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POSTOMDELES AF FK DISTRIBUTION OG DISTRIBUERES AF EGNE MEDARBEJDERE – OPLAG 21.500
KØBENHAVN ER DEN
SMUKKESTE BY I VERDEN

– I REGNVEJR

16 MIN BY

CHRISTIANSHAVNS
400 ÅRS FØDSELSDAG

18 JUBILÆUM

SLAGET OM

DØDSDANSEN
25 BYENS BØGER

SKINDBUKSEN

SLAGTEREN
PÅ KULTORVET
TEKST ALLAN MYLIUS THOMSEN

FOTO NIELS AHLMANN OLESEN

Endnu en trist omgang i den bitre konflikt om de historiske restauranter i Lille Kongensgade. Striden mellem en gruppe ejendomsinvestorer og de historiske gamle
værtshuse og restauranter i Lille Kongensgade, er blevet tilføjet et nyt kapitel. S.20
KONFLIKT

HOLDER FAST

I TRADITIONERNE

TEKST JETTE R. ARENDRUP

STANLEYS GÅRD
BLIVER IKKE SAT TIL SALG
TEKST JETTE R. ARENDRUP

SALG

Palæet ved kanalen på Christianshavn forbliver indtil videre kirkens ejendom. S.08

FOTO TORBEN DRAGSBY

TRADITIONER Det var et kæmpe chok for
alle, da Jens Slagter fra Kultorvet d. 28.
december 2017 som kun 59-årig pludselig faldt om med en blodprop, han ikke
vågnede fra igen. Men skæbnen ville
dog, at Jens Petersen, som hans borgerlige navn var, kort forinden havde luftet
sine pensionsplaner med sin nære medarbejder, Morten Jensen.
S:06

2-retters

BUSINESS
LUNCH 195,Hver dag kl. 12.00-15.30

FREDAGSJAZZ / COPENHAGEN FRIDAY
Fredag d. 21/9, kl. 18.00-20.00, fri entré

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

Rosenborggade 15-17, 1130 København K, Tlf. +45 3841 1020, www.brdr-price.dk - lige ved Nørreport og Kongens Have
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(Alt for meget) gang i København
Gang i København, sådan lød sloganet i 2005, da duoen Ritt Bjerregaard,
den gamle socialdemokratiske frontfigur og Klaus Bondam, det kulturbevidste vidunderbarn fra De Radicoole
satte sig i spidsen for København som
henholdsvis Over- og Miljø- og Teknikborgmester. Der var mange dogmer og masser af dårlige vaner og
vanetænkning, der skulle ryddes af
vejen, når den dynamiske duo nu
skulle føre Hovedstaden sejrrigt ind
i den nye tid, der allerede var begyndt
at manifestere sig i den gamle industri- og handelsby.
København skulle have rystet støvet af sig, byen skulle åbne sig op, gadeliv og cyklisme skulle prioriteres
frem for bilisme. Det ny økologisk bevidste informations- og kommunikationssamfund skulle have plads til at
udfolde sig i den gamle by, hvor industrien var gået ned eller flyttet væk. De
gamle københavnske arbejderfamilier
var for længst flyttet ud i forstæderne.
Byfornyelse, bedre, større lejligheder,
grønne gårde, lys, luft, samtalekøkkener og sikker trafik, skulle fastholde
de unge familier i byen. København
måtte ikke fortsætte som det havde
gjort gennem 1980’erne og 90’erne,
hvor Københavns befolkning i alt
for høj grad udgjordes af studerende,
pensionister og folk på overførselsindkomst. De pengestærke familier skulle
blive i byen, den kreative klasse skulle
lægge deres mange skattekroneril byens kasse fremfor at flytte ud til forstæderne, lige så snart de havde fået
deres flotte uddannelse og det første
ønskebarn, sådan som den nye middelklasse gjorde i de foregående årtier.
For at fastholde dem i byen skulle
der også være plads til at have det sjovt
i København, og det var, måske i øjeblikket, ikke så dumt endda, at bystyret, mens brokvarterene boomede,

Ørestad rejste sig og resten af Amager, til alles overraskelse, også blev et
hipt, cool og dyrt sted at bo, dengang
erklærede store dele af Indre By for
metropolzone. I den ældste del af København, der nu var byens mest affolkede del, indre by, blev der med
instrumenter som bevillinger, by- og
trafikplanlægning, nye og lempelige
regler for restaurations-, natte- og kulturliv banet vej for at byens centrum
blev en arena hvor livet kunne leves.
Indre By blev i de år scenen for det
stadigt mere mangfoldige og spraglede
kultur-, cafe- og natteliv.
Der kom rent faktisk gang i København

I dag erkender, stort set, alle, at der
nu er for meget gang i den. Det nytter
ikke at hakke på de gamle politiske

magthavere. Bondam er for længst
flyttet til Odsherred, hvor han nyder
stilheden og Bjerregaard, har trukket
sig tilbage på grund af alder og helbred, og nyder sit otium.
Man behøver ikke engang selv at
bo inden for de gamle volde, for at forstå, at der er blevet for meget gang i
gaden. Enhver der har bevæget sig gennem byen en torsdag, fredag eller lørdag aften eller nat ved at det er blevet
for voldsomt. Ikke bare i Metropolzonerne omkring Rådhuspladsen og
Kongens Nytorv, men over hele byen.
Der er også andre elementer, der
spiller ind. Flere generationers erfaringer fra ferier under sydligere himmelstrøg, curlinggenerationen, rygerloven, ja, også S-togenes udvidede
køreplaner og det stigende antal nat-

