERERET AF FORPRAKTIKANT CHR.LUNN

Klassisk Student
Einar
Pytte-Panthmanns
klumme ‘PYTTE-PANTHMANNS TÆNKEHAT’ tager
føringen i storbyens hektiske
debat. Sjældent har løst tankegods fæstnet sig så bastant
i den store smeltedigel, som
hedder Københavns Rådhus.
Venstrefløjen, som stadig
græmmes over, at Lenin-busten er forvist til gården bag
Arbejdermuseet, blev helt
utidigt opstemt over, at Josef
Stalin blev nævnt i artiklen
(‘Et dødsfald er en tragedie
- en million dødsfald er statistik’). Og til højre for John
Wayne, hvor de borgerlige og
DF holder til, glædede man
sig over Alfred E. Neumanncitatet: ‘Når det regner med
flygler, har de fattige ingen
noder’. Tankegods er næsten
for svagt et ord! Heldigt, at
tanker er toldfri (Mae West,
am. skuespillerinde, 1934).
KLUMME

Her kommer så månedens
høst.
‘Plan på Lemmet, gi’r Ro i
Hjemmet!’
(Annoncefremstød for Kondomet ‘Plan’,
1958).

LØRDAG D. 7. OKTOBER 2018

‘Der findes to slags kvinder:
dem, der taler hele tiden, og
dem, der ikke kan tie stille’.
(Oscar Wilde, eng. skuespilforfatter, 1845)
‘Hvad brugte De pengene til
?’ (Groucho Marx til Marlene
Dietrich under et middagsselskab i Hollywood, efter
at hun havde fortalt ham, at
hendes ben var forsikret for
15 millioner dollars)
‘Fodbold er ligesom skak,
bare uden terninger.’ (Stanislav Podolski, polsk fodboldspiller i Tysk TV-show, 2015)
’Sex mellem to mennesker er
meget smukt, hvis man kan
kile sig ned mellem dem.’
(Woody Allen, am. filminstr.,
1972)
‘Der findes tre ting, man ikke
kan skjule: Kærlighed, røg og
en mand, der rider på en kamel’ (Arabisk ordsprog)
‘Han danser en vidunderlig
tango, uanset hvad orkestret
spiller.’ (Fred Astaire om General Dwight Eisenhower,
New York, 1954)

'Kærlighed kan få en hund til
at gø på vers.’ (Alfred E. Neumann, 'Trav-nyt', okt 1951)
Er der plads til en tænkehat
på Rådhusets knagerække,
Borgmester Frank Jensen, jeg
spø’r bare? Afrunder Klassisk
Student Einar Pytte-Panthmann.
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BØRN SKAL SAMLES
PÅ FÆRRE INSTITUTIONER

I SOMMERFERIEN
Ungeråd KBH kan hvert år bede Borgerrepræsentationen tage stilling til
fire forslag.

UNGERÅDET
DEBUTERER
MED FIRE FORSLAG

I BORGERREPRÆSENTATIONEN
TEKST LARS PETER LORENZEN

Et politisk flertal på Københavns Rådhus er enige om at reducere udgifterne til dagtilbudsområdet ved
at samle børnene på færre institutioner i de uger af sommerferieperioden, hvor der er færrest børn i
institutionerne.
TEKST LARS PETER LORENZEN

Når sommeren er på sit højeste og ferien begynder, er der kun få
børn i institutionerne. Derfor anbefaler politikerne på
Københavns Rådhus, at pasningen samles på færre institutioner i udvalgte uger
Flere børn i København
betyder sammen med de
snævre økonomiske rammer,
som kommunerne er underlagt af staten, at det er en
bunden opgave for Københavns Kommune at effektivisere driften, så der kan blive
råd til undervisning og pasning af de cirka 1000 børn,
som København vokser med
hvert år.
Et politisk flertal bag den
nye budgetaftale for 2019 i
Københavns Kommune er
derfor enige om at reducere
udgifterne til dagtilbudsområdet ved at samle børnene
på færre institutioner i de
uger af sommerferieperioden, hvor der er færrest børn
i institutionerne.
INSTITUTIONER

En tredjedel i ferien

Siden 2015 har det været
muligt for institutioner at
samle børnene på færre institutioner i de uger af sommerferien, hvor færrest børn
møder frem. Set over hele
sommerperioden er fremmødet af børn typisk kun er
en tredjedel af det normale
antal børn.
Københavns Børne- og

Ungdomsudvalg vedtog sidste forår en effektivisering
på 30 millioner kroner af
pasningen i sommerferien.
Men på budgettet for 2018
valgte et politisk flertal helt
ekstraordinært at afsætte
penge til at udsætte indførelsen til 2019. På budgettet
for 2019 har politikerne valgt
ikke at forsætte denne ekstra
bevilling.
Nogle klynger i København samler allerede i dag
pasningen på færre institutioner i udvalgte uger i
sommerferien. Det er med
udgangspunkt i disse erfaringer, at institutionerne vurderer, hvordan pasningen i
nogle uger af sommerferien
kan samles på færre institutioner i de lokale klynger eller
netværk.
Mindst ét kendt ansigt

Modellen bygger på, at der
altid skal være mindst én
medarbejder til stede fra
hver af de tilknyttede institutioner, der samles, så der
altid vil være et kendt ansigt
for alle børn.
Med den netop indgåede
budgetaftale for 2019 blev
der samtidig afsat 17,5 millioner kroner årligt til bedre
normeringer i vuggestuerne
generelt.
Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S)
opfordrer institutionerne til
at benytte muligheden for at

tilrettelægge arbejdet i overensstemmelse med antallet
af fremmødte børn i ferieperioderne.
- Det giver god mening at
udnytte personaleressourcerne bedst muligt i løbet
af året, så når der er fuldt
fremmøde af børn, så er der
også fuld bemanding på personalesiden. Og når fremmødet af børn er lavt, så er der
også færre medarbejdere på
arbejde. Jeg opfordrer til, at
man lokalt vurderer, om det
eksempelvis giver mening at
samle børnehavebørnene på
færre institutioner i sommerferien, siger han.
Lokal beslutning

Borgmesteren mener, at der
er nogle fordele i det pædagogiske arbejde ved at samle
børn og voksne på færre institutioner i de uger af sommerferien, hvor fremmødet
er lavest. Det kan eksempelvis give bedre mulighed for
at tage på ture ud af huset.
De enkelte klynger og
netværk tilrettelægger selv i
en tæt dialog med forældrebestyrelsen, hvordan personaleressourcerne anvendes
bedst muligt hen over året
til gavn for børnene.
Det er en lokal beslutning,
om sommerpasningen i færre
institutioner skal dække fritidstilbud, børnehaver eller
vuggestuer.
lp@kbhavis.dk

Ungdomsboliger, kulturklippekort, idræt som integration og Ungelance. For
første gang har Ungeråd KBH
sager med på et Borgerrepræsentationsmøde.
Ungeråd KBH kan hvert
år bede Borgerrepræsentationen tage stilling til fire
forslag, og på næste Borgerrepræsentationsmødet
20.
september har Ungerådet fire
sager på dagsordenen.
- For mig betyder det rigtig
meget, at vores indstillinger
tages op i Borgerrepræsentationen. Det er her, man virkelig kan se, at vi har indflydelse, og jeg glæder mig
meget til at se, hvad Borgerrepræsentationen
bestemmer, siger 15-årige Laura Josefia Falk, der er medlem af
Ungeråd KBH.
Borgerrepræsentationen
skal tage stilling til, om de
fire forslag skal sendes videre
til de relevante forvaltninger
med henblik på at finde løsninger i samarbejde med ungerådet.
UNGE

Superfedt at blive taget seriøst

De fire indstillinger bliver
kulminationen på et spændende første år med ungerådet i København. I løbet af det
seneste år har de 35 medlemmer arbejdet for at udbrede
kendskabet til ungerådet og
givet deres mening til en
række politiske sager.
- Jeg synes, at det har været superfedt at arbejde med
indstillingerne. De har givet
mig mulighed for direkte at
arbejde med noget, jeg synes
er spændende. Det er også

superfedt at vide, at Borgerrepræsentationen skal tage
stilling til vores indstillinger, så man ved, at man bliver taget seriøst, siger Laura
Josefia Falk.
Ungeråd KBH er blandt
andet blevet hørt i forbindelse med udmøntningen af
de 220 millioner kroner til de
ældste klassetrin i folkeskolen, et forslag om røgfri skoletid og i forbindelse med at
busnettet skulle ændres.
Fra 21. september til 4.
oktober er der valg til Ungeråd KBH igen, hvor både nye
og nuværende medlemmer
kæmper om at få lov til at
repræsentere de københavnske unge det kommende år.

FAKTA OM UNGERÅDET:
• Der er 35 medlemmer og 15 suppleanter i Ungerådet i København   
• For at blive valgt ind, skal man
være mellem 12 og 20 år og bo i
København   
• Ungerådet har hvert år mulighed for at sende fire sager til
behandling i Borgerrepræsentationen   
• Ungerådet er uafhængigt af partipolitik, da alle medlemmerne er
valgt ind som personer og ikke
for et parti   
• Ungerådet bliver løbende hørt
i relevante sager, som for eksempel røgfri skoletid, ændring
af skoledistrikter og nye ungdomsklubber   
• 62 kommuner i Danmark har et
ungdomsråd   
• Man kan stemme på de opstillede kandidater i perioden 21.
september - 4. oktober 2018  
lp@kbhavis.dk

OKTOBER 2018 ÅRGANG 13

KBH K

5

FORNEMT JAZZJUBILÆUM

TENORSAXOFONISTEN OLE OLSEN HAR SWINGET I 60 ÅR

JUBILÆUM Dansk jazz’ grand
old man, tenorsaxofonist Ole
Olsen, fejrer i denne måned
60 års jubilæum. Utallige er
de jazzfans, som han i tidens
løb har glædet med sit udsøgte og swingende spil. Og
utallige er de solister, han
har akkompagneret: lige fra
Freddy Albeck til Otto Brandenburg, lige fra Lil Lindfors
til Daimi. Men tro ikke, at
denne myreflittige musiker
ligger på sofaen og er lagt i
benlås af Inspector Barnaby.
På ingen måde. Ole er stadig her og der og allevegne,
først og fremmest i ‘Hvide
Lam’ på Kultorvet, hvor han
hver uge spiller i Erik Spiermanns kvartet (den med Jonas på banjo). Og han er altid
med i Jazzugen i København
samt til diverse jazzfestivaler i det ganske land. Rigtig
mange kender ham fra tiden som første tenorsax i Ib
Glindemanns fremragende
orkester.
‘Tænk dig, et jazzværtshus

med live jazz, syv dage om
ugen, med syv forskellige orkestre! Det kan du ikke finde
noget sted i Europa.’ Københavneravisens udsendte fanger den travle musiker, mens
han stiller saxofonen fra sig
og tager tværfløjten frem, Ole
spiller også sopransax og klarinet.
´Hvordan var jazz for
60 år siden?’
‘Det hele begyndte på
Færøerne, hvor min far var
skorstensfejer og min mor
kirketjener. Der var altid
musik i hjemmet og en dag
fandt jeg en gammel saxofon
på loftet. ‘Det var Onkel Grimurs, min ældre bror, som
faldt ned med sin svæveflyver’, sagde far. Jeg prøvede
at spille, men kunne ikke
få en tone frem. Det hjalp,
da jeg kunne gå til spil hos
tropsføreren i De Grønne Pigespejdere, Moster Solgjerd,
som spillede tuba. Vi var et
yndigt par, men det var ikke
jazz, det var kædedans og

Jenka. Der lærte jeg at holde
takten, ellers falder folk over
deres egne ben. Musikaftenerne endte som regel med
slagsmål mellem republikanerne og royalisterne, de hader hinanden.’
’Så fik jeg tjans på en Amerikabåd som opvasker, og en
dag blev saxofonisten i danseorkestret syg. Jeg hoppede
ind efter at have aflagt prøve
for Orkesterlederen, som var
ungarer. Jeg huggede sangerinden fra ham, vi blev kærester og fik en fyreseddel
begge to. Men heldigvis var
vi anløbet New York, hvor
hun kendte et orkester, der
kunne bruge os. Vi spillede
endda i den berømte Vanguard Club på 6.street, 22 trin
nede i kælderen, de havde
ikke engang spiritusbevilling, man købte en sixpack
i kiosken ved siden af. Der
mødte jeg Dexter Gordon,
som kom til København og
spillede i det gamle Montmartre i en årrække.’

Da aftenen er forbi, pakker Ole sin saxofon og går op
til sin cykel. Københavneravisens udsendte følger med
og spørger: ‘De store grå,
uldne vanter, er de ikke
lidt for varme i sommeraftenen?’
‘Jo, men jeg har en teori
om, at de forebygger gigt i
hænderne. Det er det værste,

Træt af at
lede?
Ring
4333 8100

Lej din egen p-plads
i kælderen Ved Vesterport
Trommesalen 5

der kan ske, hvis jeg skulle få
gift i mine hænder. Husk, de
er over firs år gamle!’
Vi håber, at de bliver over
hundrede år gamle, og kan
bevæge sig med samme elegante spring over ventilerne
på Ole Olsens saxofon, som
de plejer. Stort tillykke.
chr lunn
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STANLEYS GÅRD

SOM FORSAMLINGSHUS

ÆLDRE MÅ TAGE MED TAXA TIL BEGRAVELSESKAFFEN

andflyveren mellem København og Aarhus har hidtil opereret på en midlertidig godkendelse,
men ansøgningen om en permanent godkendelse, der skal være i hus til marts, er blevet
afvist.