busser, cykeltaxier og delebilsoprdninger er med til at øge tilstrømningen til
Indre Bys forlystelseskvaterer. Der er
mange årsager.
Derfor er der også mange løsninger,
der skal til for at det igen kan blive
tåleligt at leve, og muligt at sove, for
almindelige familier i det indre København. Der findes ingen enkle løsninger. Der skal en bred vifte af initiativer til: øget kontrol med bevillinger,
javel, men også hurtigere og bedre
oprydning i gaderne, flere offentlige
toiletter, mere ordenspoliti, restauratørerne skal tage mere ansvar, også
for hvad der sker udenfor serveringstederne, turisternes forudsigelige ruter gennem byen skal spredes , natbevillingerne skal fordeles mere jævnt,
alle skal være med til at bekæmpe
unødig støj, især om natten, de hjemløse, uanset hvor de kommer fra, skal
have bedre overnatningsmuligheder
end Strøget og ristene omkring Rådhuspladsen…. For bare lige at nævne
den første halve snes gode ideer, der
popper op her hos denne skrivebordsgeneral. Men for pokker:
Vi skal være her alle sammen. Også
dem der bare er på besøg. Men vi skal
også igen kunne være stolte af vores by.
Den skal ikke ligne en krigszone, en
losseplads, Roskilde Festival søndag
morgen eller nogle af de andre lakoniske allegorier, Københavnerviddet
har skabt de senere år.
Det kræver at vi alle sammen bidrager. Vi kan ikke nøjes med at skose
politikerne, grådige restauratører, forstadens forkælede ungdom, de hjemløse, pædagogerne, politiet og Fanden
og hans pumpestok. Københavnerne,
os alle sammen, skal selv tage ansvar
og gøre noget ved det.
Københavneravisen
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Italiensk

VINFESTIVAL

SPAR 25-50%
PÅ ALT ITALIENSK VIN*
* Gælder ikke “kældervine” samt i forvejen nedsatte varer.

SEPTEMBER 2018

INTENS OG FYLDIG

BLØD, FYLDIG OG FRUGTIG

2016 MILIANTI AGLIANICO
BENEVENTANO IGT/IGP

2014 BIXIO CONTI DI NUMIO AMARONE DELLA
VALPOLICELLA CLASSICO DOCG

Campania

HALV PRIS

Veneto

PR. FL. V/6 FL.

5975

90 POINT

Luca Maroni

HALV PRIS
PR. FLASKE

14975

NORMALPRIS PR. FL. 119,75

NORMALPRIS PR. FL. 299,75

SPAR 360 00

SPAR 150 00

Se flere tilbud på:
Østergade 1, 1100 København K . Tlf.: 33 14 04 81
Tilbuddene gælder til og med d. 30. september 2018.
Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

SKJOLD-BURNE.DK
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PARKERING ER EN

PENGEMASKINE

I 2017 var Københavns Kommune med blot 9,2 førtidspensioner givet per
10.000 borgere den suveræne bundprop på området i Danmark. Nu går
det fremad, fortæller beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia
Lonning-Skovgaard.

38 PROCENT FLERE

FØRTIDSPENSIONER I 2018
TEKST LARS PETER LORENZEN

Københavns Kommune havde i 2017 større indtægter på parkering end nogensinde tidligere, nemlig
621,5 millioner kroner.
TEKST LARS PETER LORENZEN

Københavns Kommune havde
sidste år større indtægter på parkering end
nogensinde tidligere, nemlig 621,5 millioner
kroner.
Det samlede beløb, som bilister betaler for
at parkere og deres udgifter til parkeringsafgifter, hvis de parkerer ulovligt, er steget
med godt 120 millioner kroner i forhold til
sidste år.
Kommunernes samlede bruttoindtægt på
parkering er dermed oppe på 925 millioner
kroner.
PARKERING

36 kroner i timen

FDM har igen i år foretaget en undersøgelse
af parkeringsindtægterne i landets kommuner. Tallene viser, at fra 2016 til 2017 er stigningen i kommunernes indtægter markant
større, end den plejer at være.
- Det kan både skyldes, at vi har fået flere
biler, og at priserne kan være sat op flere steder. Men den overvejende årsag er formentligt, at Københavns Kommune i marts sidste
år udvidede zonen med betalingsparkering til
også at omfatte Ydre Nørrebro, Ydre Østerbro
og Valby, forklarer juridisk konsulent i FDM
Dennis Lange, der står bag undersøgelsen.
Parkerer man sin bil i indre København en
hverdag i tidsrummet 8 til 18, vil den sultne
parkeringsautomat opkræve 36 kroner i timen.
Har man som borger i kommunen brug for
en beboerlicens, så koster den et sted mellem
100 og 1175 kroner årligt afhængigt af køretøjets miljøvenlighed.

Vil man bare stille sin bil kvit og frit et
sted i Københavns Kommune, skal man ud i
villakvartererne på Amager, i Vanløse, Valby
eller Brønshøj/Husum, efter at Københavns
Kommune i 2016 tilføjede en ny parkeringszone til den støt voksende parkeringszone-familie og satte priserne for timeparkering op.
Misser man reglerne, vil man finde en
P-afgift under sin vinduesvisker, og den vil
opkræve 510 kroner for forseelsen.
310.298 kontrolafgifter

22 af landets kommuner har betalingsparkering, mens 51 kommuner har parkeringskontrol i form af vagter, der holder øje med, om
bilister har betalt for deres parkering eller
har parkeret lovligt med bilen.
Kommunerne udskrev sammenlagt 556.601
kontrolafgifter ud til bilisterne, og de fem
topscorere blandt kommunerne er:
København, 310.298 stk.
Aarhus, 60.420 stk.
Frederiksberg, 40.601 stk.
Aalborg, 17.002 stk.
Odense, 12.145 stk.
Undersøgelsen viser også, at kommunerne tjener to tredjedele af indtægterne
på betalingsparkering og en tredjedel på at
udskrive parkeringsafgifter.
- Med de store stigninger i indtægterne,
kan kommunerne jo spørge sig selv, om det
ikke er tid til at se på priserne og eventuelt
sætte taksterne ned, fordi det er for dyrt,
påpeger Dennis Lange.
lp@kbhavis.dk

Der bliver givet 38
procent flere førtidspensioner i Københavns Kommune
i 2018 end i 2017. Det skriver
beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) på Altinget.
I 2017 var Københavns
Kommune med blot 9,2 førtidspensioner givet per 10.000
borgere den suveræne bundprop på området i Danmark.
Bornholm toppede med 64,5.
- Det er jeg tilfreds med,
for min tilgang er ganske
simpel: De, der er for syge til
at kunne arbejde, skal have
en førtidspension. Mens de,
der har muligheden for at
komme tilbage i arbejde, skal
hjælpes bedst muligt, skriver
hun.
PENSION