VANDFLYVEREN
Skal Stanleys Gård være forsamlingshus i konkurrence med bl.a. beboerhuset?
TEKST JETTE R. ARENDRUP

FOTO TORBEN DRAGSBY

Ældre, der har været til
begravelse i Christians Kirke på Christianshavn, må fortsat tage en taxa
hen til kaffen i menighedshuset bagefter. Et flertal i Vor Frelsers Kirkes
menighedsråd vil nemlig beholde det
fælles menighedshus, Stanleys Gård,
ved kanalen og indrette det til forsamlingshus. Dette nye flertal mod
salg har sat en stopper for planerne
om et let tilgængeligt menighedshus
ved siden af hver kirke betalt af indtægter fra salg af Stanleys Gård.
Flertallet i Vor Frelsers Kirkes menighedsråd var knebent og fremkom
som følge af frafald og bortrejse, men
der har længe siddet en gruppe, inklusive de tre præster, der ikke var
parate til at sælge. Det er denne
gruppe, der nu har flertal, og som
ønsker at omdanne Stanleys Gård til
et kirkeligt forsamlingshus i samarbejde med Christians Kirke, der ellers
har stort flertal for salg.
EJENDOMME

Fedtekælderen skal betale

Tidligere, da begge kirker havde flertal for at sælge, ønskede daværende
køber, Kirkens Korshær, også at lave
et kirkeligt fælleshus i ejendommen.
De indbød kirkerne til at lægge deres
forskellige aktiviteter i huset, såsom
menighedspleje, højskoledage, begravelseskaffe, udlejning til bryllup,
konfirmation, barnedåb og møder.
Samtidig skulle anonyme hjælpeorganisationer fortsat gratis kunne benytte huset. Alt dette skrev chef for
Kirkens Korshær, Helle Christiansen,
i en skrivelse, inden de måtte opgive
købet af økonomiske årsager. Men de
samme kræfter i menighedsrådet, der
var voldsomt imod et salg til Kirkens
Korshær dengang, vil altså selv lave
noget mage til nu. Der er dog forskelle,

f.eks. at Kirkens Korshærs varmestue,
Fedtekælderen, fremover skal betale
husleje efter ellers at have rådet over
kælderlokalerne gratis. Desuden vil
de to kirker jo så beholde det fælles
ejerskab og præsterne deres kontorer
ved kanalen. - Men er der overhovedet brug for endnu et forsamlingshus
med udlejningslokaler på Christianshavn?
Må eje palæet

Da der var brug for præsteboligen på
2. sal, gav det god mening for kirkerne
at eje Stanleys Gård, men nu kan huset ikke længere fyldes ud, uden en
hel del udlejning. Det skaber unødig
konkurrence med Hal C, CIK og naboen, Christianshavns Beboerhus,
der også udlejer lokaler til bryllup,
fest, kurser osv.. Bydelen har altså
næppe behov for flere forsamlingshuse - men hvordan skal kirkerne ellers få råd til at beholde ejendommen,
således som et menighedsrådsmøde
jo har besluttet? Mærkeligt er det,
at det smukke palæ er så vigtigt for
rådsmedlemmerne at eje, at man vil
have det kæmpe besvær med at starte
en økonomisk usikker virksomhed op
med nye ansatte, samtidig med at
man fortsat må tage taxa til begravelseskaffen m.m., og desuden udsætter naboerne for unødig konkurrence.
Man kan kun håbe, at istandsættelsen af den stærkt nedslidte Stanleys
Gård bliver for kostbar for provstiet,
så ejendommen alligevel bliver sat
til salg og derved taget bedre hånd
om. Flere interessante købere har
tidligere meldt sig, heraf også nogle
der ønsker at bevare Fedtekælderen.
Bygningen er en af Christianshavns
absolutte perler.
jra@kbhavis.dk

TIL AARHUS TRUET
TEKST LARS PETER LORENZEN

TRANSPORT Efter blot få år i luften
kan det være slut for Nordic Seaplanes, der opererer vandflyveren mellem København og Aarhus, selvom
omsætning og passagertal er stigende, og ambitionen er at sætte en
ekstra vandflyver ind på ruten.
Indtil nu har Nordic Seaplanes
opereret på en midlertidig godkendelse, men ansøgningen om en permanent af slagsen, der skal være i hus
til marts, er blevet afvist.
- Hvis vi ikke får lov at flyve, risikerer vi at måtte lave en solvent
likvidation. Det er lidt træls, for vi
har et begejstret publikum, vi laver
overskud, og vi har skabt 20 arbejdspladser. Men vi er i givet fald nødt
til at lukke, siger Lasse Rungholm,
direktør for Nordic Seaplanes, til Jyllands-Posten.

Vinterlukket

Selv om Nordic Seaplanes godkendelse først udløber sidst i marts, så
kan selskabet bliver presset til at afskedige sine medarbejdere allerede
nu. Det holder nemlig lukket i vinteren og medarbejderne har flere ugers
opsigelsesvarsel.
- Det er en skidt situation, for nogen vil jo finde sig et andet arbejde,
mens andre satser på, at vi ender med
at få tilladelse. Men ingen er interesseret i at stoppe, for de kan se, at det
går den rigtige vej med forretningen,
siger Lasse Rungholm.
Nordic Seaplanes har siden foråret
2016 fløjet på en treårig tilladelse,
som endnu ikke er erstattet af en permanent tilladelse. Ansøgningen om
en permanent tilladelse blev indgivet
sidste år, men er altså blevet afvist af
Københavns Kommune.

Selskabet sælger af samme grund
i øjeblikket 10-turskort i stedet for de
normale 20-turs, ligesom kunderne er
orienteret om, at alle opsparede point
skal være brugt inden nytår.
Fra 6 til 15 afgange

I et svar til medlem af Borgerrepræsentationen Finn Rudaizky (DF) i
marts i år skriver vicedirektør i Byens
Anvendelse Anne-Sofie Degn, at afslaget er givet, fordi der ikke er "fremsendt fyldestgørende oplysninger".
Hun svarer også, at der er ansøgt om
en stigning i antallet af daglige landinger fra 6 til 15 samt en forhøjelse
af støjgrænsen. Der er samtidigt klaget fra Langelinie Pavillionen over
støjen.
Nordic Seaplanes har anket afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
- Ankenævnet er tvangsudflyttet
til Nævnets Hus i Viborg. 80 procent
af de ansatte har sagt op, fordi de
ikke ville med, så de er langt bagefter. Lige nu ligger sagen stille, siger
Lasse Rungholm, som fortsat håber
på, at der kan komme en godkendelse
i efteråret.
Også borgmesteren i Aarhus, Jacob
Bundsgaard (S), krydser fingre for en
snarlig løsning.
- Jeg synes, at Nordic Seaplanes
har været et fantastisk bidrag til at
sikre god mobilitet mellem de to store
vækstcentre i Danmark. Så jeg håber
meget, at man kan finde en løsning,
så Nordic Seaplanes også i fremtiden
kan tilbyde flyvning mellem Aarhus og København, siger han til Jyllands-Posten.
lp@kbhavis.dk

OKTOBER 2018 ÅRGANG 13

KBH K

Husbåd tæt på Vesterbro
Forældrekøb/studielejlighed med kajplads i Fisketorvets Motorbådsklub
Den fuldt funktionsdygtige motorbåd ligger i en lille københavnsk andelshavn med fælleshus med festlokale,
køkken, bad, toilet og vaskemaskine. Den hyggelige havn
har fælles køkkenhave, terrasse, bålplads og bådskure.
Båden har 3 opholdsrum samt varmepumpe og luftaffugter

installeret. Prisen er 765.000 kr. inkl. andel i havnen samt
et halvt bådskur. Den halvårlige kajpladsleje udgør 7416 kr.
For mere detaljerede oplysninger, fotos og kontaktinformation se Den Blå Avis https://www.dba.dk/husbaad-taet-paa-vesterbro/id-1048413935/

Nyhavn Rens

Pelsopbevaring 2018 KR. 350
PROFESSIONEL PELSPLEJE©

Herluf Trolles Gade 18 Tlf. 70 27 23 14 www.NyhavnRens.dk Mail. info@NyhavnRens.dk
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MED MOR I BYEN

TIDENS INDTRYK

OG UDTRYK

Anno 2008

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

TEKST CAMILLE BLOMST

Hoved Biblioteket summer stille af højfrekvent hjerneaktivitet. Der
er en stemning af afslappet
slid med at forvandle fordøje
viden til tekst. Ved bordene
tænkes og tastes der på de
opslåede computere med et
lysende Appleæble.
Jeg har søgt byly, for at få
arbejdsro til at pusle med gennemskrive et magasinportræt
med en af landets mest charmerende mænd, der elsker
mad og drama.
Ved siden af sidder to tøsepiger, der går i 3.g. De socialiserer, mens de ukoncentreret
og ustruktureret forsøger at
løse en simpel skriftlig afleveringsopgave. I deres fnidrede
sniksnak fanger jeg denne løsrevne signaturbemærkning
fra den blonde babe: “Da jeg
var mindre troede jeg, at det
hed ISrael, fordi, der er koldt.
Men nu har jeg fundet ud
af, at der er temmelig varmt.
Og det er lige så ulogisk som
Grønland.”
MED MOR I BYEN

Cafelatten letter

En blid cafeduft med bid i
bølger fristende forbi. Lugtesansen sender signaler
til den arbejdende hjerne:
Bonusinfo: Netop nu bages
blærede florlette smørcroissanter, der får cafelatten til
at lette.
Når butterdejsbagværk
ikke er makværk, er det en af
de skønneste dufte. Men det
modsatte gør sig gældende,
når man går igennem byen
og København K stinker af
varm fedtsyre fra billige bake
off croissanter solgt med en
avance på mindst 80 procent.
Så sælger KBH K ud og savner
kollektiv kvalitetssans.
Kan man hedde Ludo

Et par pladser væk ses en
langlemmet,
langhåret,

langkjolet skønhed med
bare tæer i de sunde sandaler. Hun tager telefonen “Det
er Ludo”. Jeg googler omgående. Statistikken åbner for
muligheden, der findes en
pige med fornavnet Ludo.
Der blev jeg slået hjem, min
ældste datter hedder Sne, jeg
havde ikke fantastfantasi til
Ludo.
Nu hvor jeg har navnestatistikken åben, skal jeg lige se
på Børge. Jeg overhørte for et
par dage siden, at min datter
på 11 år og min søn på otte
legede, at de var hemmelige
detektiver, der havde til opgave at finde ud af, hvem der
gik og smed skrald på gaden.
Min datter spørger min søn:
“Hvad må jeg kalde dig på gaden, når der er mange andre
mennesker?” “Du må kalde
mig Børge”.
Har navnet Børge stadig
den bøvede taberklang? Eller kan Børge blive et nyt
retrofirstmovernavneflip á
la Karl.
Børge Brandert

Min
barndoms
nabo
hjemme på landet hed
Børge. Han var fisker med
øgenavnet Børge Brandert.
Han boede hjemme hos sin
bedstemor og bedstefar. De
tog ham til sig efter, at hans
far havde skudt sig i det
hus, han selv havde bygget
kort fra barndomshjemmet.
Børge var et livsstykke, der
ikke frygtede døden, men
kørte i fuld fart og fiskerfuld hjem fra bodegaen. Da
han for tredje gang totalskadede en Fiat 500 erklærede svenske Christina, at
hun ville forlade ham. Hun
havde ellers boet i flere år
hos den lidt uafsættelige fisker og hans bedsteforældre, der selv havde fået elleve levende børn og en død.
Uden Fiat hentede han sin
daglige kasse bajere på en
tunet Puch Maxi. Hans 50
års fødselsdag blev et ven-

depunkt, for hans mor kom
på besøg fra København.
Fejringen førte til at hun
forelskede sig i den tidligere
nabo og flyttede ind i huset
ved siden af det, hvor hendes mand i følge rygterne
spøgte i kælderen. Familieidyllen varede kort, for
Børge Brandert druknede
ud for Øland. De havde lastet kutteren for tungt med
friskfanget torsk, så båden
sank og festlige Børge var
savnet.
Danmarks statistik oplyser, at mellem 1993 til 2009
blev der ikke født nye Børger. Men så fik Danmark
tre nye Børgedrenge. Det
må være i postnummer MegahipsterarbejderromantikNørrebro, at der bor forældre, hvor begge forelsker
sig i det på en gang blide
og børstede fornavn Børge.
Vin’o’Clock

På hjørnet af Rosengården
og Fiolstræde står to herrer
af den slags, der gerne vil
kaldes sådan. Deres påklædning signalerer intellektuel
overlegenhed (den ene er
genkendt som tidligere nyhedsjournalist på DR). Tonen er frisk: “Hvor gemytligt at støde på dig. Har du
travlt? Eller ville du sige, at
klokken var Vin’o’Clock?”
De nikker listigt. Jeg går
nysgerrigt i takt med dem.
Hr. Journalisten modtager
en SMS. “Hør her”, klukker
han, “Min datter skriver:
FAR! Hjælp, der er noget i
vejen med fjernsynet, det
vil kun vise live TV.” De
griner, så de hoster. “Svar
hende: Har du tjekket, at det
ikke er en prank?”, fniser
den anden og tilføjer: “Det
er tidens udtryk for en practical joke, der bliver filmet
og lagt op på You Tube.”
De er selv kandidater til
netop sådan en spøg.
cb@kbhavis.dk

179.-

Spis så meget du kan
Helstegt oksefilet med bagt kartoffel
og dagens sauce - Hertil stort salatbord
Separat selskabslokale op til 50 personer
kan lejes med eller uden mad.

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

Hviids
Vinstue
Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk | Kgs. Nytorv |

33 15 10 64

Frisør Dorte
Fredericiagade 14

"

Tlf.: 33 32 12 64

Mobil: 26 70 71 58

m/k klip

280,Bemærk ny adresse!
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SAMLINGSPUNKT

INDRE BY
Er du pensionist i Københavns kommune med interesse i at få nye kulturelle oplevelser, sociale fællesskaber og livskvalitet i hverdagen? Så kom
ind og besøg os i Samlingspunkt Indre By inde i Huset i Magstræde på 2
sal. Vi tilbyder bl.a.
•
•
•
		
•
•
•
•

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

Malerworkshop
Patchwork/syværksted
Ture ud af huset
Socialt samvær/netværk
Morgengymnastik og Træningsfaciliteter
OSV... Det er kun os selv,
der sætter grænser!

Et medlemskab koster: kr. 200,- pr. kvartal. Det inkluderer film, arrangementer, aktiviteter, kaffe, the ad libitum, frugt eller småkager. Der er
frokost en gang om ugen, for et lille symbolsk beløb. Dog vil der i nogle
tilfælde være en egen betaling på særlige ture (f.eks. Entre). Udover en
masse spændende steder i København har vi bl.a. været på tur til Århus,
Malmø, Lund, Møn, Odense, Helsingør og Køge. Til okt. Går turen til Thy.
Kom og besøg os i vores hyggelige cafe/biograf og hør mere om Samlingspunktet i: Huset KBH (Huset i Magstræde), Rådhusstræde 13, 2 sal,
1466 KBH K. Åbningsdage: Man., tirs. og tors. Åbningstider: 10.30-15
Kontakt: Projektleder Josephine Paddison eller Helle Jønson på tlf.: 60 57 07 69
Læs mere på: www.samlingspunktindreby.dk,
Mail: samlingspunktindreby@outlook.dk

Sten og
krystaller
kæmpe
udvalg
fra 10,-

DU FINDER TUSINDVIS AF
SPÆNDENDE OG ALTERNATIVE
GAVEIDEER HOS TESSIES,

FIOLSTRÆDE 14, KBH. K.

OKTOBER

Man. d. 1.: Mulighed for morgengymnastik, hobbyværksted v. Lone Rasmussen
og hygge
Tirs. d. 2. - Fre. d. 5.: Tur til Thy
Man. d. 8.: Mulighed for Morgengymnastik,
Tirs. d. 9.: Tur til Bali? næsten, vi skal besøge det skønne 5 stjernet hotel "Manon
les suites" i gyldenløvsgade 19, (de gamle hk lokaler) og får en rundvisning på hotellet. Det er indrettet som at besøge Bali og meget smukt. Vi mødes kl. 11.50 foran
hotellet, eller man kan mødes i gården i Huset, præcis kl. 11.15 hvor vi tager bussen
lige derhen. Tilmelding inden 5.10
Tors. d. 11.: Hygge, frokost og malerworkshop v. Kirsten Syberg
Man. d. 15.: Mulighed for Morgen gymnastik og Hobbyværksted v. Lone Rasmussen.
Tirs. D. 16: Hygge med Børn, børnebørn, oldebørn, vi viser den skønne film
Paddington 2, spiser pizza, popcorn og får saftevand. Pizza kl. 12 og filmen
starter kl. 13
Tors. D. 18: Vi skal besøge Visit Carlsberg inkl. hestevognstur og 1 øl/vand.
Vi mødes kl. 10.50 foran den Gratis shuttlebus på Vesterbrogade 6 (overfor
Hovedbanegården) der kører os til Visit Carlsberg kl 11.00 eller man kan mødes
kl. 11.30 foran Visit Carlsberg, Gamle Carlsberg Vej 11. Egenbetaling på 70 kr.
tilmelding inden d. 11 okt.
Man. D. 22: Mulighed for Morgen gymnastik, Hygge og snak
Tirs. d. 23: Frokost, hygge og evt. film.
Tors. D. 25: Kl. 13 skal vi besøge FN byen med rundvisning og høre om FNs
arbejde, arkitektur, bæredygtige tiltag og meget mere, VIGTIG, medbring billedid-enten pas/kørekort. Man kan enten mødes foran FN bygningen kl. 13.50
(Fn-bygningen, marmorvej 51,2100 Kbh. Ø) eller vi kan mødes kl. 10.30 foran
Dalle Valle på Axeltorv og spise brunch/frokost (egen regning) Vi har kuponer til
brunch til 45 kr. MEGET VIGTIGT tilmelding inden 18.10.2018
Man. D. 29: Mulighed for Morgen gymnastik, Hygge og snak og Hobbyværksted
v. Lone Rasmussen.
Tirs. D. 30: Samlingspunktets store Halloween bagedyst. Alle tager Halloween
inspireret hjemmebag med og deltager i konkurrencen om det bedste hjemmebag. Man må gerne købe ”hjemmebag” hvis man ikke har mulighed eller kan
bage;-)Konkurrencen starter kl. 12
Tors. D. 1. nov.: Tur til Louisiana, hvor vi bl.a. skal se den spændende udstilling
om MÅNEN - FRA DEN INDRE VERDEN TIL DET YDRE RUM. Vi mødes kl. 10.30
(nærmere info om mødested) egenbetaling 100 kr. Tilmelding inden d. 22 nov.
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URMAGEREN
Dronningens Tværgade

PALÆ_41x40.indd 1

AUGUS

16:36:00

DIN AUT. EL-INSTALLATØR

I INDRE BY
Smørrebrødscafé

09/06/06 16:36:00

TIDLIGERE
KENDT
SOM
Svend
Larsen’s
efterfølger
JØRGEN HOLST APS

Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,
frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.

RÅDGIVNING
ERFARING
KVALITET
TILLID

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

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

Nu også
siddepladser

TLF.: 33 14 78 93

Tag CYkle

FRA kongens nYTo

TIL sTrande

CYkler I løbet af næste år bliver City forbun- cykelsti over Holmen, langs K
det direkte med Amager Strandpark, når en videre til Amager Strand, hv
ren fra Kongens Nytorv til en
ny stibro bliver ført over Inderhavnen.
Urmageren i København
Selvfølgelig kan du allerede i dag tage og mere sikker oplevelse.
Amager Strandpark I/S ha
jernhesten fra Kongens Nytorv og cykle til
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sTella polar

sankt annæ kiosken

PROFESSIONAL AND CLASSIC CAMERAS

Kontakt os, og aftal nærmere vedrørende

DRUKNER i suCC

sen af denne måned blev Østre Anlæg
endnu en gang genopdaget af mange unge
mennesker, der deltog i den elektroniske
havefest Stella Polaris. Det vurderes, at op
imod 50.000 gæstede det smukke grønne

nu har arrangementet voks
en velbesøgt fodboldlandsk
Stella Polaris kom til b
de to første år blev arrange
i netop Frederiksberg Hav
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Lilian Munk Rösing er forfatter til Anna Anchers rum, som i juni udkom på Gyldendal. Her er hun fotograferet foran Michael Anchers maleri En Barnedaab, hvor malerens hustru Anna Ancher står med deres datter Helga i favnen. Maleriet
tilhører Ribe Kunstmuseum, men kan for tiden ses på Den Hirschsprungske Samling. Foto: Inger Marie Mulvad

“Anna Ancher er mit ideal-jeg”

For forfatter og forsker Lilian Munk Rösing er skagensmaleren Anna Ancher et kvindeideal, der svæver let gennem livets mange roller. Netop nu viser Den Hirschsprungske Samling to udstillinger, hvor den succesfulde malerinde har sat sit tydelige aftryk.
Af Anders Højberg Kamp
Anna Ancher står stolt i entréen
med åben hoveddør og kigger ud
i det naturrige Skagenslandskab.
En hund ser hengivent op på den
berømte malerinde.
Hun fascinerer. Hun inspirerer. Og
hun påvirker Lilian Munk Rösing,
der er forsker i litteratur, anmelder
i Politiken og forfatter til biografien
Anna Anchers rum.
Lillian Munk Rösing kigger intenst

på maleriet. Måske på samme vis
som portrættets maler, hendes
ægtemand Michael Ancher, med sin
pensel var dybt betaget af sin unge
kone.

versielt at male den slags indirekte
henvisninger til sex. Maleriet blev
genstand for voldsomme diskussioner
og samtidig et gennembrud for
Michael Ancher.

“I virkeligheden forestiller jeg mig,
at den logrende hund er Michael Ancher, der glæder sig til at gå tur med
den smukke dame”, griner Lilian
Munk Rösing, så den lange ørering
svinger i trit med hendes livlige armbevægelser.

Vi møder Lilian Munk Rösing på Den
Hirschsprungske Samling, Københavns museum for 1800-tals-kunst
lige ved Østre Anlæg. Museet er
aktuelt med udstillingen Michael
Ancher og kvinderne fra Skagen.
Med hans malerier af fiskerkoner, af
byens unge piger, af hans indremissionske svigermor og ikke mindst af
hans kone Anna Ancher.

Maleriet afslører, at Anna Ancher er
gravid. I 1884 var det dybt kontro-

“Vi har at gøre med en mand, som
er meget forelsket i sin hustru og
som tydeligvis idealiserer hende.
Han maler hende meget pompøst.
Som om hun er aristokrat“, siger
Lilian Munk Rösing.
Hun peger på Annas Anchers
markante næse i et andet portræt.
“Egentlig er bulen en skade, hun
fik som barn, da hun hoppede ned
fra loftet i en lade. Men her bliver
skavanken til et adelsmærke”, siger
Lilian Munk Rösing, der deler fasci-
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nationen med Annas husbond, 138 år
efter de blev gift.
Mere berømt end sin mand
Anna blev som 15-årig dybt teenageforelsket i den 25-årige kunstmaler
Michael Ancher, der var rejst til
Danmarks nordligste by. Få år efter
i 1880 blev de gift, og det kunstnerægteskab holdt for livet. Parret fik
datteren Helga, holdt selskaber med
blandt andre malerne Marie og P. S.
Krøyer og inspirerede hinanden som
kunstnere.

“Faktisk blev hans unge kone mere
berømt og anerkendt end Michael
Ancher selv. Også blandt samtidens
kunstkritikere”, siger Lilian Munk
Rösing med øjnene rettet mod det
monumentale portræt.
Og det var ikke til Michael Anchers
fortrydelse.
“Han gav hende plads til at folde
sig ud. ‘Nu skal du huske ikke blot at
være mor, men også at male kunst,’
sagde han til hende. Jeg tror, hun
har været drøncharmerende. Siden
begyndelsen af mine tyvere har jeg

også været meget forelsket i hendes
malerier”, siger hun.
Svæver mellem rummene
I et andet stort portræt af Anna Ancher står hun i marken med en stor
buket blomster. Lilian Munk Rösing
fortæller, at hvor blomster og kvinder
er den samme slags pyntegenstand
i P.S. Krøyers malerier, er blomster
hos Michael Ancher et symbol på,
at kvinder er budbringere. Som om
Anna Ancher er en gudinde, der
bringer lys.
“Jeg lægger ikke skjul på, at jeg også
idealiserer Anna Ancher. For mig er
hun et ideal-jeg med en helt usædvanlig integritet. En, der med lethed
svævede gennem sine mange roller.
Hun mestrede både at være kunstner, mor, datter, festabe og bevægede sig mellem det vilde kunstnermiljø og den indremissionske verden,
hendes mor var en del af”, siger Lilian
Munk Rösing, der ville ønske hun
havde samme evne.
For det er aktuelt som aldrig før i en
tid, hvor kvinder både skal have en
storslået karriere, succesfulde præmiebørn, en stor, lækker ejerlejlighed
og spise middag på tidens Michelin-restauranter.
Anna og Michael inde i sig
Lilian Munk Rösing voksede op i
Hareskov By på en villavej. Da hendes
forældre blev skilt, ﬂyttede hun
som 16-årig med sin mor og søster
til København og læste i 80’erne
Litteraturvidenskab på Københavns
Universitet.
Hun er blevet bag universitetets
mure hele sit liv. På sin vis er hun
gået den skolede vej gennem livet
og karrieren med tunge studier,
akademisk tradition og grundigt
forarbejde.
Lidt som Michael Ancher var den tunge part i ægteskabet, fortæller hun.
Han var dannet udi malerskolen, og
holdt sig til dens retningslinjer, kiggede efter de store mestre i historien
og arbejdede med tillærte figurkompositioner.
Anna Ancher var derimod nyskabende og mere umiddelbar, når hun
malede. Hun fulgte sine egne veje
frem for traditionens strenge regler.
Den side af sig selv udlever Lilian som
kulturkritiker, som forfatter og som
borger i det mangfoldige København.
Hun skal i hvert fald ikke tilbage til
parcelhusets fængslende hverdag.

Michael Ancher: Portræt af min hustru. Malerinden Anna Ancher, 1884. Den Hirschsprungske Samling.

Velsignelsen af lys
I et tilstødende rum hænger nogle
af Anna Anchers pastelmalerier med

deres særlige lethed over sig. Vi ser
datteren Helga tegne i en vindueskarm og klistre figurer i ruden. Et
særligt kendetegn er måden lyset
spiller med sine skygger på vægge og
gardiner. I værelser som egentlig er
lukkede, men som virker luftige, når
Anna Ancher maler dem.
“Jeg lider en smule af klaustrofobi,
og Anna Ancher kan altså åbne rum
op for mig. Hun har trøstet mig, hvis
jeg skal være lidt patetisk. Jeg har
brugt hendes rum, når jeg har følt
mig beklemt. Så har jeg hidkaldt velsignelsen af lys fra hendes billeder”,
siger Lilian Munk Rösing.
Anna Anchers malerier har betydet,
at hun har fået sit eget rum, både
fysisk og mentalt, i sit private og i sit
professionelle liv. Hun har også haft
en drøm om et ægteskabeligt rum,
hvor det var muligt at leve og arbejde
sammen ligesom Anna og Michael,
men drømmen brast i hendes første
ægteskab.
I dag er hun gift med en arkitekt, de
bor i hver deres lejlighed og har et 25
meter langt sommerhus ud til havet
i Sejrøbugten. Det lyder lidt ala Anna
Ancher.
Hun peger på en grøn pastelfarve.
“Den farve ville jeg give min halve
arm for. Man kan bare stå der og
savle”, siger Lilian Munk Rösing,
inden hun forlader museet og cykler
mod lejligheden på Islands Brygge,
hvor gardinerne fra Ikea har samme
kulør som Anna Anchers gardiner.

Lilian Munk Rösing
Lilian Munk Rösing, f. 1967, er lektor i
Litteraturvidenskab på Københavns
Universitet og litteraturkritiker ved
dagbladet Politiken. Hendes seneste
udgivelse Anna Anchers rum udkom
på Gyldendal i juni 2018.

Ancher x 2
Udstillingen Michael Ancher og kvinderne fra Skagen samt udstillingen
Forført af farver. Pasteller fra Anna
Ancher til P.S. Krøyer kan ses på Den
Hirschsprungske Samling frem til den 13.
januar 2019.

Mød Lilian Munk Rösing på Den
Hirschsprungske Samling
Den 10. oktober kan du opleve Lilian
Munk Rösing fortælle om kunstnerparret Anna og Michael Ancher. Læs mere
på www.hirschsprung.dk
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To malerinder og en strøm af kongelig kærlighed
Kom tæt på de kongeliges
kærlighedsliv
Kærlighed er en kompliceret størrelse for alle, også for de kongelige.
På Rosenborg kan du nu komme
tæt på kongelige kærlighedsforhold
gennem 200 år. Her er vidnesbyrd
om utroskab, hengivne parforhold
og ægteskaber til både højre og
venstre hånd.
Rosenborg. Omvisning: Kongelig kærlighed, hver dag 13.-21. oktober. Book plads i
Rosenborgs webshop

Træd ind i maleren Elisabeth Jerichau
Baumanns berejste liv
På Davids Samling kan du høre om
den kosmopolitiske kunstner Elisabeth
Jerichau Baumann, der rejste rundt i
Europa og Mellemøsten i 1800-tallet.
Hun blev født i Polen, mødte sin danske mand i Rom, og sammen ﬂyttede
de til København. Hendes malerier var
efterspurgt af rige europæere, men
herhjemme blev hendes stil stemplet
som udansk, og hun havde svært ved
at opnå accept i kunstmiljøet.

Bliv forført af Anna Anchers farver
Skagensmaleren Anna Ancher blev
allerede i sin samtid anerkendt for
sin lette stil og sans for farver. Den
Hirschsprungske Samling viser,
hvordan hun blev pionér sammen
med unge kunstnere som P.S. Krøyer,
da hun begyndte at eksperimentere
med pasteller. En maleteknik, der
dengang havde været glemt i et
århundrede.
Den Hirschsprungske Samling. Forført af
farver. Pasteller fra Anna Ancher til P.S.
Krøyer, 30. juni 2018 – 13. januar 2019

Davids Samling. Davids Bazar: Elisabeth
Jerichau Baumann og den glemte engelske
forbindelse ved kunsthistoriker Sine
Krogh, 24. oktober
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Statens Naturhistoriske Museum, Geologisk Museum. Sommerfugle. Naturens
stille budbringere, åbner 5. oktober

Tegn dramatiske skulpturer og levende
mennesker
Statens Museum for Kunst er fyldt
med skulpturer, og nu inviterer
museet alle tegneglade til at komme
og tegne dem. På udvalgte dage
i efteråret er der åben workshop
med croquismodel, tegneøvelser og
kunstnere, der kan give dig en hjælpende hånd.
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Vejviser

Lyt til sommerfuglenes stille budskab
På grund af dens forvandling fra
larve til bevinget skabning er sommerfuglen et ældgammelt symbol
for forandring. Og det er mere
aktuelt end nogensinde før, viser en
ny udstilling på Geologisk Museum.
Sommerfuglen er nemlig et fintfølende barometer for ændringer i
klimaet.