Kritisable sager

Da Cecilia Lonning-Skovgaard sidste år overtog sædet
som beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, landede
hun ellers midt i orkanens
øje.
Flere kritisable sager fra
blandt andet jobcenter Lærkevej med syge borgere, der
blev jobprøvet i uendeligheder, og læger, der undersøgte
borgere i baglokaler, har fået
vreden til at boble over hos

visse borgere, der skældte
og smældte på den siddende
borgmester, Anna Mee-Allerslev fra Radikale Venstre.
Det kulminerede ved en
demonstration foran Jobcenter Lærkevej, hvor en lokal
fagboss
sammenlignende
hendes ansatte med nazistiske fangevogtere i Auschwitz.
Det går fremad

Det kaos, der omkransede beskæftigelsesforvaltningen på
førtidspensionsområdet i København, betød, at den nye
borgmester lovede nye boller
på suppen.
Første mål var at få hævet
andelen af førtidspensioner i
København, der tidligere lå
på det laveste i hele landet.
Næste mål var en tydeligere
lovgivning og en klar handleplan. Med blandt andet
Christiansborgs præcisering
af førtidspensionslovgivningen mener Venstre-borgmesteren nu, at kommunen er
på rette vej.
- Det er vigtigt, at der
hele tiden sker fremskridt
på førtidspensionsområdet
her i København, og selvom
vi ikke er mål endnu, så går
det fremad, skriver hun.
lp@kbhavis.dk
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CYKLIST PÅ FLEXTID

Mon ikke cyklen er kommet for at blive?
Jeg tror det. Ligesom øl, f…
øh, sex og hornmusik. Og det
er godt: godt for dig og mig,
godt for motion og frisk luft.
Godt for tegnedrengen. Godt
for København.
Hvor kommer så de
mange sure cyklister fra? De
skyder op som paddehatte,
hver morgen og eftermiddag. Øster-, Vester- og Nørrebrogade, Amagerbrogade
og mange andre. Københavneravisens
allestedsnærværende (er det ikke et
dejligt ord? 19 bogstaver!)
trafikmedarbejder
med
spidskompetance indenfor
cyklisme, P. E. Dal og hans
lærling og ven Thiel er kommet hjem fra deres sommerferie (et cruise, hvor de slangede sig på dækket), agter
sig ud i den pulserende morgentrafik for at tage temperaturen på cyklisterne. En
survey-enquete, som det
hedder på godt gammeldags
KOMMENTAR

dansk (husk at udtale cykel
med i).
Første i fælden er en bister kvinde, der truer med
f…fingeren, inden vi har
præsenteret os. ‘Cykler jeg
til arbejde? Det er det dummeste spørgsmål, jeg har
hørt. Ser jeg ud, som om
jeg hopper på tungen, ligner det kapgang? Tror du, at
jeg skal til folkedans her kl.
6.30 om morgenen? Skrub
af, inden jeg bliver vred.’
Thiel sætter en streg ud for
cykel til arbejde og når lige
ind på fortovet til lyden af
kimen med cykelklokker og
et enkelt båthorn (grøn plastic-krokodille).
Herefter følger en række
lyn-interwiew med flere rasende cyklister, mens velbjærgede bilister med store
kaffekrus smiler hånligt
og sjasker vand op fra pytterne. Jo, der er store menneskelige omkostninger ved
at være cyklist i København.
Talmaterialet er bort-

kommet og konklusionen
er uklar (personlig meddelelse, Thiel, der blev fyret
ved samme lejlighed), men
der fremkommer ud af disen en strålende løsningsmodel: cyklist på flextid!
Hvorfor ikke køre lidt tidligere, og især senere, på arbejde. Masse af mennesker,
i hvert fald 3-4 af de adspurgte, sagde, at der lå noget arbejde fra i går (såkaldt
syltetøj), og flere kunne
sagtens have sovet en time
mere. ‘Spredning!' Som biskoppen sagde til skuespillerinden. Cyklister i alle de
små hjem, manden på gulvet såvel som den kvindelig
minister - behøver I at køre
på samme tid, allesammen?
Nej vel. Flex mig her og flex
mig dér, tidens løsen. Amen.
Cyklist gennem 66 år, Christian Lunn, forpraktikant på
Københavneravisen.

Træt af at
lede?
Ring
4333 8100

Lej din egen p-plads
i kælderen Ved Vesterport
Trommesalen 5
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Morten Jensen kører forretningen videre i den gamle gedigne ånd.

SLAGTEREN PÅ KULTORVET

HOLDER FAST I TRADITIONERNE
TEKST JETTE R. ARENDRUP

FOTO TORBEN DRAGSBY

Det var et kæmpe chok
for alle, da Jens Slagter fra Kultorvet
d. 28. december 2017 som kun 59-årig
pludselig faldt om med en blodprop,
han ikke vågnede fra igen. Men skæbnen ville dog, at Jens Petersen, som
hans borgerlige navn var, kort forinden havde luftet sine pensionsplaner
med sin nære medarbejder, Morten
Jensen. De havde haft en uformel
samtale om, at Morten kunne købe
sig ind og så overtage forretningen,
når Jens Slagter en 4-5 år senere ville
på pension. Jens ønskede at stoppe
tidligt, og havde mange planer for sin
pensionisttilværelse – ikke mindst at
få mere tid til familien. Men sådan
kom det jo desværre ikke til at gå.
TRADITIONER

Oplært på Kultorvet

Men Jens havde da allerede orienteret sin familie og bestyrelsen om
sin samtale med Morten, så da ulyk-

ken indtrådte, var der i det mindste
ikke tvivl om, at det var Morten, der
skulle videreføre forretningen. Morten havde i 2007 tilbragt det sidste år
af sin læretid i forretningen, indtil
han var udlært. Herefter var han lidt
rundt på andre arbejdspladser, men
vendte snart endeligt tilbage til sin
gamle læreplads på Kultorvet, hvor
han har arbejdet lige siden. Morten
er nemlig helt og aldeles tro mod konceptet i forretningen, og det betyder
alt for ham, at dyrene har et godt liv.
De syv dogmer