SMK - Statens Museum for Kunst. Tegneworkshop: Kroppen i kunsten, 7. og 21. oktober
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Fejr Olsen-bandens 50 års fødselsdag
Den 11. oktober 1968 havde den
første og frækkeste Olsen Bandenfilm premiere. Gense den på
50-års-dagen og vær med til pladereception for en ny vinyl-udgivelse
med det bedste af Bent FabriciusBjerres musik fra filmserien.
Cinemateket. Olsen Banden 50 års visning, 11. oktober
Læs også om museumskvarterets mange
arrangementer på Kulturnatten og i efterårsferien på www.parkmuseerne.dk
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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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MIN BY – MERETE PRYDS HELLE

KØBENHAVN KAN ALT

NÅR STUDENTERNE BADER

NØGNE I STORKESPRINGVANDET
TEKST CAMILLE BLOMST

FOTO TRINE SØNDERGAARD

Forfatterinden Merete Pryds Helle har endelig givet læserne den ventede efterfølger
til hendes velskrevne prisbelønnede roman “Folkets Skønhed”. “Vi kunne alt” som
foregår i 70’ernes Værløse, men den er skrevet i hånden med udsigt til Christiansborg.
Når du tager en pause fra at skrive,
hvor i byen går du så hen og slapper af og lader op?
Det at skrive er ikke blot at sidde
ved skrivebordet, men også at tænke;
og til det har jeg brug for at gå en
lang tur, og altid den samme, så jeg
ikke skal tænke på selve gåturen. Så
jeg går fra Gammel Strand ned langs
kanalen til Frederiksholms kanal og
langs skibene, der ligger der.
Er jeg heldig, træner de på ridebanen, jeg elsker at se hestene blive trænet. Så fortsætter jeg ned forbi Blox
- hvor jeg for øvrigt også går i fitnesscentret og spinner med udsigt over
vandet - ærgrer mig over, at de tabte
den nye gangbro, der vil føre over vandet - så jeg må op på den larmende
Langebro, det er ingen fornøjelse, trafiklarmen forstyrrer tankerne. Så ned
ad stentrappen og tilbage langs vandet og nyder, at jeg kan det det på
grund af de nye små broer; det er sjovt
at gå skævt over Olafur Eliassons bro
og de andre træbroer. Jeg kommer
under Knippelsbro og hipsternaturvinsstedet; videre langs vandet forbi
udenrigsministeriet, hvor omvejen
rundt om bassinet føles lang, fordi
det er så dejligt at gå ligeud.
Så videre ind forbi Lejerbo, hvor
jeg forestiller mig, at nogen vil bytte
lejlighed med mig, for mine trapper
driller min ryg, og ud igen. Så måske
i den nye Føtex og købe frokost eller
måske tage en kaffe inden jeg går over
Inderhavnsbroen.
Som gammel københavner må jeg
sige; alle de nye broer er simpelthen
sådan en berigelse og fornøjelse, og
de fører havnen ind i mit liv på en
ny måde.
Så går jeg enten tilbage langs havnen på den anden side, eller den lidt
kortere tur, ind forbi Magasin og Nikolaj plads og Kompagnistræde; hvor
alt vandet pludselig bliver huse og butikker; og så hjem igen og forsøge at
omsætte tankerne til ord.
Selvom det altid er den samme tur,
kan jeg virkelig opleve meget under-

vejs; der sker altid et eller andet, til
hest eller til vands.
Hvornår synes du, at København rent faktisk kan alt?
Måske er det, når studenterne bader nøgne i Storkespringvandet - og
de kinesiske turister står fuldstændigt målløse, men med et stort smil
og filmer.
Det kan også være, når jeg skal til
et møde i Nordhavnen og ikke helt
forstår, hvor jeg skal hen; og så pludselig opdager et helt nyt kvarter, jeg
godt kan lide. Hvor kom det lige fra?
Eller når jeg spørger min datter, da
hun kommer hjem fra byen kl 5, hvor
hun egentlig har været - og opdager, at
hun har været der, hvor jeg gik på Pan
og dansede til klokken 5 for mange
år siden.
Eller når jeg igen køber aftensmad
hos Suphan Thai i Gothersgade, og
vi står en 3-4 stamkunder og snakker - en af stamkunderne uden for
i kørestol - og de giver os delikatesser, imens vi venter, som de har lavet
bare for sjov.
Hvornår tænker du til gengæld
stram op City?
Hvem har fundet på, at turister
skal have elcykler? Det er den farligste og dårligste ide længe. I det hele
taget; turister på cykler og Segways det synes jeg henholdsvis skæmmer
og gør trafikken farlig.
Og så larmen. Jeg synes larmen
er frygtelig. Man siger, at man skal
finde sig i larm, når man bor i en
by; men hvem har egentlig bestemt
det? Tænk, hvis vi kun havde eltrafik;
tænk, hvis bygningsarbejdere og vejarbejdere skulle bruge lyddæmpere;
siger jeg her, hvor der uden for mit
vindue har kørt en kæmpe brolæggerjomfru i nu toenhalv time siden
klokken 6 i morges.
Hvor i byen bliver du inspireret?
Især mellem mennesker, hvor som
helst; på Dronning Louises bro, i Kongens have og Frederiksberg Have, I
Det kongelige Teater og Diamanten,

men altså på alle gader og i butikker,
hvor der er folk.
Hvad savner du i København?
Omlægning til eltrafik. Nedgravning af Åboulevarden. At den kirkeklokkekoncert vi fik engang for
mange år siden i forbindelse med en

Foolsfestival, vist d 1.1., blev noget,
der var hvert år; jeg kan stadig huske,
hvor smukt det var at gå rundt i den
stille efternytårsby med klokkemelodier overalt.
cb@kbhavis.dk
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Amager Bakke mangler 9 millioner kroner

Interflora opkøbt i oprustning til fremtiden

Endnu flere skatteyderkroner risikerer at skulle op af borgernes lommer,
hvis den stærkt forsinkede skibakke på toppen af forbrændingsanlægget
Amager Ressourcecenter skal blive færdig.
Det spektakulære tagprojekt, der også omfatter en klatrevæg, en park
og en café, er budgetteret til at koste 82,4 millioner kroner med lån fra
fem ejerkommuner og fire fonde.
Men få måneder før den officielle åbning beder Fonden Amager Bakke,
der står for at etablere skibakken på toppen af det 85 meter høje anlæg,
ejerkommunerne om yderligere 8,9 millioner kroner til at færdiggøre projektet, der er tegnet af stjernearkitekten Bjarke Ingels.
Ifølge fondens direktør Patrik Gustavsson skyldes fordyrelsen blandt
andet, at byggeriet af forbrændingsanlægget i sin tid blev forsinket og
at etableringen af selve skibakken har vist sig at være mere kompliceret
end ventet.
Meldingen kommer efter flere år med skandalehistorier om Danmarkshistoriens dyreste affaldsforbrændingsanlæg. Anlægget er blandt andet
blevet ramt af ekstraudgifter på grund af nedbrud, tekniske problemer
og en fejlvurdering af, hvor mange ton affald anlægget kunne håndtere.
Skibakken er planlagt til åbne i december i år efter et års forsinkelse. Nu lyder prognosen, at de første skiløbere får adgang til skibakken
næste forår, men yderligere forsinkelser kan ikke udelukkes.

Interflora Danmark har ladet sig købe af Interflora Frankrig, skriver kæden
i en pressemeddelelse. Dog uden at nævne prisen. Køberen ejer Interflora
i Frankrig, Spanien, Portugal og Luxembourg.
- Vi er umådelig glade for at have fundet den helt rigtige nye ejer til
Interflora Danmark. Vi har gennem de sidste 83 år været den absolutte
markedsleder i Danmark, men vi skal have endnu større muskler, hvis vi
også skal kunne fastholde positionen i fremtiden, siger Søren Flemming
Larsen, direktør for Interflora i Danmark.
Salget, der vil give Interfloras 350 blomsterhandlere et større kontantbeløb i hånden, sker for at stå bedre i en fremtidig konkurrencesituation,
hvor nye og store aktører kommer ind på markedet.
- Alene de seneste par år har Interflora fået en håndfuld nye danske og
udenlandske konkurrenter, og blomsterkæden imødeser endnu hårdere
konkurrence, når blandt andet Amazon melder sig på den danske bane,
skriver Interflora Danmark i pressemeddelelsen.
I Danmark har Interflora sine rødder tilbage i 1925, hvor en blomsterhandler fra Vesterbro begynder at lave et forretningsfællesskab med andre, så man kan få leveret blomster i hele landet.

Hotelkæden Scandic åbner i Kødbyen
Scandic har netop åbnet sit 26. hotel i Danmark. 370 værelser, 120 medarbejdere, restaurant, kaffebar og mødeafdeling rummer det nye hotel,
Scandic Kødbyen, i det historiske distrikt på Vesterbro.
- Det er en milepæl for os, at vi i dag har åbnet vores nye hotel i Kødbyen. Hotellet er designet med den største respekt for det område, det
ligger i, og man ser hurtigt alle referencerne til Kødbyens unikke historie,
når man træder inden for dørene, siger Jens Mathiesen, administrerende
direktør for Scandic i Danmark, i en pressemeddelelse.
Scandic Kødbyen har 370 værelser i syv værelseskategorier. Videre har
hotellet restaurant MØR og en kaffebar - begge møder gæsterne umiddelbart ved ankomst til hotellet. Scandic Kødbyen har en stor mødeafdeling
med plads til knap 600 gæster ligesom hotellet tilbyder parkeringskælder.

DSB taber omsætning efter passagerflugt
DSB's første halvår af 2018 har ikke været uden problemer. Mens økonomien beskrives som sund, er det gået ned ad bakke for omsætningen.
For første halvår omsatte DSB for 4,9 milliarder kroner mod 5,1 milliarder kroner i samme periode sidste år. Resultatet før skat og uden særlige
poster faldt til 130 millioner fra 286 millioner kroner.
- Nedgangen skyldes faldende passageromsætning og faldende indtægter fra trafikkontrakter samt stigende omkostninger til erstatningskørsel. Det modsvares delvist af reducerede omkostninger til konsulenter og
lavere personaleomkostninger, skriver DSB i regnskabet.
DSB kan dog notere sig et resultat, der er steget, men det er udløst af,
at man har opskrevet værdien af ejendomme for 275 millioner kroner. Det
sender resultatet før skat og med særlige poster op på 344 millioner kroner, en pæn stigning sammenlignet med samme periode sidste år.

Intet gebyr for byggetilladelser i fremtiden
Mash har internationale ambitioner
Den danske bøfkæde Mash vil udvide i international retning og skal
derfor sættes til salg. De tre ejere bag restaurantkoncepterne Mash og
Bistro Sommelier inviterer derfor nu potentielle investorer eller købere
ind i folden for at sætte fart på de internationale ambitioner.
Jesper Boelskifte, der er direktør og stifter af de to restaurantkæder,
håber at få tilført økonomiske midler til at realisere vækstplanerne i udlandet.
Konsulentfirmaet Deloitte er i den forbindelse blevet hyret til at afsøge
markedet for selskaber, der kan rejse den nødvendige kapital.
Bøfkæden Mash har altid haft ambitioner om at nå ud til et langt større
publikum end blot de danske restaurantgængere, afslører direktøren.
- Både Mash og Bistro Sommelier har et fuldt globalt potentiale. Den
rejse, vi skal ud på nu, har ingen slutdestination. Vi kan lægge de her
to koncepter i stort set alle metropoler over hele kloden, forklarer Jesper
Boelskifte, som vurderer, at der alene i Tyskland er plads til 40 Mash- og
Bistro Sommelier-restauranter.
Mash har i øjeblikket otte restauranter i Danmark, hvor den første åbnede i Bredgade i København i 2009, og bøfkæden tæller mere end 300
medarbejdere og er til stede i udlandet i henholdsvis London, Hamborg
og Düsseldorf. Den første Mash-restaurant uden for landets grænser åbnede i 2012 i Londons centrum ved Piccadilly Circus.

Fremover bliver det gratis for virksomheder og borgere i København at
indhente en byggetilladelse. Det har politikerne vedtaget som en del af
budgetaftalen for 2019.
Samtidig blev det besluttet, at de penge, som kommunen har opkrævet
for meget i byggesagsgebyrer ikke vil blive betalt tilbage. Det drejer sig om i
alt 7,5 millioner kroner. Det ville være uforholdsmæssigt dyrt i administrationsomkostninger, hvis kommunen skulle betale pengene tilbage. Ifølge forvaltningen vil det koste 2,5 millioner kroner i administration.
Indtil nu har det kostet 799 kroner i timen at få behandlet en byggesag,
men fra næste år bliver det altså gratis.
Københavns Kommune har afsat 180 millioner kroner til at fjerne gebyret
i byggesager over de næste fire år.

1000 kroner om dagen
For mange husejere har det gennem de senere år været en yderst indbringende forretning at sidde i egen bolig. I fire kommuner har husejerne oplevet
prisstigninger, der svarer til en fortjeneste på mere end 1000 kroner om dagen de seneste 365 dage. Det viser en udregning foretaget af Boligsiden.dk.
I kommunerne Rudersdal, Dragør, Solrød og København er husene i gennemsnit steget mere end 365.000 kroner det seneste år. Husejerne i både
Gladsaxe, Rødovre og Hillerød kan dog også lune sig ved højere priser, der
ligger lige under en tusindlap om dagen.
I København har husejerne i gennemsnit oplevet en prisstigning på 1014
kroner om dagen det seneste år.
- København og området nord for byen er og vil fortsæt være det dyreste
område i Danmark, fordi der er et konstant tryk på efterspørgslen. Det pres
får en afledt effekt på de omkringliggende kommuner, og derfor ser vi også
de største faktiske prisstigninger her. I flere kommuner i provinsen ser vi
dog procentvise stigninger i priserne, der sagtens kan matche udviklingen
i hovedstadskommunerne, men fordi husene generelt koster mindre, når
stigningen ganske enkelt ikke over 500 kroner, siger Birgit Daetz, der er
boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.
I Rudersdal Kommune, hvor huspriserne er steget mest siden juli
2017, lyder den gennemsnitlige værdistigning på 1587 kroner om dagen. Det svarer til, at et gennemsnitshus er blevet 579.290 kroner mere
værd på blot et år.
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KØBENHAVNS FØRSTE
PARKERINGSPLADS
En indvandret schweizisk købmand købte efter Københavns bombardement i 1807 en del af det gamle
Sankt Gertruds Kapels grund, og fik den nyanlagte Hauser Plads opkaldt efter sig.
TEKST ALLAN MYLIUS THOMSEN

KONFLIKT I middelalderen var der til
de katolske stiftelser ofte tilknyttet
herberg og hospitaler. Et af dem var
viet til den hellige Sankt Gertrud.
Hun var værnehelgen for syge og de
vejfarende pilgrimme. For hende blev
der opført et kapel med hospital og
herberg for vejfarende samt en kirkegård. Kapellet lå i der ret ubebyggede hjørne op mod de oprindelige
Nørre- og Østervold. Nørrevold fulgte
dengang en nordøstlig linje fra Nørregade til Gothersgade ud for Rosenborg. Hele området inden for volden
på begge sider af Købmagergade blev
dengang kaldt Rosengården. På østsiden af Købmagergade omtales Sankt
Gertruds Kapel første gang i 1443, og
kapellet gav navn til Sankt Gertruds
Stræde, der dengang løb i forlængelse
af Købmagergade. Kapellet har formodentligt ligget hvor det gamle hovedbibliotek på Kultorvet ligger i dag.
Et lille stræde, der løb omtrent
langs nuværende Hauser Plads' østside, hed Spitaliestræde efter det herberg og hospital, der var oprettet til
fattige og syge mennesker. Da kapellets faciliteter betjente ydmyge mennesker, satte det sig ikke mange spor
i historien. Men kirkegården, der lå
omtrent hvor Hauser Plads ligger i
dag, opnåede en kort berømmelse.
Den 29. november 1517 blev slotshøvedsmand Torben Oxe halshugget
på kirkegården. Han var faktisk dømt
for underslæb, men det blev i folkemunde kædet sammen med Christian II's frille Dyvekes mystiske død
fem måneder tidligere.

Glansen af Sankt Gertrud

Den 25. september 1524 nedlægges
Sankt Gertruds Kapel, og dets bygninger overtages af Sankt Anne Hospital, hvis bygninger udenfor voldene, ved den nuværende Toldbod,
blevet ødelagt under Frederik I's belejring af København året før. Sankt
Anne var jomfru Marias moder, og i
mange år havde den idealistiske læge
Claus Jensen Denne drevet hendes hospitalsstiftelse. Den var især beregnet
på de stakler der led af syfilis, en sygdom der i de år hærgede København.
Claus Denne skulle opføre et
grundmuret hospital med badstue
og andre bekvemmeligheder. Men
det var dårlige tider for almisser, så
Claus Dennes hospital lukkes, og de
fattige og syge blev overført til Hel-

ligånds Hospitalet på Amager Torv.
Helt frem til 1555 nævnes Sankt Gertruds Kapel, men i 1573 blev komplekset indrettet som adelsgård. Slægten
Rantzau ejede gården, med en storslået have, og satte et forgyldt tårn
på det gamle kapel.
Hele området blev efterhånden
kraftigt bebygget, efter af Christian
IV havde rettet volden ud fra Nørregade til Kastellet. Det meste af Spitaliestræde blev sløjfet og bebygget. Ved
Pustervig lå, på en del af den gamle
kirkegårds grund, en fin, gammel
gård. Den blev i 1765 købt af historikeren Peter Frederik Suhm. Siden
blev gården overtaget af Magistraten til tvangsarbejdsanstalt. I 1728
brændte København og det meste
af Købmagergades vestside. Herefter
blev Kultorvet anlagt, hvorefter en
del af Sankt Gertruds Stræde med
den gamle kapelbygninger kom til at
udgøre torvets vestside. Men i 1807
blev hele området lagt i ruiner ved
det engelske bombardement. Under
bombardement brænde resterne af de
gamle klosterbygninger.

Få dage efter salget af Skindbuksen, blev alle låse udskiftet. Siden er talrige trofaste kunder,
der havde bestilt bord, blevet mødt af papskiltet i døren, med den lakoniske besked ”Lukket”. Foto Pernille Møller Eltzholst.

Hauser Plads

Efter bombardementet henlå hele
kvarteret som røgsværtede ruiner.
Men den indvandrede schweizisk
storkøbmand Conrad Casper Hauser
(1743-1824), opkøbte en række brandtomter mellem Kultorvet og Åbenrå.
Her byggede Hauser fra 1813 flere
ejendomme, heriblandt sin egen fornemme købmandsgård, med smukke
kældervævlinger i nr. 32, og et stort
pakhus det inderst af grunden. Da
der var mangel på byggematerialer,
købte Hauser et parti gamle gravsten
fra Trinitatis Kirke for 78 rigsdaler.
Dem brugte han som trappesten og
fliser i sin lagerkælder.
Den 12. december 1811 gav Frederik VI "allernaadigst" tilladelse til, at
den nye gade kom til at bære navnet
Hauser Gade, efter den schweiziske
købmand. Året efter udnævnte kongen han til konferensråd. Fra Landemærket gennemføres også en gade,
der støder ud til Åbenrå. I virkeligheden en genoprettelse af Spitaliestræde.
Ved statsbankerotten i 1813 mistede Conrad Hauser sin formue,
men var stadig velset ved hoffet og
bevarede ejendommen i gaden, der
var opkaldt efter ham. Overfor hans

fornemme hus lå stadig ruinerne af
den gamle tvangsarbejdsanstalt. Institutionen havde ikke råd til at genopføre bygningerne.
Conrad Hauser døde i 1824, og først
i 1838 beordrede Frederik VI, at fattigvæsnet skulle overgive grunden
til staden, og at der her skulle etableres et hjælpetorv for Kultorvet, "den
saakaldte Hauser Plads".
Karreen Hauser Plads, Hausergade, Kultorvet og Pustervig blev
nu omsider bebygget. Kvarteret bar
præg af torvehandlen på Kultorvet,
og især på torvedagene vrimlede gaderne med bønder, der var i byen for
at falbyde deres varer.
Midt på Hauser plads stod der et
nødtørftshus, omgivet af en krans af
træer. Men som torv sang pladsen på
sidste vers. Den blev i vid udstrækning benyttet som holdeplads for hestedrosker.
Pladsen omkalfatres

Efterhånden ændrede detailhandlen
karakter, og torvehandlen mistede
sin betydning. I 1913 indførte kommunen faste stadepladser, og stadig
flere varer fandt vej til byens forretninger.

Da torvehandlen på Kultorvet ophørte, sygnede Hauser Plads også hen,
og var nu nærmest reduceret til parkeringsplads.
I 1957 blev karreen mellem Kultorvet og Hauser Plads redrevet, og erstattet af det nye Hovedbibliotek.
Året efter blev der gravet en parkeringskælder ned under den gamle kirkegård, hvor over der blev der anlagt
et haveanlæg bag biblioteket.
Indtil 1972 var der fortsat handelsfirmaer og til sidst vinfirma i Conrad Hausers gamle domicil. Frem til
1973 blev ejendommens underetage
og lagerhvælvinger restaureret, og
ombygget til den fashionable restaurant Sankt Gertruds Kloster. I virkeligheden havde den intet med det
gamle kloster at gøre. Det og Sankt
Gertruds Stræde minder dog om det
kapel, hospital og herberg der blev oprettet for syge og de vejfarende pilgrimme i værnehelgenen navn, hvis
kirkegård lå midt på den lidt hengemte Hauser Plads.
amt@kbhavis.dk
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KONG FREDERIK D. VII’S

KUGLER
KVINDELIGE

PÅ PLADS

DRØMMELANDSKABER
Kunstforeningen Gl. Strand kaster med en enestående
udstilling nyt lys på tre kvindelige surrealistiske malere.
TEKST MAJBRIT HJELMSBO

Tre danske kvindelige
kunstnere var med helt fremme i
skoene, dengang da surrealismen
som kunstretning brød igennem i
1920erne og 1930erne. Surrealismen
opstod i kølvandet på interessen for
Sigmund Freuds psykoanalyse og
hans teorier om det ubevidste.
Og det var netop dette ubevidste,
de surrealistiske kunstnere ønskede
at bruge som inspirationskilde. De
ville male det indre sjæleliv, følelsernes og drømmenes kaotiske virvar.
Det var den franske forfatter André
Breton, der i 1924 skrev kunstretningens revolutionære manifest, ”Manifeste du Surréalisme”, der var et opgør
med tidens fornuftstyrede samfund.
Sammenslutningen talte så prominente kunstnere som Salvador Dali
og Max Ernst.
I Danmark har surrealismen i offentligheden mest været kendt gennem mandlige malere som Richard
Mortensen, Wilhelm Freddie og Vilhelm Bjerke-Petersen. De kvindelige
surrealister er derimod stille og roligt
gået i glemmebogen, som det ofte er
tilfældet med kvindelige kunstnere
på trods af deres ligeså indlysende
kunstneriske kvaliteter.
Derfor er det stærkt inspirerende
at gå på vandring i udstillingen ”Kvindernes surrealisme. Franciska Clausen, Rita Kernn-Larsen og Elsa Thoreson”, der i en ophængning med over
100 malerier og papirværker viser de
tre kunstneres fælles afsæt i den surrealistiske ide, men hvor de samtidig
står stærkt og poetisk frem med hver
deres personlige udtryk, nogle figurative og nogle abstrakte.
De tre danske kvinder havde da
også været i lære hos de allerbedste.
Allerede i 1924 drog den purunge
Franciska Clausen (1899-1986) til Paris og studerede på Académie MoUDSTILLING

derne hos Fernand Léger, der med
sine oplevelser af 1. Verdenskrig inspirerede Franciska Clausens brug af
maskiner, søm og skruer som motiv.
Franciska Clausen siges til gengæld at
have inspireret Pablo Picasso i brugen af cirkler med ringe omkring, i
værket ”Komposition” fra 1929.
Nogle år efter er det Rita Kernn-Larsen (1904-1998), der tager turen
til Académie Moderne i Paris efter
først at have kedet sig ved Kunstakademiet i København. I 1930erne udstillede hun både i London og New
York. Og ved en udstilling i Oslo vækker hendes billede ”Fantomerne” vild
furore, da byens biskop fordømmer
værket som værende både usædeligt
og erotisk.
Elsa Thoreson (1996-1994) er født
og opvokset i USA. Faderen var norsk
og moderen amerikansk. Hun blev
uddannet fra Kunstakademiet i Oslo
og siden i Bruxelles. Hun bosatte sig
i Danmark i midten af 1930erne og
blev gift med den danske surrealist
Vilhelm Bjerke-Petersen, som hun
ofte udstillede sammen med. Udstillingen i Kunstforeningen Gl. Strand
er første gang hendes billeder kan opleves i egen ret med hendes vidunderligt poetiske og metafysiske værker
ofte med afsæt i et indre kvindeligt
landskab af frugtbarhed og kropslighed.
Udstilling ledsages desuden af et
rigt illustreret katalog med artikler,
der velfortjent kaster nyt lys på de
tre kunstneres betydning for dansk
surrealisme og surrealismens betydning i deres kunst. Helt igennem en
øjenlyst!
mhj@kbhavis.dk
Udstillingen Kvindernes surrealisme. Franciska Clausen, Rita Kernn-Larsen og Elsa Thoresen kan ses på
Kunstforeningen Gl. Strand indtil 20. januar 2019.

KULTUR Endelig

kommer Kong Frederik d. VII’s kugler på plads. Grundlovens giver (eller tog folket selv?) æres
jo på Christiansborg Slotsplads med
den imposante rytterstatue. Pladsen
er jo under opbygning og nu er granitkuglerne er ankommet. Der er endog
megen symbolik i arrangementet,
idet Kongen, som jo døde barnløs, aldrig fik sine kugler på plads. Han led
af det såkaldte adreno-genitalt syndrom, en lidelse, hvor testiklerne ikke
vandrer ned i pungen fra bughulen.
Der er simpelt hen for varmt i maven,
juvelerne skal luftes lidt, for at sædceller og hormoner kan modnes. Såle-

des forbliver patienten infertil og kan
også være psykisk påfaldende, lidt
barnlig så at sige. Rygtet vil jo vide.
at Kongen og hans onkel Prins Ferdinand turede rundt i byen, drukne og
støjende. Og søgte kvindeligt selskab
i horehuse, Støvlet-Katrine var Frederiks foretrukne muse. Hofmarskallen
kom næste morgen rundt og betalte
for drikkevarer, knust porcelæn og
spillegæld. Lidt ligesom det forgår
på Københavneravisen.
Sladderen viderebragt af Københavneravisens opvakte elev og amatørfotograf Chr. Lunn.
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KARSTEN HANSEN - STRIBER

Hjemmerøveri udløser 5,5
års fængsel og udvisning
Københavns Byret har idømt et toneangivende Brothasmedlem 5,5 års fængsel
og udvisning for bestandigt. Den 36-årige
irakiske mand var tiltalt for hjemmerøveri, afpresning, vidnetrusler og våbenbesiddelse.
Hjemmerøveriet, afpresningen og vidnetruslerne blev begået over for en beboer i Mjølnerparken i august 2017. Den
irakiske mand tvang sig adgang til lejligheden sammen med en uidentificeret
medgerningsmand.
De to personer truede herefter beboeren med både pistol og kniv og forlangte
at få udleveret kontanter. Da beboeren
ikke havde kontanter i lejligheden forlangte de i stedet, at beboeren skulle betale 5000 kroner om ugen for at få lov til
at blive boende i Mjølnerparken.
Under episoden ringede beboeren
112, og alarmopkaldet var et centralt
bevis i sagen sammen med vidneforklaringer og politiets observationer i området dagene før og efter hjemmerøveriet.
Under politiets efterforskning af sagen blev den irakiske mand identifice-

ret, anholdt og varetægtsfængslet. Under
ransagningen af hans hjemmeadresse
fandt politiet flere våben, herunder en
plomberet pistol, en signalrevolver og
flere knive.
- Jeg er tilfreds med, at retten idømmer hårde straffe, når almindelige borgere udsættes for kriminalitet i deres
hjem. Det er afgørende at borgerne kan
føle sig trygge og ikke skal betale bandemedlemmer penge, for at få lov at bo i
et specifikt område, siger anklager Anne
Jacobsen.
Retten lagde ved strafudmålingen
vægt på, at der var tale om et såkaldt
"egentligt hjemmerøveri" samt den dømtes fortid. Selvom manden har været i
Danmark i 17 år og har to herboende
børn, valgte retten at udvise manden
for bestandigt. I den forbindelse lagde
retten blandt andet vægt på den meget
alvorlige kriminalitet og det faktum, at
han tidligere var blevet betinget udvist af
Danmark for personfarlig kriminalitet.
Den irakiske mand ankede dommen.
lp

Dom over Uber-chauffører
stadfæstet i Højesteret

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

Frederiksborggade 4 · 1360 København K
FOR BESTILLING:

ELLER SPØRGSMÅL:

tlf.nr.: 33 12 29 02

e-mail: slagter@kultorvet.dk

Mellem 40.000 og 486.500 kroner. Sådan
lyder de beløb, fire tidligere Uber-chauffører skal betale for i 2015 at have kørt
ulovlig taxakørsel for den amerikanske
kørselstjeneste Uber.
Det har Højesteret fastslået i en dom
over de fire mandlige chauffører, som allerede i januar blev dømt til at betale
i Østre Landsret, men dengang ankede
med krav om frikendelse.
- Dommen er meget klar, og vi er meget tilfredse. Det vigtige var at få fastlagt,
hvad det skal koste at overtræde taxaloven i så stort omfang, som det er sket
her, siger specialanklager Anne Risager
om Højesterets dom.
Sagerne mod de fire er rejst på baggrund af oplysninger fra 2014 og 2015
udleveret af skattemyndighederne i Holland, hvor Uber har sit europæiske hovedkvarter.
Højesteret fastslår i afgørelsen, at det
var berettiget, at de oplysninger, som
SKAT modtog fra de hollandske skattemyndigheder, indgik i straffesagen mod
de fire tiltalte.
Dermed er der banet vej for sager mod
yderligere 1500 Uber-chauffører, som politiet allerede har sigtet.
Samtidig øger afgørelsen interessen
for at få fat i oplysninger og lister fra
2016 og 2017. For at se om der er grund-

lag for yderligere sigtelser. Skattestyrelsen har allerede i december anmodet
de hollandske myndigheder om at få
adgang til materialet.
Hos Uber lover man opbakning til de
danske chauffører efter dagens dom.
- Vi er meget ærgelige på de involverede chaufførers vegne, og vores højeste
prioritet er at støtte dem i denne svære
tid, lyder det i en skriftlig meddelelse
fra Uber.
Det fremgår ikke af meddelelsen,
hvordan kørselstjenesten har tænkt sig
at støtte chaufførerne, eller om selskabet
har tænkt sig at betale de danske chaufførers bøder.
Uber kørte i Danmark fra 2014 til
april 2017.
lp
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EN DIALOG SKAL VÆRE BIDENDE GOD
TEKST CAMILLE BLOMST

Anders Klarlund har tidligere været spillefilminstruktør. Nu
er han primært forfatter i kompagniskab med skrivemakkeren Jacob Weinreich. Sammen optræder de på krimihylderne enten som A.J. Kazinski eller
Anna Ekberg.
Alene i Danmark har fyrene afsat
400.000 eksemplarer og er solgt til udgivelse i 20 lande.
Efter denne introduktion må det
være rimeligt, at anbefalingen af Anders Klarlunds solodebut “Samtaler
jeg har haft med min kone” bliver
bedømt ud fra et professionelt vilkår,
og ikke debutantens.
For at yde bogen retfærdighed skal
den med det samme kategoriseres
som underholdning. Med dét menes
i al godmodighed, at den kan læses
uden, at man får ødelagt humøret og
at den ikke følger en romans klassiske
forløb og forløsning.
ANBEFALING

Carmen og Anders.