I bogen, ”Det gode Kød; spis lidt mindre, men meget bedre”, af Jens Slagter og Jacob Ludvigsen, kan man læse
om ”Bowlerslagteren” på Kultorvet, at
det er en af de sidste slagtere i Danmark, der med 100 procents sikkerhed har kødsalg og opskæringer på
gammeldags maner. Siden 1997 er der

desuden udelukkende blevet langet
økologisk kød over disken – men Slagteren på Kultorvet har faktisk også
syv dogmer/krav, som landmændene
skal leve op til:
• Alle dyr skal være danske (nærhedsprincippet).
• Alle dyr skal være økologiske (og
også født økologiske).
• Syge dyr skal naturligvis behandles, men tages ud af flokken og
sælges til anden side.
• Alle drøvtyggere skal fodres med
græs (eller hø) hele livet.
• Alt foder skal være 100% økologisk
• Dyrene skal slagtes på nærmeste
økologisk godkendte slagteri (for
at undgå stress) – og slagtes først
(for at undgå smitte).
• Dyrene skal være medicinfri, hormonfri og fri for pesticider og
GMO

Kvalitet og dyrevelfærd

Det handler om at behandle dyrene
ordentligt fra fødsel til slagtning. Det
koster at give dyrene et harmonisk liv
i overensstemmelse med deres natur
og give dem deres livretter. Derfor
kan man opleve, at Bowlerslagterens
kød er dyrere, for kvalitet koster.
Morten Jensen kører fortsat Slagteren på Kultorvet efter de samme
gedigne principper, med de samme
samvittighedsfulde leverandører og
det samme kyndige og engagerede
personale som i Jens Slagters tid. Kødet ryger da også over disken i samme
omfang som tidligere i butikken, hvor
kvalitet og dyrevelfærd som altid er
i højsædet.
jra@kbhavis.dk
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DANMARK MELLEM TRUMP OG PUTIN
TEKST
JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT.
INSTITUTE FOR BUSINESS
CYCLE ANALYSIS

Hvordan skal Danmark, en
lille åben økonomi, spille sine kort i
en globaliseret verden, som den amerikanske præsident Donald Trump
forsøger at styre via Twitter? Hvordan skal man forholde sig til verdens mægtigste mand, der konstant
bryder spillereglerne, lyver, manipulerer med fakta og udråber pressen
til folkets fjende? Skandalesager, fyringer af ministre og rådgivere, løse
påstande og anklager om muligt
ulovligt samarbejde mellem Trumps
kampagnestab og Rusland preller af
på ham. Han føler sig udsat for politisk forfølgelse og har offentligt betegnet sig selv som ” a very stable genius ” ( ” et meget stabil geni ” ). Hans
inkompetence som leder af den frie
verden, manglende indsigt i international politik og uforudsigelighed
skaber utryghed rundt om i verden.
Det forhold, at USA er verdens største økonomi og største militærmagt,
gør ikke udfordringerne for Trump
mindre. Tværtimod, hans bevidsthed
om landets styrke kan lokke ham til
KLUMME

at foretage sig handlinger, som skader
USA og resten af verden mere end de
gavner.
Og hvordan skal Danmark forholde sig til den russiske præsident
Vladimir Putin efter hans annektering af Krim, hans engagement i konflikten i Ukraine og trusler af militær
karakter?
Til forskel fra Trump betragter
han ikke pressen som folkets fjende.
Han bruger den i politisk øjemed.
TV- og avisernes massive propaganda
styrker hans position i landet ved at
fremmane billedet af et fjendtligt Vesten. Og i modsætning til Trump, som
har polariseret USA`s befolkning, har
Putin formået at samle nationen og
skabe respekt omkring sin person og
sit embede.
Svaret på, hvordan Danmark skal
reagere på den ændrede politiske situation er indlysende. Et aktivt engagement og tæt politisk, økonomisk og
militært samarbejde med vore allierede. Alle NATO -medlemslande bør
leve op til målsætningen om at bruge
mindst 2% af deres årlige bruttonationalprodukt på forsvaret. I øjeblikket,
ud over USA, er det kun Grækenland,
Estland, Polen og Storbritannien, som
opfylder kravene. Danmarks forsvarsbudget ligger på kun 1,3%. Danske po-

X

litikere forsvarer sig med, at landets
militær er højteknologisk og deltager
aktivt i fredsbevarende og militære
missioner rundt om i verden. Hærens
enheder kæmpede på Balkan, i Irak
og Afghanistan. Søværnet opererede
i Middelhavet, Den Persiske Golf,
ved Gibraltarstrædet og i Adenbugten. Luftvåbnets F16 kampfly deltog i
krigen mod Gaddafis styrker og C130
Hercules transportfly støttede Frankrigs kamp mod islamistiske oprørere
i Mali. I lyset af det ændrede politiske landskab bakker Danmark op
om NATO`s krav om øget oprustning.
Vores lands beliggenhed har en vigtig militærstrategisk betydning; som
bekendt, kan man hverken komme
ind eller ud fra Østersøen uden at

sejle gennem danske farvande. Og en
ny rapport ” Grønlandskortet – Arktis`
betydning for Danmarks indflydelse i
USA ” skrevet af Anders Henriksen og
Jon Rahbek-Clemmensen fra Center
for militære studier ved Københavns
Universitet konkluderer, at hvis det
amerikansk-russiske forhold forværres, vil Grønland igen , ligesom under den kolde krig, spille en vigtig
militærstrategisk rolle.
Danmarks sikkerhed afhænger
af et tæt samarbejde med vore allierede. Alle NATO - og EU-medlemslande skal blive bedre til at styrke
alliancen i en verden truet af store
omvæltninger.
jt@kbhavis.dk

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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STANLEYS GÅRD
BLIVER IKKE SAT TIL SALG
TEKST JETTE R. ARENDRUP

FOTO TORBEN DRAGSBY

Palæet ved kanalen på Christianshavn
forbliver indtil videre kirkens ejendom.
EJENDOMME Planerne om at få blandt
andet præstekontorer i tættere forbindelse med de to kirker er til ærgrelse
for nogen og til glæde for andre faldet
til jorden, idet der nu er flertal i Vor
Frelsers Kirkes menighedsråd for at
beholde ejendommen, Stanleys Gård.
Huset fungerer i øjeblikket som fælles
menighedshus for de to kirker, Christians Kirke og Vor Frelsers Kirke, der
sammen ejer ejendommen.