Bogens tema er “voksen kærlighed” ligesom titlen på Anna Ekberg krimien.
Fantastisk, at en mand tager det emne
ærligt op. Hovedpersonerne Carmen
og Anders er arketyperne på kærlighed mellem en voksen mand karriere-vatter og en kvinde på vej i overgangsalderen i samtidens København.
Anders i bogen er tæt på forfatteren Anders, man kan google sig til, at
han også er blevet skilt fra kone og to
børn fordi, han har mødt “Carmen”,
der gør ham helt elektrisk.
Det er en god historie. Den moderne mand, der endelig er voksen
med penge, karriere og selvværd nok

til, at han vil have byens dejligste
kvinde.
Han vil opleve den unyttige, hovedløse smaksforelskelse, som han
stadig kan nå og måske har ret til.
Han vil kaste sig ud på dybt vand
og elske en kvinde for hendes kvindelighed og ikke bare for en flirt eller
fordi, man fik børn sammen.
Tendens tanker

Anders Klarlund udlever denne mandehørm i København lige nu. Hans
tanker er aktuelle, men han får ikke
formidlet fornuften i at falde pladask
for Carmen. Han formår ikke at få læseren til at forelske sig blindt i hende.
Sådan en figur skal lægge ud med at
være levende og uimodståelig. Først,
når man er dybt betaget, begynder
hun at blive hypokonder og kedelig.
Det svært at skabe den magiske maneater på papir. Men forfatteren Morten
Brask skrev sådan en kvinde frem i
“En dreng og en pige” så man forstod
ham og græd med ham, da han stod
uden sin kvinde og sine børn. Stoffet
var også taget fra hans eget liv, men
han havde brugt år på at håndplukke
ordene.
Mand og kvinde hver for sig

Carmen og Anders vil ikke flytte sammen og lege “dine børn og mine børn”.
Det er den nye tendens. De vil bo hver
for sig og have romantiske møder frem
for triviel hverdag, hvor forelskelse
hurtigt bliver afløst af vaner og snak
om sygdomme og familieproblemer.
Det er super moderne at være så voksen, at man gerne vil have et privatliv

og nøjes med at kæreste, når man har
overskud.
“Samtaler jeg har haft med min
kone” har desværre ikke nok af det
man sukker efter: Hudløs åbenhed
om at være forelskede i hinanden i
en alder, hvor andre nøjes med tryghed frem for at fange flammen.
Carmen og Anders vælger København og hinanden og tiden skriger på
den fortælling, hvorfor gør de det?
Hvor får de modet fra? Hvad sker der
inde i dem? Og kan de holde fast i
forelskelsen eller fosser det med hjerteblod også i familierne, der led nederlaget?
Drevet af dialoger

Bogen består især af samtaler mellem
Anders og Carmen. Hovedbestanddelen er dialog fra hans private notesbog.
Men det bliver ikke medrivende, for
kunsten, når man skriver replikker,
er, at konstruere hver eneste replik
troværdigt, men med undertoner, der
tjener til fremdrift og gavner dramaet.
Man savner fortællelyst, det bliver meget refererende (sådan noget, der skal
overstås), hvilket gør læseoplevelsen
billedløs.
En forfatter skal give læseren billeder, i modsætning til på film, så kan
man ikke bare overlade en god idé
til filmholdet og lade kostumer, rekvisitter, lyde, instruktør og spillerne
vække følelserne hos modtageren.

Men hvad næsten er værre er, han
forurener genren med godbidder fra
hovedstolen, skæve minder og spøjse
personer fra barndommens hjemegn.
De kunne blive til uforglemmelige bipersoner i en stor episk fortælling i stedet for at stå som referatets grå skygge
uden satire eller sødme.
Idé og pointe er fantastisk, men der
skulle have været digtet og nusset om
sproget, så det fik toner og melodi, sanselighed og skarpe kanter.
Fortællingen mangler romantik,
sitrende magnetisk sexuel tiltrækning mellem to nyforelskede voksne
og grundtonen skulle ikke have været
referatet, for det kaster en grå skygge
over et spændende hverdagseventyr.
cb@kbhavis.dk

For lidt sex

Potentialet i det store romantiske spil
og spind mellem Anders og Carmen
bliver ikke foldet ud.

Anders Klarlund
Samtaler jeg har haft med min kone
Politikens forlag, 285 sider
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INDUSTRIALISERINGEN

PÅ AMAGER
TEKST JANNIK LUNN

En stor del af Danmarks
tidlige industrialisering foregik på
Amager, og udviklingen skete tit i
sammenhæng med de militære behov, fremgår det af kulturhistorikeren Tommy P. Christensens Amagers
industri – begyndelsen.
ANBEFALING

Øen med stank og møller

Det var her kong Christian den Anden inden sin død i 1523 havde inviteret hollænderne op og da meget
af den ildelugtende og forurenende
produktion fra de mange fabrikationsvirksomheder, der så dagens lys
i begyndelsen af 1700-tallet, ikke var
velset inden for hovedstadens volde,
var det nærliggende at henvise den
til forstæderne og til Christianshavn
og resten af Amager. Bl.a. blev der
opført et utal af møller, det være sig
både trædemøller, betjent af enten dyr
eller mennesker, og vindmøller – de
såkaldte stubmøller, mens datidens
mange vandmøller blev anlagt nord
for København fx ved Mølleåen. Oliemøllerne var nødvendige i forbindelse
med den sæbe, der blev tilvirket på
de såkaldte sæbesyderier, og en mølle
som Fredens Mølle, der fik navn efter afslutningen på Den store Nordi-

ske Krig i 1720, fik en afgørende betydning.
Affald og latrin

Da englænderen Joseph Owen i 1833
fik patent på Patentgødning, hvor hovedingredienserne var ler, latrin, dagrenovation og benmel, og hvor Owen
fra 1852 begyndte at producere superfosfat og importerede fosfater, noget
der i 1890-erne gjorde, at Sundbyerne
blev opfattet som en sundhedsrisiko
for hovedstaden. Netop en mand som
Joseph Owen var en fremsynet mand,
der fandt anvendelse for de store affaldsmængder og den natrenovation,
der i sidste del af 1700-årene hobede
sig op uden for Christianshavns Vold,
og som kunne danne grundlag for kemisk industri.
Sømænd og væversker.

Længere ude på Amager blev hjemsted for både Kastrup Værk, der foruden at være kalkbrænderi, også fik
privilegium til at brygge øl, brænde
brændevin og brød til udsalg for de
arbejdere, der var beskæftiget ved værket. Dertil kom Kastrup Glasværk, der
fra midten af 1800-tallet stod for produktionen af bl.a. mundblæste flasker,

da denne blev nedlagt på Holmegård.
Endnu længere ude på Amager i Dragør var hovedparten af den mandlige
befolkning beskæftiget i søfartsrelaterede erhverv, mens såvel sømandskoner og -enker, som der var mange
af, havde deres vigtigste arbejde som
vævere, da næsten alle hjem havde
en væv stående i de lavloftede stuer. I
1743 blev der optalt 167 væve i Dragør.
Mange af disse væversker fik garnet
udleveret på Søkvæsthuset, hvor de efterfølgende afleverede det i ruller i et
bestemt alenmål.

vester, der fremstillede genbrugspapir
(makulatur) kun tre ansatte.
Amagers industri er forsynet med
mange gode illustrationer – og den
kan på mange måder ses som et godt
supplement til bogen om Christianshavn, der udkom for nyligt, og hvor
man bl.a. kan læse om Amagers nok
største virksomhed Burmeister &
Wain, der kun er meget perifært omtalt her.
jl@kbhavis.dk

Små og store virksomheder.

En af de ældste industrier på Amager
var rebslageriet, hvor Jacob Holm &
Sønner fremstillede tovværk til bl.a.
flåden i Danmarks største lukkede
reberbane, en teglbehængt, bræddebeklædt bindingsværksbygning med
den fornødne længde til at kunne slå
en fuld længde trosse på over 200 meter. Jacob Holms fabrikker på Amager
og Christianshavn var en af den tids
helt store civile arbejdspladser med
mellem 571 og 786 ansatte – alt efter årstiderne. Helt modsat havde en
lille virksomhed som Gustav Adolph
Lindbergs lille papirfabrik i Sundby-

Tommy P. Christensen
Amagers industri – begyndelsen
Gennemillustreret. 144 sider.
Olde Cranich Hamneda
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DANMARKSHISTORIEN

PÅ VRANGEN
TEKST JANNIK LUNN

Årets bog i forbindelse
med Golden Days er Poul Duedahls
Velkommen på bagsiden, der udgives sammen med Gads Forlag. Det
er en forunderlig bog om de menneskelige vildfarelsers historie –
om originaler, der for det meste
blev gemt væk, så de ikke greb ind
i den almindelige samfundsorden,
men det er også en bog om sære eksperimenter, der mislykkedes.

på sit dødsleje indrømmede, hvordan
graverne havde plyndret grave, stjålet både værdigenstande og kister og
endda i et tilfælde var kommet til at
vække en død kvinde, som kun var
skindød, hvorefter de slog hende ihjel
med spaden. I alt otte gravere havde på
den måde gennem lang tid haft ekstra
måneskinsarbejde.

ANMELDELSE

Kyssesekt på Mors

I den mere festlige del af bogen, er beretningen om en kyssesekt, der fandtes på Mors ved indgangen til 1800-tallet. Her kom næstekærligheden til
udtryk gennem guddommelige kys
og hellige samlejer. Det var apostlen
Paulus’ afskedshilsen i Romerbrevet i
Det Nye Testamente, der havde ansporet gårdejer Jens Storgaard til at grundlægge sin kyssesekt. Han forkyndte sin
lære til stor forargelse for den lokale
sognepræst, og han forsvarede drikkeri ud fra andre skriftsteder og benægtede, at der var forskel på kødets
og åndens gerninger.
Et andet kapitel fortæller om den
kun én meter høje hofnar Mikkel
Hüttmann, der virkede på Augustenborg Slot, indtil han døde kun 23 år
gammel, hvorefter hertugen anskaffede sig en ny hofnar. Som det forhåbentlig fremgår af ovenstående, er
Velkommen på bagsiden en yderst
underholdende bog med mange fine
illustrationer.

Lidenskabelige opfindelser

Værket er delt op i hovedkapitler
om slaveri, tugtelser, underlivet,
trosbekendelser, lidelser, døden og
lidenskab, hvor man under sidstnævnte finder forskellige opfindelser, der enten ikke blev til noget
eller endte i total fiasko. Fx ingeniøren Søren Hjorth, der gennem en
menneskealder byggede videre på
det, som skulle blive til en evighedsmaskine, hvilket han absolut ikke
var ene om. Men der var også gardisten Ole Johansen Winstrup, der
tegnede en 10 meter lang ubåd med
navnet Hvalfisken, hvorfra dykkere
skulle kunne bore hul i bunden af
fjendtlige skibe, så de sank. Det
var i 1808 altså mere end halvanden hundrede år før, en vis Peter
Madsen byggede sin egen ubåd. Et
par år inden havde en købmand fra
Ringkøbing udtænkt prototypen på
en flyvemaskine, som han slæbte op
på taget af sin købmandsbygning.
Han spændte monstrummet på ryggen og blafrede med vingerne som
en kæmpefugl – og fløj de få meter
lukt ned i møddingen.
Frenologiens spæde start

Når det kommer til originaler, er én
af dem, der bærer prisen, fængselslæge Carl Otto fra Christianshavns
Straffeanstalt. Han fik skarpretteren Nicolai Raunholdt til, mod betaling, at lægge hoveder til side, så
han kunne undersøge forbrydernes
kranier, der bl.a. viste, at ”det store
baghoved, den lave isse og den lille
snævre pande” viste, ”at organerne
for de lavere tilbøjeligheder var
stærkt udviklede, mens de for forstandsevnerne og de moralske følelser var overordentlig små”. Samme
Carl Otto grundlagde et frenologisk
museum med hele 30 forbryderhoveder, som senere blev overdraget

til Københavns Universitet, hvor
det blev opstillet til brug for de lægestuderende.
Kvaksalveri og malaria i Maribo

I kapitlet om lidelser, får man et uhyggeligt billede af 1800-tallets galeanstalter, hvor man opbevarede alle former
for afsindige fra åndssvage til sindssyge, vanføre, døvstumme og epileptikere. Man får også en forklaring på
ordet kvaksalver, der egentlig betyder
kviksølvsalver, da netop kviksølv var
et meget benyttet medikament, som
kunne købes uden recept og bl.a. blev
benyttet mod syfilis, som var meget
udbredt på den tid. Desværre havde
kviksølv den virkning, at den i de forkerte mængder nedbrød de bløde dele
i ansigtet nøjagtigt som selve sygdommen, og patienterne derfor måtte gå
rundt vansirede, med væskende og ildelugtende sår resten af deres liv.
For at blive lidt ved sygdom opstod

der i 1800-tallet en malariaepidemi,
der visse steder bl.a. på Lolland, kostede flere menneskeliv end den senere mere omtalte koleraepidemi. Fx
i Maribo amt var omtrent halvdelen af
befolkningen ramt, hver tiende døde,
og i de år døde der flere i Danmark,
end der blev født.

jl@kbhavis.dk

Selvtægt, sært barselsgilde
og måneskinsarbejde

Det kan virke sært, når man taler om
de gode gamle dage, for flere steder i
landet var selvtægt så udbredt, at det
nogle gange ligefrem udviklede sig til
lynchninger. Bogen har en del med
om døden, og her er der flere groteske hændelser, fx omkring et barselsgilde, hvor gæsterne fik lagt så meget overtøj på den nyfødtes vugge, at
barnet blev kvalt. Det gav dog ingen
forstyrrelse i arrangementet, gæsterne
dansede til den lyse morgen. Mere alvorligt var det, da en overgraver i 1816

Poul Duedahl
Velkommen på bagsiden
Gennemillustreret 383 sider. Gads Forlag
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Hatte - siden 1857
Stil, med smil.

SOCIALDEMOKRATIET
TEKST JANNIK LUNN

ANBEFALING Udover at ville
retfærdiggøre sit farvel til Socialdemokratiet og sin indmeldelse i Dansk Folkeparti,
har jeg lidt svært ved at se,
hvad Ole Hyltoft vil med sin
bog Indefra med undertitlen
Portrætter af politikere og andet godtfolk fra tiden der gik.

Verbale tæsk deles ud

For snart mange år siden var
Julius Bomholt Danmarks første kulturminister, og ham
var Ole Hyltoft ministersekretær for. I bogens sidste kapitel
møder Hyltoft sin nok eneste
helt i bogen, Julius Bomholts
spøgelse, der går rundt om
natten i sit gamle ministerium, og sammen fører de to
en samtale om kultur.
Ellers er der ikke meget
ros til de socialdemokrater,
der portrætteres. I portrættet
”Lykkeprinsen, der forulykkede”, som handler om Jens
Otto Krag, kalder Hyltoft J.O.
Krag en dygtig politiker, men
ikke et dygtigt menneske. Og
så er der ellers verbale tæsk
til tidligere ministre som Mogens Lykketoft og Ritt Bjerregaard i kapitler, der er fyldt
med forskelligt gossip. Fx
nævner Hyltoft, hvordan en
fotograf på Aktuelt, hvor bogens forfatter en tid var kulturredaktør, kom tilbage fra
en fotoopgave hos den nye
unge undervisningsminister
og benovet fortalte, at han
netop havde rejst sig fra Ritts
seng, og hvordan fotoseancen
på ministerens foranledning
havde udviklet sig opløftende. I resten af dette kapitel
skildrer Hyltoft en ambitiøs
og grisk minister, som var

usolidarisk over for sit parti,
men slap fra det med karrieren i behold, bortset fra, at
hun ikke nåede sidste trin på
stigen, der fører til formandsposten og statsministeriet.
Hyltofts svovlpøl

I ”Et geni i spidsen for landet” fremhæves Viggo Kampmanns dygtighed, men også
de efterhånden velkendte historier om Kampmanns udenomsægteskabelige eskapader
skal naturligvis luftes endnu
en gang. Anker Jørgensen bliver fremhævet som den ligefremme statsminister i modsætning til sine teknokratiske
forgængere, men Hyltoft skriver også, at Ankers passivitet
over islams ideologi var både
naiv og storsnudet. Lykketoft
bliver også slæbt igennem
Hyltofts svovlpøl på grund af
hans ros til massemorderen
Mao og hans fryd over Fidel
Castros charmerende sambasocialisme, og da Lykketoft
ved et møde ikke umiddelbart
har lyst til at gribe Hyltofts
fremstrakte hånd, får læseren at vide, at Hyltoft næsten
aldrig bærer nag.
Et meget underligt kapitel handler om den tidligere
tv-avis vært Paul Zebitz og
hans tandlægehustru, Lis,
der er naboer, og hvor hun
på et tidspunkt lægger an på
Hyltoft og placerer hånden på
hans lår, og fører den længere
og længere op mod skridtet,
idet hun spørger: ”Bliver du
ikke liderlig, når jeg gør sådan?” Hyltoft siger: ”Nej, det
gør jeg ikke,” hvortil hun replicerer: ”Det er mærkeligt,
det gør jeg.” Efterfølgende

skildrer Hyltoft, hvordan
hun fulgte med i tilblivelsen
af hans digtsamling Skabt af
ild, og hvordan hun kunne to
strofer, som hun citerede igen
og igen. Da hun døde som 40årig, talte Zebitz, der i mellemtiden var blevet præst,
over hende, og her citerede
han de to Hyltoft-digte, der
havde betydet så meget for
hende.
Om sit farvel til Socialdemokratiet skriver Ole Hyltoft:
”Jeg meldte mig ud af Socialdemokratiet og ind i Dansk
Folkeparti, der i disse år
ydede en pionerindsats i islamkritikken.” I bagsideteksten står der: ”Hyltofts portrætter er åbne, fordomsfrie
– og et par af dem ganske
udfordrende.” Tja. I disse tider, hvor hans gamle parti
lægger sig tættere og tættere
op ad hans nye ståsted, kan
det være ganske forfriskende
at få den ægte vare, og den
vil muligvis glæde dele af højrefløjen.
jra@kbhavis.dk

Borsalino, Mayser, Stetson,
Tesi, Jonathan Richard, City Sport,
Wigéns, CTH, Wegener, Randers Handsker,
Salon & Splendid.
Åbningstider:
Mandag: Lukket
Tirsdag - fredag: 11:00 - 17:30
Lørdag: 11:00 - 15:00
Søndag: Lukket

Ole Hyltoft
Indefra - Portrætter af politikere
og andet godtfolk fra tiden der gik
160 sider, Hovedland

Købmagergade 5
1150 København K
3313 6270
info@petitgas.dk
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ALBERTES
POETISKE

ERINDRINGSBOG
TEKST JANNIK LUNN

HÆSBLÆSENDE MILJØOG KONSPIRATIONSKRIMI
TEKST JANNIK LUNN

ANBEFALING Alex Karl Morells
”Glasnøglen” er en slags dommedagsroman, der handler om nogle
sære begivenheder, som sker forskellige steder på kloden, og som
inddrager to danskere, ornitologen
Kathrin Lindgaard og journalisten
Jesper Bastholm.