Bygningen gennemgås

Christians Kirke har valgt at tage
den nye udmelding fra nabokirken
til efterretning og har foreløbigt
skrinlagt planerne om et nyt menighedshus på deres kirkes grund. Men
Stanleys Gård har ikke været vedlige-

holdt i en årrække, og det har sat sit
tydelige præg på bygningen. Derfor
skal bygning og inventar nøje gennemgås med henblik på at vurdere
behovet for istandsættelse. I løbet af
de næste par måneder vil det så vise
sig, om man kan opstille et realistisk
budget for udgifterne.
Kirkeligt forsamlingshus

Vor Frelsers Kirke har planer om
at ejendommen udover at huse de
to kirkers præstekontorer også skal
fungere som en art kirkeligt forsamlingshus. Om Christians Kirke er
med på den idé, vil tiden vise. Som
sagt er det første trin en fælles gennemgang af bygningen.
jra@kbhavis.dk

KØBENHAVN I TOP 10
TEKST LARS PETER LORENZEN

København bliver kåret som
verdens niendebedste by at leve i af
det britiske nyhedsmagasin The Economist.
På årets førsteplads ligger den østrigske hovedstad, Wien, som dermed
for første gang i syv år slår den
australske by Melbourne af pinden
som nummer et.
København og Wien er de to eneste europæiske byer i top 10 over verdens bedste byer at leve i, som The
Economist hvert år udnævner.
TOP 10

Politisk og økonomisk stabilitet

Hvert år tildeles i alt 140 byer op til
100 point ud fra en række faktorer.
Der måles eksempelvis på levestandard, kriminalitet, adgang til uddannelse og sundhedssystemet, infrastruktur samt politisk og økonomisk
stabilitet.
Wien tildeles i år 99,1 point og slår
dermed Melbourne, som får andenpladsen med 98,4 point.
Dermed er Wien tilbage på toppen efter at have ligget ude på sidelinjen i 50 år. Byen er i gang med at

pudse de gamle palæer op og inden
for alle kunstretninger er der fuld
gang i byens kulturliv.
Melbourne, der er Australiens
næststørste by, er centrum for mode,
arkitektur, kultur og sport. Byen er
det tætteste, man kommer på en
europæisk storby på det australske
kontinent og har ligget nummer ét
på The Economists list i syv år.
København var ikke med på top
10 i 2017. Men i år sniger den danske
hovedstad sig ind på en niendeplads
med 96,8 point.
Og i kategorierne "uddannelse" og
"infrastruktur" får København sågar
topkarakterer.

Østrigs hovedstad Wien topper det britiske nyhedsmagasin The Economists liste over
verdens bedste byer at leve i. København lander på en niendeplads.

Damaskus skraber bunden

De øvrige byer i top 10 er Osaka i
Japan på en tredjeplads, som efterfølges af Calgary i Canada, Sydney i
Australien, Vancouver og Toronto i
Canada, Tokyo i Japan og Adelaide i
Australien.
- De byer, der får flest point, er
ofte mellemstore byer i velhavende
lande, lyder det blandt andet i kå-

ringen.
Flere byer i top 10 har relativ lav
befolkningstæthed, hvilket giver
mulighed for "en række rekreative
aktiviteter uden samtidig at medføre
et højt niveau af kriminalitet eller
overbebyrdet infrastruktur".
Ikke overraskende er det byer,
som er plaget af krig, fattigdom og

politisk uro, som rangerer i den nederste del af listen.
På en sidsteplads ligger den syriske hovedstad, Damaskus, med 30,2
point. Og Lagos i Nigeria samt Tripoli i Libyen ligger lige i hælene på
Damaskus med kun enkelte flere
point.
lp@kbhavis.dk
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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.
•
•
•
		
•
•
•
•

Sten og
krystaller

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

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

SEPTEMBER

kæmpe
udvalg
fra 10,-

DU FINDER TUSINDVIS AF
SPÆNDENDE OG ALTERNATIVE
GAVEIDEER HOS TESSIES,

FIOLSTRÆDE 14, KBH. K.

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

Tors. D. 6: Tur til Den Hirschsprungske Samling og Øster anlæg. Egenbetaling på 50 kr. ved tilmelding inden 27.8. Afgang fra Husets gård kl.
10.30. Eller kl. 11.15 foran Den Hirschsprungske Samling Stockholmsgade 20, 2100 Ø.
Man. D. 10: Mulighed for Morgen gymnastik, Hygge og patchwork v.
Lone R
Tirs. D. 11: Frokost, Hygge og snak, evt. film.
Tors. D. 13: Spring for livet - idrætsdagen finder sted kl. 9.30-14.30, hvor der
prøves kræfter med motion og idræt, som du måske aldrig har prøvet før.
Du kan prøve floorball, yoga, linedance, gymnastik, krolf, selvforsvar mv.
Mød op i Nørrebrohallen, Nørrebrogade 208, hvor Samlingspunktet har en
bod.
Man. D. 17: Mulighed for morgengymnastik, hygge og evt. film.
Tirs. D. 18: Frokost, hygge, evt. film
Tors. D. 20: Rundvisning i Operahuset, Skuespillerhuset eller det Kongelige teater. Max 20 pers. Egen betaling 75 kr. Info følger.
Man. D. 24: Patchwork v. L. Rasmussen, hygge og film.
Tirs. D. 25: Hygge, Frokost og snak, evt. film efter eget valg.
Ons. D. 26: Tur til Rosenborgslot, Kongens Have, Egenbetaling på 50 kr.
ved tilmelding. Vi mødes kl. 10.30 foran Netto ved Nørreport St. Bemærk
at vi holder åbent onsdag og lukket torsdag.
Tors. D. 27: LUKKET
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MED MOR I BYEN

CURLING

(KØBEN)HAVN

Anno 2008

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

TEKST CAMILLE BLOMST

Københavns havnevand er
blevet Vores Vand. Det er blevet så klart, at
man kan se bunden, hvilket har genereret at
havfortorve på pontoner er poppe op langs
de mange nye havveje i København. Havenmiljøerne har denne solslikkende, solstikkende sommer været byens hjerte, så “Køben” er kommet i partens foran havn.
I det hele taget har byen været varm på sig
selv i denne mindeværdige sommer. Vi har
fået selvtillid som storby og har tøffet rundt
i sydlandsk afslappet tempo uden desperat
behov for at rejse ud af smørhulet efter blå
himmel og badevand.
I mange måneder har byen blomstret af
liv, smukke mennesker, der bader, mader,
kaffer og kysser med tæerne i afsvalende
vand.
MED MOR I BYEN