Fuglenes sære adfærd

Kathrin er foruroliget, da hun ikke
synes, at fuglene opfører sig, som
de plejer, fx flyver en krage ind
i hende, mens hun kommer cyklende, og den falder efterfølgende
til jorden med en brækket vinge.
Næsten samtidig læser hun en
artikel om, hvordan døde fugle i
massevis er faldet til jorden både
i Sverige og i USA, hvilket har sat
vilde spekulationer i gang om, at
apokalypsen er nært forestående.
Hun kontakter sin gamle ven Paul
i Delaware i USA, og sender ham
nogle fotos, hun har taget. Paul opfordrer Kathrin til at besøge ham,
hvilket hun siger ja til.
Og i Thailand har Jesper også
observeret, hvordan fugle opfører
sig underligt og har bygget rede
i et sammenskredet jordfaldshul.
Det har han skrevet om i en artikel, og derfor kontakter Kathrin
ham via Facebook, hvor de korresponderer omkring fuglenes sære
adfærd.
Konspiration?

Kort efter og nogenlunde samtidig

får både Kathrin og Jesper besøg
af landenes efterretningstjenester,
der midlertidigt beslaglægger deres computere og i øvrigt er meget
interesserede i deres Facebook-korrespondance. Da Jesper på stranden i Phuket i Thailand finder en
strandvasker, finder han i lommen
på liget et usb-stik, der er inde i
en slags glasnøgle, men da han
forsøger at finde ud af, hvem den
døde er, opdager han at indholdet
på usb-stikket er krypteret. Stærkt
foruroliget flygter Jesper fra Thailand til Grand Canyon i USA, og
da Kathrin også begiver sig over
Atlanten, er hun først sammen
med Paul på et motel i Baltimore,
og han er overbevist om, at det er
det amerikanske militær, der eksperimenterer på deres center i Maryland.
Imens kontakter Jesper Global
Institute for Climate, Health and
Social Issues for at skrive en artikel
om dem. Her ser han til sin overraskelse, at astrofysikeren Hilda Fitzgeralds navneskilt er ved at blive
taget ned, og da han senere googler hende, er hun pist væk. Da Kathrin og Paul endelig er samlet, er
tiden inde til at bryde ind på centret, og i mellemtiden har Jesper
via en tidligere ansat på instituttet
fundet frem til, at strandvaskeren
fra Thailand var russeren Mikhail
Beketov, som var forsker på Global
Institute for Climate, Health and
Social Issues.

Hvordan det går med indbruddet og videre frem skal ikke røbes
her, men dramaet fortsætter og finder sin afslutning i Columbia, hvor
en ultimativ deadline er ved at
rinde ud! Glasnøglen er en fin titel
på denne superspændende konspirationskrimi og deler jo samtidig
navn med Skandinaviens fornemste kriminalpris. Forfatternavnet
Alex Karl Morell er et pseudonym
for to kendte danske forfattere,
og, uden i øvrigt at have noget at
gøre med handlingen, har forfatteren Ib Michael skrevet forord. Man
kan også, hvis historien skal sættes
i bås sige, at der er tale om en klimakrimi. Og fremragende underholdning er der tale om. Læs den!

ANMELDELSE ”I vores familie er alle skilt og
gift igen gennem to-tre generationer. Det betyder mange ekstra voksne, som man knytter
sig til, hvis kemien er der. En af dem er Anders. Min fars første kones nye mand. Vi lærer at sige ”min fars anden kones nye mand”
og andre indviklede relationer til folk, der
spørger nysgerrigt. Så holder de op.”
Det skriver Alberte Winding i sin smukke
erindringsbog Kastevind, hvor hun også fortæller om storebroren, som var hendes guddommelige forbillede i alting: ” I en lang periode øver jeg mig i at stå op og tisse, indtil
jeg opgiver, fordi det gør mor træt. Men jeg
vil gerne være Aske eller en, der ligner ham.”
Alberte fortæller om sin barndom skiftevis i
København og på Ærø, og man mærker den
store kærlighed til hendes far, der, da hun
var lille, lugtede af tobak og af oliemaling,
af terpentin, af kaffe: ”Jeg elskede ham, fordi
han var alle de farver, verden var, han havde
dem på tøjet, og han malede dem, og sådan
skabte han verden. Alberte fortæller også om,
hvad hendes mor lærte hende, inden hun tog
sit eget liv.
Hun fortæller om barndommens venner
og veninder, om at ride og meget andet, ikke
mindst den musik, hun lytter til. Hendes far
lærer hende senere at læse bøger om esoteriske emner, bl.a. Carlos Castanedas bøger om
mødet med en indianer og hans rejser på meskalin, den tids magiske realisme, og farens
nye kone Elin forsvinder ind i en bog, hun
kalder Halebjørnens klud, da Alberte besøger ham. Senere sluger Alberte også Halebjørnens klud-trilogien. Alberte Windings meget
charmerende bog slutter på Ærø, hvor hun
først kommer nogle år efter, hendes far er
død. ”Vi har alle mistet. En far, en bror, en
ven. Alle har også mistet min far, for han er
portrætteret på fotos, folk har gemt, og han
findes i deres historier. De var også med i fars
historier, og deres forældre, og endda deres
hunde, er med i mine.” Når man læser det,
hører man næsten Thomas Windings guddommelige stemme.
jl@kbhavis.dk

jl@kbhavis.dk

Alex Karl Morell
Glasnøglen
Med forord af Ib Michael
320 sider. Bindslev

Alberte Winding
Kastevind - Erindringsglimt fra en barndom
142 sider. Rosinante
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BEDSTE BIND
I OXEN-SERIEN
TEKST JANNIK LUNN

ANBEFALING Canis lupus er den latinske betegnelse for gråulven, og netop ulve spiller en
stor rolle i Jens Henrik Jensens fjerde roman om
krigsveteranen Niels Oxen, som derfor meget
naturligt har titlen Lupus.
Oxen, der blev berømt som Danmarks højst
dekorerede soldat, hædret med Tapperhedskorset, havde i Jensens tre tidligere romaner
en hovedrolle i optrævlingen af det hemmelige magtnetværk Danehof. Siden har han levet et forholdsvist roligt liv i en lille lejlighed
på Dalstrøget i Vangede, da tidligere PET-chef
Axel Mossman sender ham til Jylland. Han skal
lede efter den tidligere departementschef Poul
Hansen, som er forsvundet fra sin noget faldefærdige gård Harrildholm i nærheden af Harrild
Hede midt i det midtjyske naturområde. Et område, hvor der for første gang i århundreder er
set levende ulve.

ARKTISK
MESTERVÆRK
TEKST JANNIK LUNN

Med Nordhavet har
den britiske forfatter Ian McGuire
skrevet en fantastisk roman, der
lægger sig tæt op ad spændingsgenren.

ANMELDELSE

Strabadserende tur ved Grønland

Den foregår i 1859, da hovedpersonen Patrick Sumner får hyre som
skibslæge på hvalfangeren Volunteer, der er på vej med kurs mod
Grønland. Han har tidligere gjort
tjeneste i den britiske hær, hvor
han var udstationeret i Indien, men
vendte hjem med et noget blakket
ry. Imidlertid var han billig, og derfor engagerede ejeren af Volunteer,
Jacob Baxter, ham sammen med
kaptajnen Brownlee, der tidligere
havde fået sit forrige skib Percival
mast til pindebrænde af et isbjerg.
Volunteer stævner ud fra Hull med
kurs mod Lerwick, hvor Baxter har
engageret en samling shetlændere,
der er både hårdtarbejdende, ivrige
og lydige.
Ved Disko sætter skibet sig fast
i en isbræmme, og imens får de
øje på en isbjørn, som de skyder,
efter at have sat en hvalbåd i vandet - mest for at få fat i dens unge men inden moderbjørnen dør, når
den at flå armen af én af roerne,

som dagen efter dør af sine kvæstelser. Dog får de fat i ungen, som
de spærrer inde i en tønde.
Misbrug, drab og forlis

Næste gang Sumner kommer i
funktion som læge, er da skibsdrengen Joseph Hannah bliver syg, og
her opdager Sumner, at drengen er
blevet misbrugt seksuelt. Da drengen efterfølgende bliver kvalt, beskylder mandskabet hinanden for
at have dræbt drengen, men det ender med at tømreren Henry Drax
bliver udpeget som den sandsynlige drabsmand, og han bliver lagt
i lænker. Det sker imidlertid først
efter, at Drax har slået kaptajnen
og den næstkommanderende ned,
og efter at kaptajnen også er død.
Da Volunteer bliver skruet i stykker
af isen, lever mandskabet en tid på
isen med håbet, om at komme ombord på et andet skib, Hastings, der
dog også forliser. Der følger nogle
uhyggelige beskrivelser af tiden i et
telt på isen med svindende madforsyning og tiltagende kulde.
Hvad der videre sker på dette
togt, skal ikke røbes her, men
stadig er morderen Henry Drax
iblandt mandskabet – dog i lænker.
Men måske er der en endnu større

skurk, for det er åbenbart ikke første og anden gang, at Baxters skibe
er gået ned, og han har fået erstatning, og det finder Patrick Sumner
ud af. Ian McGuire har skrevet en
roman, hvor man som læser fryser
med historiens personer, og Nordhavet var helt fortjent nomineret
til den prestigefyldte Man Booker Prize i 2016. Der er tale om et
uforglemmeligt mesterværk! Intet
mindre!
jl@kbhavis.dk

Skjult instans
Da Oxen finder en ulåst dør på Harrildholm, går
han ind og overrasker en ung fyr, der er ved
at gennemrode ejendommen. Blandt de mange
papirer, som tyven har efterladt på skrivebordet, finder Oxen et gammelt avisudklip, der
handler om, hvordan hans veninde og tidligere
kompagnon Margrethe Franck, skød og dræbte
en formodet bankrøver, der påkørte og invaliderede hende. Derfor forsøger han med hjælp
fra Margrethe at finde ind bag sandheden om
det gamle bankrøveri på Gammel Kongevej på
Frederiksberg. Det fører ham videre til et par
andre forbrydelser, der alle har én eller anden
tilknytning til et fænomen, man i årevis har talt
om, og som Mossman ved noget om, nemlig
Lupus, der hjælper en højere retfærdighed på
vej, hvis den ikke indtræffer, som den bør i et
retssamfund. Altså en instans, der kombinerer to af benene i magtens tredeling, nemlig
den udøvende og den dømmende. Men hvem
er hovedpersonerne bag Lupus? Og hvor meget kendte PET til Lupus? Da Margrethe Franck
efter trusler om at lade fortiden ligge, og efter
hun har overlevet et attentat, forsvinder, indleder Oxen og Mossman et kapløb med tiden for
at finde hende, og det kulminerer i en dramatisk
afslutning oppe i et fyrtårn.
Gang på gang overraskes læseren, og Lupus
er efter min mening Jens Henrik Jensens bedste
bog til dato. Åbenbart er årets mest almindelige plot hævn og selvtægt, som man også har
set det hos forfatterparret Øbro og Tornbjerg
tidligere på sæsonen.
jl@kbhavis.dk

Ian McGuire
Nordhavet
Oversat af Jakob Levinsen - Modtryk

Jens Henrik Jensen
Lupus
520 sider
Politikens Forlag.
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ELLY GRIFFITH

ER GOD
FOR ET GODT PLOT

TEKST JANNIK LUNN

I sin tredje bog om arkæologen
Ruth Galloway, Huset på klippen, lader Elly
Griffith hende tilkalde, da politiet finder
nogle skeletter på stranden ved foden af en
klippe. På klippen ligger Sea´s End House, der
er meget tæt på at styrte i havet, og som Jack
Hastings i sin tid arvede efter sin far, Buster
Hastings, der under Anden Verdenskrig var
chef for Broughton Sea’s End Hjemmeværn.
Når vicekriminalkommissær Harry
Nelson igen tilkalder Ruth, som han har gjort
tidligere, er det for ved hjælp af en kulstof
14-datering at få fastslået, hvor længe skeletterne har ligget på stranden. Det viser sig,
at der er tale om seks tyske soldater, der er
blevet dræbt med nakkeskud omkring 1940,
hvor englænderne frygtede en tysk invasion.
Nelson og hans stab af politiefterforskere begynder afhøringerne af lokale folk, der har
levet dengang og måske kan bidrage med oplysninger. Men da et par stykker af de gamle
vidner dør på uforklarlig vis, går det op for
Ruth og Nelson, at der muligvis er en morder
på spil, der vil gøre alt for at skjule hemmeligheder, og pludselig er Ruth i yderste livsfare. Samtidig frygter Ruth for, at der skal
ske noget med hendes lille datter Kate, som
Harry Nelson er far til. Og deres forhold er
ikke mindre kompliceret af, at Nelson er gift
med den smukke Michelle, som han har to
andre døtre med.
I dette tredje bind i serien møder man
igen politifolkene fra Griffiths tidligere bøger
samt Ruths gode ven, druiden Michael Malone, kaldet Cathbad og Ruths veninde Tatjana, med hvem hun har oplevet grusomme
ting på Balkan, og som kommer på besøg i
den lille by. Endnu en gang er det lykkedes
for Elly Griffith at skabe et godt plot, og da
det også lykkes for hende at skildre livet i den
lille britiske King’s Lynn i Norfolk, glæder
man sig allerede til de næste bind i serien,
som udkommer i 2019. Og når der kommer
nye læsere til, er det en fordel, at hvert bind
er en selvstændig, afsluttet historie.
ANMELDELSE

jl@kbhavis.dk

Elly Griffith
Huset på klippen
Oversat af Lærke Pade
Gads Forlag

BERGER & BLOM
FOR FULD UDBLÆSNING
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Trods det, at jeg hver-

ken har læst Skyggezone eller Indland, som er de to første bind i
Arne Dahls serie om Berger &
Blom, er tredje bind, Midtvand,
en fremragende spændingsroman,
der godt kan læses enkeltstående,
da der er korte henvisninger til
den dramatiske måde, bind 2 sluttede på.
Spektakulær våbenauktion

Sam Berger er nemlig mistænkt
for et mord, han ikke har begået
og er derved den nok mest eftersøgte mand i Sverige, mens hans
makker Molly Blom ligger i koma
efter, hvad der skete i slutningen
af Indland. Sam Berger er flygtet
ud i skærgården, mens Stockholm
trues af den værste terror nogensinde. Der er nemlig lagt op til
en auktion på øen Öja også kaldet Landsort, hvor der skal bydes
på et gigantisk våbenlager, der er
skræddersyet til attentatvirksomhed, og hvor alle organisationer
med IS i spidsen vil være repræsenteret. Auktionen vil være styret af professionelle advokater, og
der vil desuden være svært bevæbnede lejesoldater til stede, så Öja
vil på det tidspunkt være en militariseret zone.
Hvem kan man stole på?