Storbysæler springer ud

Vi har væltet os i badedage. Mine børn og
jeg har turneret rundt mellem badestederne.
Der har været fyldt med glade folk og selv
de generte typer, der typisk nægter at klæde
sig af og hoppe i vandet forvandlede sig til
storbysæler. Kroppene ligger intimiderende
tæt. Men jeg bilder mig ind, at selfiekøbenhavnerne har pli nok til ikke at dele billeder af sagesløse strandmotiver, der vælger at
krybe i badetøjet selvom, at dele af kroppen
stikker ud og ligner ubagt muffindej.
På Svanemøllen strand (som godt kunne
trænge til at curlingkommunen kastede
penge efter en ladning mere æstetisk sand)
havde jeg en kommunikationtidsalderoplevelse på en tætpakkede sommereftermiddag
med afslappede familier i alle farver og former.
Face Time fra stranden

Klods op og ned ad mit badehåndklæde
havde jeg to nypensionerede sludreveninder
til naboer. Den ene kunne man kalde Pinden, så kunne den anden være Madam Gren,
deres figur var temmelig Hellerupafpillet, af
deres alder at være. Pinden fik det finurlige
indfald, at FaceTime med sin datter og barnebarn live fra badestranden. Bagefter tog
hun læsebrillerne af og smilede: “Det med
FaceTime er lige så urealistisk og utroligt,
som dengang tamponen blev introduceret.”
Bag mig befinder sig en familie i den
fyldige kropsklasse. Faren kommenterer
friskvittigt på alt omkring dem, særlige
damer, ungerne begraver hinanden i det
grumsede sand og moren deler jævnligt suk-

kerholdige godbidder eller drikkevarer ud. I
det hele taget er kolonihaven draget på dagsudflugt til Øresund. Blandt de mest bøvede
farbemærkninger er en til hans runde datter “Du har arvet din mors aperitif”. Min
datter på ti år hvisker til mig: “Han må da
mene appetit.”
Apropos appetit, så stod gik jeg i det lokale supermarked med indkøbskurven og
fangede aftensmad på en af de sidste varme
seneftermiddage. “Hvad skal I have til aften?” Spørger vi mødre tit hinanden. Det
gjorde en praktiserende psykolog-mor fra
min ældste datters klasse også. “Jeg havde
tænkt mig at fodre familien af med suppe,
men de har åbenbart ikke de der smarte poser med suppe nu.” Suppe!, tænkte jeg og
kiggede ublu i hendes kurv. Der lå kun en
lyserød æske tyggegummi.
“Det er også de forbandede curlingtider,
bare fordi vi 70’er børn ikke selv fik ordentlig
aftensmad hver dag, så må vores børn aldrig
prøve det. Men det skal min familie i dag.”
Hun ler “Jeg tager op og træner, og så må
de selv finde ud madproblematikken.” og så
marcherer hun Pippi Langstrømpe provokerende mod kassen med sin ene vare.
Curling kukkuk

Det er rigtigt, at min generation har været
hysterisk optaget af at deres børn har rigeligt med moderigtigt tøj, madpakker, der er
store nok, mellemmåltider og varm aftensmad klokken 18.
Vores børn skulle aldrig sige, at de var
sultne og blive mødt med det svar, som vores generation fik “Du må vente en time, så
er der aftensmad”.
På en togtur for nylig satte der sig en lettere forsumpet fyr ved siden af mig og mine
børn. Han indledte en usammenhængende
samtale i hvilken han afslørende, at han var
fra ‘73. På et tidspunkt siger min søn, at han
genre vil have noget vand, jeg trækker en
flaske op af tasken og byder ham. Manden
griner “Børn i dag har det så nemt. Da jeg
var dreng, fik man besked på at drikke af
hjemmefra.”
Hvordan vil curlinggenerationen opdrage
deres børn? Bliver det en strømning af kødfri-klarer-mig-selv-genbrugstøj? Tør de støde
de resultattørstige pyldrede forældrekøbsforældre fra sig og vende mig-først-opdragelsen til: Nu har jeg fået, det må være tid til at
kigge på helheden. Eller har vi hjernevasket
og gjort dem curling kukkuk.
cb@kbhavis.dk

PYTTE-PANTHMANNS

TÆNKEHAT
FILOSOFI 'Hvorfor nu det?'
Spørger De straks.
‘Er De måske klar over,
hvor mange dybsindige,
pregnante og anvendelige
tanker, der hver dag går tabt
i verden. Tag nu bare København, Danmarks naturlige
magnetfelt af proliferative
tankerækker. Stil De Dem
ud under bruseren i et par
minutter og vips: så ved De,
hvordan Købengavns trafikproblemer skal løses. Samtidig har De opfundet en ny
selvfyldende shampoo-beholder og kreeret en morgenmadsbuffet til Fruen.
Altså koldt vand er en TÆNKEHAT.
Tyve minutter senere har
De glemt disse gode tanker,
men nu tager De den næste
TÆNKEHAT på, cykelhjelmen. Mon ikke lige der er
skabt et par saftige skældsord
og kommentarer til de øvrige
trafikanter i indholdet af en
cykelhjelm. Men igen: hvor
blev disse verbale godter af?’
Københavneravisen
er
som altid på pletten, Spot
on, og samler en bunke lækkerbidskener, som alle må
øse af, uden tilladelse eller
kildeangivelse, må kopiere,
efterligne (står vi ikke på hinandens skuldre?) og reproducere. En maxime-buffet, et
ordspils-bibliotek og aforsisme-galleri, der som et alfabetisk festfyrværkeri vil lyse
for Deres fod. Værs’go’ at tage
for Dem af retterne.’
Om kvinder: Hvis De er så
gode til at multitaske, hvorfor
kan De så ikke kopulere og
havde hovedpine samtidig?
(E. Pytte-Panthmann, 2016)
Om rigdom: Er et glas vand
halvt fyldt eller halvtomt?