Men før det bliver klart for Berger, hvor og hvornår auktionen

skal finde sted, må han forsøge
at finde en kidnappet pige, som
en skruppelløs morder har i sin varetægt. Det store problem for Sam
Berger er, at han ikke ved, hvem
han kan stole på, hverken hos politiet eller efterretningstjenesten,
specielt ikke da det bliver klart,
at der er involveret en landsforræder, hvervet af en fremmed magt.
Og Berger er heller ikke altid sikker på, at han kan stole på Molly
Blom, specielt ikke da han bliver
konfronteret med hendes fortid.

en sprogets mester. Som sagt kan
Midtvand godt læses uden, at man
har læst forgængerne, men som
det også er tilfældet med hans andre krimier, skal man holde tungen lige i munden for ikke at løbe
sur i handlingen.
jl@kbhavis.dk

Holde den litterære tunge lige
i munden

Hvordan bistik, der er ti gange
værre end hvepsestik, får afgørende indflydelse på handlingen,
må man læse sig til, og i det hele
taget er Midtvand en meget litterær sag, hvor citater fra både Shakespeare og James Joyces Ulysses
kommer til at spille en rolle. Som
titlen Midtvand antyder, foregår
noget af handlingen på eller under havet, og der er nogle hæsblæsende scener, hvor Sam Berger må
bevise sine ypperste evner som
dykker, scener, hvor han oplever
ikke at vide, hvad der er op og ned.
Arne Dahl har for jeg ved ikke
hvilken gang bevist, at han er én
af verdens absolut bedste spændingsforfattere, og man mærker
også som altid, at Jan Arnald, som
han jo i virkeligheden hedder, er

Arne Dahl
Midtvand
Oversat af Anders Johansen
359 sider. Modtryk
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GYSETS MESTER

HAR GJORT DET IGEN

MERETE PRYDS HELLE

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE I sit nye tobindsværk
Frygt, fabrik, fælde er Steen Langstrup
tilbage i super topform.

Ubudne gæster

En gruppe, der kalder sig Metropol Urban Explorers, og som har ni medlemmer, har specialiseret sig i at besøge
steder, de ikke er inviteret til at besøge.
Det er naturligvis sjældent helt lovligt,
men de har tre regler: De stjæler ikke,
de beskadiger ingenting, og de efterlader ikke mærker eller noget som helst.
De har besluttet sig for at besøge en
fabrik, der ikke har fungeret i årtier,
som hed H.C. Wilchen-Harboes Metalvarefabrik, men som siden har ligget
uberørt hen og set ud, som da den lukkede. Natja, der er en af gruppens medlemmer, har en nøgle til porten, og det
virker ikke som der har været andre
på fabriksområdet, da der hverken
er affald, knuste ruder eller graffiti.
Fiona, der er kunstfotograf, vil fotografere den smukke, muskuløse, sorte
David i disse omgivelser, og Alex, Gustav, Agnete og Sasha er også med på
ekspeditionen.

i Rungsted. Blandt de ting, som blev
hjembragt, var der flere mystiske effekter, bl.a. en ring, der oprindeligt
havde tilhørt kong Salomon, og som
siden gik i arv til direktørens søn. I
villaen på fabrikken stødte den daværende værkfører Ingo Svendsen allerede i 1920 på et ukendt rum ved
siden af fabrikkens vaskekælder, som
en gang havde været en jættestue. Og
fra da af begyndte der at ske mere eller
mindre overnaturlige ting på fabrikken. Det var, som en dæmon havde
taget plads i jættestuen, og måske er
denne dæmon stadig aktiv, da Metropol Urban Explorers trænger ind på fabrikken. Under alle omstændigheder
sker der fra nu af en række uhyggelige og dramatiske hændelser, og måske slipper alle i gruppen ikke ud igen
i live. Mere skal ikke røbes her, men
der er gys for alle pengene, og Langstrup har efter min mening skrevet sin
hidtil bedste roman. Læs den og gys!
jl@kbhavis.dk

Mystik og overnaturlige hændelser

Mens denne ekspedition foregår i nutiden, er der kapitler, som handler
om dengang metalvarefabrikken var
i gang i hhv. 1917, i 1944 og i 1958, mere
end et årti efter lukningen. Den første
ejer, Theodor Marinus Wilchen-Harboe, var meget berejst, og han hjembragte en lang række effekter, som
blev udstillet i en slags museum i tagetagen på den villa, der oprindeligt
hørte til fabrikken, inden direktøren
og hans familie flyttede til en ny villa

Steen Langstrup
Frygt, fabrik, fælde
1 bind 241 sider, 2. bind 280 sider.
2 Feet Entertainment

OVERGÅR SIG SELV
TEKST JANNIK LUNN

FOTO TRINE SØNDERGAARD

I efterfølgeren til Merete Pryds Helles Folkets skønhed,
der handlede om familien Pryds i
Værløse, Vi kunne alt, har forfatteren
bevæget sig ind i nabohuset hos familien Hansen, der består af Erling, der
har et lille håndværkerfirma sammen
med sin far Harry, Erlings grønlandske kone Ane og de to døtre Merle og
Klara. Merle er jævnaldrende med
Pryds-datteren Merete, og handlingen udspiller sig i 1971.
I modsætning til den mere normale Pryds-familie er der i Vi kunne
alt tale om en virkelig dysfunktionel familie, hvor Ane for det meste
er syg og invalid, mens faren Erling
dyrker alverdens andre kvinder, som
tilmed betaler ham for hans seksuelle
ydelser. Ikke desto mindre elsker Ane
sin utro mand, og de dage, hvor hun
har det nogenlunde, dyrker hun og
Erling så højlydt sex, at Merle må abstrahere ved på sit værelse at fordybe
sig i sine De 5-bøger. Mens Ane får det
værre og værre, bliver Merle mobbet
i skolen, hvor hun må betale et par
klassekammerater for ikke at genere
hende i det daglige. På et tidspunkt,
da Ane er helt ude i tovene, bliver hun
sendt på et plejehjem, og Lola flytter
ind hos Erling for at tage sig af hans
døtre. Dog må Lola blive ude i familiens havehus, mens Ane er kommet
hjem for at fejre sin 40-års fødselsdag.
En fødselsdagsfest, der udvikler sig
katastrofalt.
ANMELDELSE

Det er lykkedes for Merete Pryds
Helle at krydre sin roman med mange
detaljer fra de tidlige 70-ere, og hendes beskrivelser af Anes forfald, hvor
hun ind imellem næsten drukner i
sit eget pis og lort, er så levende fortalt, at man næsten kan mærke stanken i det lille hjem. Folkets skønhed
indbragte meget fortjent sin forfatter
Boghandlernes Gyldne Laurbær, men
det er lige før, at Vi kunne alt næsten
er endnu bedre. Merete Pryds Helle
er én af vores allerbedste forfattere,
og hendes sprog er en ren nydelse. Så
kun tilbage at sige: Læs hende!
jl@kbhavis.dk

Merete Pryds Helle
Vi kunne alt
345 sider
Lindhardt og Ringhof

Spørg bare os - og få gode råd med hjem

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

På vores apotek står vi altid klar med hjælp og vejledning. Vi hjælper
med at holde dig og din familie på toppen – eller få jer derop igen, hvis
forkølelsen eller andre sundhedsmæssige udfordringer skulle komme i
vejen. Med os på din side, kan vinteren bare komme an!
Velkommen på vores apotek.

Venlig hilsen

APOTEKEREN.DK
TEKEREN.DK

Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på
Kongelig Hof Apotek

Rygestop?
Fodsvamp?
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Forkølet?
Pollenallergi?

Forkølelse
er en
virusinfektion,
derfra
skal
bekæmpes
Pollen kan give
forskellige
symptomer
person
til person. Derfor skal
af kroppens
egetvejledning
immunforsvar,
menfrem
du kan
gøre
du
have individuel
for at finde
til den
rette løsning for dig.
noget for at lindre symptomerne.

et svampemiddel, så det ikke breder sig til neglene.

Diarré?
Bakterierne i et andet land kan være fremmedsprog for din mave. Hør
om forebyggelse og lindring af feriemave på apoteket.

Nicotinell Lakrids
tyggegummi 2 mg

Nicorette® QuickMist
Cool Berry

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. 204 stk.

Spray for hurtig virkning mod rygetrangen. Tag 1-2 pust, når du ville have
taget en cigaret. Ny bærsmag. 2 stk.

Multi-tabs Magnesium,
100 stk.

Mucolysin

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

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

Halsbrand?

Gaviscon

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

Vichy Antiperspirant deodorant roll-on,
50 ml.

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

Otrivin Menthol næsespray

Tyggetablet der virker hurtigt ved
halsbrand. Tabletten danner et
skumlåg over maveindholdet og
forhindrer tilbageløb. Mild smag af
vanilje, hindbær og citron. 20 stk.

Spar 20% på nedenstående produkter

Multi-tabs Complet,
90 stk.

Halsbrand?

Gælder fra den 24. september til den 21. oktober 2018

HUSK Psyllium
Mavebalance, 200 g

HUSK Psyllium
Mavebalance, 225 stk.

Lactocare Plus,
15 stk.

Lactocare Feminine
6 dage, 12 stk.

Kongelig Hof Apotek
Store Kongensgade 45 · 1264 København K · Tlf. 33 14 11 68
www.kongelighof.apotekeren.dk
Nicorette® (nicotin) QuickMist & QuickMist Cool Berry, mundhulespray 1 mg nikotin/spray til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Sukkersygepatienter bør kontrollere deres blodsukker oftere pga. øget insulinoptagelse ved rygeafvænning.
Nikotindoser, som en voksen ryger tolererer, kan give forgiftningssymptomer/være dødelig hos små børn. Ram ikke øjnene, når der sprayes. Mundhulesprayen indeholder små mængder alkohol. Bør ikke bruges til børn u. 18 år eller af gravide/ammende uden lægens anb. Risikoen bør dog altid afvejes over for fortsat rygning. Evt. skal produktet bruges umiddelbart
efter amningen. Bivirkninger: Ved rygeophør generelt kan abstinens-symptomer som nedtrykthed, søvnforstyrrelser, uro og irritabilitet opstå. Desuden ses allergiske reaktioner hos disponerede personer. Som regel ses irritation i mundhule/hals, mundsår, tandkødsblødning samt hoste og hikke i den tidlige fase af behandlingen. Hikke, hovedpine, kvalme, irritation i
halsen, lokale virkninger så som en brændende følelse, betændelse i munden, ændringer i smagssansen, mundtørhed eller øget mængde spyt, sure opstød, halsbrand, smerter eller ubehag i maven, opkastning, luftafgang fra tarmen eller diarré, træthedsfølelse, overfølsomhed (allergi), snurrende, prikkende fornemmelse. Dosering: Spis og drik ikke, mens mundhulesprayen anv. Hvis der normalt ryges 15 cig. dgl. skal der bruges 1-2 pust mindst 15 x dgl. Der kan bruges op til 4 pust/t, men max. 2 pust pr. dosering og max. 64 pust/døgn. Uge 7-12: Nedsæt antal pust pr. dag, så der i uge 12 ikke bruges mere end 4 pust/dag. Anv. af mundhulespray bør ophøre, når forbruget er nedsat til 2-4 pust pr. dag. Regelmæssig brug ud over
6 måneder anb. ikke. Pakninger: 1 dispenser a 13,2 ml (150 pust) og 2 dispensere a 13,2 ml (2 x 150 pust). Ikke apoteksforbeholdt. Dispenseren er børnesikret. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@
its.jnj.com Juni 2018 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 stk. a 4 mg pr. dag eller 25 stk. a 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. okt/2017: Spearmint: 2 og 4 mg: 24 og 204 stk. IceMint: 2 og 4 mg: 24 og 204 stk. Lakrids: 2 og 4 mg: 24 og 204 stk. Mint: 2
og 4 mg: 24 og 204 stk. Fruit: 2 mg: 24 og 204 stk; 4 mg: 204 stk. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakningen. Trade marks owned or licensed by GSK. ©2017 GSK or licensor. ST 5/9-2017 Dato for produktresumé: 15/8-2016. Gaviscon, DK. Indikationer: Reﬂuksofagit. Hiatus hernie. Dosering: Tyggetabletter: Voksne: 1-3 tygge-tabletter
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 ﬂ ere 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 reﬂ uksesofagit 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, Mucolysin Skovbær ®/acetylcystein brusetabletter 200 mg Anvendelse: Slimløsnende hostemiddel til hoste med
sejt slim. Dosering: Mucolysin® og Mucolysin Skovbær ® 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 ﬂ ere af hjælpestofferne. Mucolysin® og Mucolysin Skovbær ® brusetabletter 200 mg: På grund af det høje indhold af det
aktive stof må Mucolysin® og Mucolysin Skovbær ® 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® eller Mucolysin Skovbær ®, 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® eller Mucolysin Skovbær ® hvis du er gravid eller ammer. Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds. Bivirkninger: Op til 30 % af dem, der anvender Mucolysin ® eller Mucolysin Skovbær ® kan forvente mave/tarm gener. Udlevering: Fås i
håndkøb på apoteket. Pakninger: Mucolysin® brusetabl. 200 mg 25 stk, 50 stk. og 100 stk, Mucolysin Skovbær ® 200 mg 25 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), 30. juni 2016 (Mucolysin Skovbær ® 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. Otrivin Ukonserveret
og Otrivin Menthol Ukonserveret (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Ved forkølelse med tilstoppet næse og bihulebetændelse. Virker efter få minutter og i op til 12 timer. Dosering: Voksne og børn over 12 år: Otrivin Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret: 1 pust i hvert næsebor 3 gange dagligt efter behov, i højst 10 dage. Max. 3 pust i hvert næsebor
dagligt. Otrivin Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret bør ikke anvendes til børn 2-11 år. Til denne aldersgruppe anbefales Otrivin Junior Ukonserveret. Forsigtighedsregler: Behandling i 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 inﬂ ammation i næsen med meget tør næseslimhinde. Anvendes med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved hyperthyreoidisme, diabetes mellitus, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer pga forstørret prostata, tumor i binyren samt til patienter, der er i behand-ling med MAO-hæmmere eller har været det inden for de sidste to uger. Samtidig brug af tri- og tetracykliske antidepressiva anbefales ikke. Graviditet og amning: Gravide frarådes at anvende Otrivin og bør i ammeperioden kun anvendes efter aftale med lægen. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør
og irriteret næseslimhinde, nysen, brænden, nasal-sekretion, hovedpine, kvalme samt brændende fornemmelse på applikationsstedet. Øvrige bivirkninger: Se indlægssedler. Pakninger: Otrivin Ukonserveret 1 mg/ml, Otrivin Menthol Ukonserveret 1 mg/ml, 10 ml. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakken. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 80 25 16 27. Trademarks owned or licensed by GSK. ©2017 GSK or licensor.

*Priserne gælder fra 24. september – 21. oktober 2018, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