(Hvorfor fa’en skal det være
så surt? Hva’ med et køligt,
velsmagende glas øl. Hørt på
Café Børma, Børge og Margits
legendariske værtshus, 1958)
Om sandhed: Menesket
lyver aldrig så meget som efter en jagt, under en krig og
før et valg. (Bismarck, Jernkansleren, 1861)
Om at vinde eller tabe: Sejren har mange fædre, men
nederlaget er forældreløst.
(A. Valsø-Holm, dansk skuespiller, Terminen på Gyllegården, 1949)
Om musik: Når det regner med flygler, har de fattige ingen noder. (Alfred E.
Neumann, Tipsbladet, 1961)
Om teater: Bortset fra det,
hvad synes De så om teaterstykket, Mrs. Lincoln? (Lenny
Bruce, 1977)
Dette var en lille prøve på
Københavneravisens TÆNKEHAT. Bidrag fra vores
store, trofaste skare af læsere
modtages med kyshånd. Præmieregn: F.eks. en stor slurk
af Deres eget glas øl. Tillykke.
Med højfilosofiske hilsner
E. Pytte-Panthmann,
Klassisk Student.
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KULTURBORGMESTER VIL INDFØRE

LBGTQIA+-TOLERANTE FODGÆNGERFELTER
TEKST LARS PETER LORENZEN

Birthe Kjær ville male byen rød. Københavns kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld fra Alternativet vil male byens to mest benyttede fordgængerfelter i LBGTQIA+-tolerante regnbuefarver, så vi hver dag blive mindet om, hvor vigtigt det er, at vi kæmper mod undertrykkelse og diskriminering.
POLITIK
Den store parade
Copenhagen Pride klædte for
et par uger siden København
i regnbuens farver og satte fokus på mangfoldighed og rummelighed. Det har inspireret
Alternativets kultur- og fritidsborgmester i København
Niko Grünfeld så voldsomt,
at han nu foreslår regnbuefarvede LBGTQIA+-tolerante fodgængerfelter fra næste år.
- Nu da vi har Copenhagen
Pride, vil jeg gerne benytte lejligheden til at offentliggøre en idé,
jeg har fået: Fodgængerfelterne
ved Rådhuspladsen skal farves i

regnbuens farver hele næste år
for at minde os om, at det i 2019 er
30 år siden, at Københavns Rådhus skrev historie ved at være
det første sted i verden, hvor to
af samme køn indgik registreret
partnerskab, siger kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld i
en pressemeddelelse
En daglig kamp

Han vil tage sagen op politisk
i Kultur- og Fritidsudvalget og
håber, at hans kolleger også synes, at det her vil være en festlig
markering at gøre fogængerfelterne LBGTQIA+-tolerante.

Niko Grünfeld har to af byens
mest benyttede fodgængerfelter
i tankerne i sit LBGTQIA+-tolerante forslag: H.C. Andersens
Boulevard og Vester Voldgade
ved Rådhuspladsen.
- Hvis vi kan komme igennem med det her, vil rigtig
mange hver dag blive mindet
om, hvor vigtigt det er, at vi
kæmper mod undertrykkelse
og diskriminering - og at det
kan lykkes, siger Niko Grünfeld.

•

Lesbian, gay, bisexual and transgender er
den oprindelige betydning for betegnelsen
LGBT, som bruges til at beskrive gruppen
af seksuelle- og kønsminoriteter. Senere er
der kommet flere bogstaver til for at gøre
betegnelsen så inkluderende og omfavnende som muligt. I dag bruges LGBTQIA i
stigende grad - ofte med et + for ikke at
udelukke nogen.

•

Q, I og A står for queer, interseksuel og
aseksuel. Nogle af ordene handler om
seksualitet, andre om køn, mens en tredje
kategori er paraplytermer.

lp@kbhavis.dk

HavnensFodterapi.dk

Behandling – velvære – forebyggelse

Udover fodterapi:
Sportsskader, indlæg og massage.
Statsautoriseret fodterapeut
Rikke G.F. Carlsson
Tjek hjemmesiden og book
online, når det passer dig.

Vester Voldgade 106,
1552 København V

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

Frederiksborggade 4 · 1360 København K
FOR BESTILLING:

ELLER SPØRGSMÅL:

tlf.nr.: 33 12 29 02

e-mail: slagter@kultorvet.dk
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KOMMUNALCHEF POLITIANMELDES

FOR KORRUPTION
TEKST LARS PETER LORENZEN

Den tidligere kommunalchef Mirza
Hadzibegovic skal politianmeldes, efter at advokatfirmaet Bech-Bruun i en fortrolig rapport har
afdækket lyssky forhold mellem ham og en ejendomsmægler. Det skriver BT.
Ifølge avisen startede undersøgelsen af Mirza
Hadzibegovic, der er tidligere enhedschef i Center
for Bygninger under Teknik- og Miljøforvaltningen
i Københavns Kommune, efter en whistleblower
kom med anklager om magtmisbrug og korruption.
Sagen omhandler en episode fra 2015, hvor en
ejendomsmælger skriver, at han er i problemer, da
en servitut står i vejen for hans byggeprojekt. Mægleren afslutter sin bøn om hjælp til kommunalchefen med følgende ord:
KORRUPTION

Fortroligt materiale videregivet

- Kunne du hjælpe mig her, så skal jeg sørge for, at du
får verdens laveste salær på dit hussalg, når tiden
kommer for din familie at flytte over i lejligheden.
Mirza Hadzibegovic overvejer nemlig at flytte,
og han tager ifølge rapporten fra Bech-Bruun imod
tilbudet fra den desperate ejendomsmægler, hvorefter han videregiver fortroligt materiale.
Ifølge ekspert i offentlig forvaltning, professor
Bent Greve fra RUC, er sagen ganske utvetydig:
- Det her er korruption, også selv om det er et
ord, vi sjældent bruger i en dansk sammenhæng.
Offentligt ansatte må ikke modtage særlige begunstigelser eller særlige ydelser i kraft af deres
job. Her har vedkommende indgået aftale om at
modtage et anseeligt beløb som kompensation for
at hjælpe, og det må man selvfølgelig ikke, siger
han til BT.
lp@kbhavis.dk

- Det her er korruption, også selv om det er et ord, vi sjældent bruger i en dansk sammenhæng, siger ekspert i offentlig
forvaltning, professor Bent Greve fra RUC.

Frisør Dorte
Fredericiagade 14
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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
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Nyt fra Københavns grønne museumskvarter – september 2018

“JEG SÅ MIN FAR
ÉN GANG OM ÅRET”
Ligesom så mange andre fædre i 1950’erne var filminstruktøren Ingmar Bergman ikke med til sin søn Ingmar Bergman Jr.’s fødsel. Han afleverede sin kone på hospitalet og tog hjem og legede med modeltog - en af hans store passioner.

Ingmar Bergmans 66-årige søn er så fascineret af sin afdøde far, at han ser film og læser breve for at lære
sandheden om ham at kende. Nu er han aktuel med en film om faderen, Sveriges største filminstruktør.
Af Anders Højberg Kamp
Den brune, træ-indrammede elevator giver et sus af historie, når dens
kabine fører en direkte op til femte
sal. Lige til døren med navneskiltet
‘Ingmar Bergman’, der svagt bliver
lyst op af et blyindfattet, ovalt
vindue.
Riiiing. Men ingen lukker op. Jeg
venter pænt.

Så hører jeg en mand løbe op ad den
gamle vindeltrappe. Han rækker mig
hånden.
“Goddag. Og undskyld”, siger Ingmar
Bergman forpustet.
“Det er kun fem minutter”, siger jeg
ikke helt uimponeret.
Her står den store og sagnomspundne filminstruktørs søn.

Og ja, han hedder også Ingmar
Bergman.
Vi stiller os ud på altanen og ser
udover Stockholm mod det kimende
kirketårn, hvor Erik Bergman, filminstruktørens benhårde præstefader,
holdt til.
“Jeg hader at komme for sent. Jeg
bliver stresset, og det er på grund
af min far. Han kunne ikke tåle det.

Det var det mest respektløse, mente
han. Det er nemmere at begynde
en filmoptagelse, når alle kommer
til tiden”, siger den 66-årige Ingmar
Bergman Jr.
Vi har hver vores kulsorte pulverkaffe i hånden. Han er pænt
klædt i Gant-polo og blå cowboybukser. Han viser mig lejlig-
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heden med pejs, tyrkisk tæppe og
lænestol. Normalt bor han ikke i
Stockholm, men på øen Färø, hvor
hans far slog sig ned.
I fars fodspor
Bergman Jr. er aktuel med sin første
film Ingmar Bergman through the
choreographer’s eye, der bliver vist i
Cinemateket til oktober i forbindelse
med 100-året for Ingmar Bergman.
Ved samme lejlighed kommer han og
taler om filmen.
Egentlig har han været passagerflyvende pilot gennem hele sit liv, men
da han for få år siden trak sig tilbage,
gik han til filmen som sin far. Med en
film om faderen.
Det er en minimalistisk dansefilm om
følelserne og de menneskelige forhold
i faderens film. Optaget i hjemmet
på det naturskønne Färø og sat op af
fire berømte koreografer med et korps
af kongelige balletdansere. Bergman
senior medvirker også med sin stemme som voice over.
“Ingmar Bergman var en fantastisk
koreograf. Det kan man se på den
måde hans skuespillere bevæger sig
på foran kameraet”, siger hans søn
fra lænestolen.
Bag ham ligger stakke med Bergman-film. Inklusive dokumentarer
med optagelser bag kulisserne.
“Jeg har en masse, jeg skal have
samlet op på, for jeg er blevet i tvivl
om, hvad der er mine egne minder,
og hvad jeg har læst mig frem til.
Jeg analyserer hans brillante film,
rekonstruerer ham gennem fotografier, breve og genstande. Jeg
forsøger at finde frem til sandheden
om min far og bygge hans historie
op”, siger Ingmar Bergman Jr. og
afviser påstandene om, at filmskaberen kun spiste Mariekiks og aldrig
drak alkohol.

Han rejser sig og viser mig faderens
gamle modeltog, der var en af hans
store passioner, når han skulle have
alenetid.
Kunne ikke tale med børn
Bergman Jr.’s mor Gun Grut var
Ingmar Bergmans tredje kone ud af
fem ægteskaber. Filmskaberen fik i alt
ni børn, og Ingmar Bergman Jr. blev
i 1951 nummer seks. Gun Grut var en
anerkendt oversætter, journalist og
underviser på Stockholm Universitet.
Men faktisk voksede han op alene
med sin mor og sine to halvbrødre i
Stockholm. I 1952 indspillede Ingmar
Bergman Sr. den erotiske og dengang kontroversielle Sommeren med
Monika, og han faldt for filmens unge
skønhed, Harriet Andersson.
“Du kan tro, min mor blev rasende.
Efter det så jeg måske min far en til
to gange om året hele min barndom
og ungdom. Nogle år så jeg ham slet
ikke”, husker Ingmar Bergman, der
mest oplevede sin fars succesrække af
film i 60’erne og 70’erne på afstand.
Der var ikke meget stjernestøv i hans
barndom.
På nær når han en sjælden gang så
sin far under en filmoptagelse eller en
reception.
“Min far kunne slet ikke finde ud af
at tale med børn. Så det var faktisk
sjovest at være på arbejde med ham”,
siger Ingmar Bergman Jr., der ikke
savnede ham synderligt.

mig, eller om det var i professionelt
øjemed. Men det betyder ikke noget”,
siger han.

terernes dybde”, siger Ingmar Bergman Jr., der i dag kender filmhistorien
fra tyske stumfilm til Hollywood.

Hvor Ingmar Bergmans datter Linn
Ullmann har skrevet bogen De Urolige
om en disciplinær og fraværende fader og en moder med flossede nerver,
havde Bergman Jr. derimod en kærlig
og nærværende opvækst med sine
brødre og mor, der ofte arbejdede
hjemme. Hvis de da ikke var på rejser
i Jugoslavien og de baltiske lande,
hvorfra hun skrev journalistik.

Bergmans private biograf
Håndsrækningen ændrede med tiden
også sønnens syn på faderens film.
Langt op i voksenalderen havde piloten Ingmar Bergman Jr. været mere
til action end til sin fars psykologiske
dramaer.

Han roser særligt sin fars forståelse
for kvindeportrætter, der har mange
flere nuancer end de kønne, men
simple Hollywood-heltinder.

“Men i 1978 begik hans kone kamikaze”, siger Bergman Jr.

En faderlig håndsrækning
På væggen hænger et sort-hvid billede af hans smukke, unge mor.

Kamikazen bestod i, at filmskaberens femte hustru, Ingrid von Rosen,
inviterede alle hans børn til Farö.
Uagtet hvad faderen måtte mene om
det. Pludselig havde lille Bergman Jr.
otte søskende mere. Det blev en årlig,
tilbagevendende succes. Langbordet
i huset blev længere og længere for
hvert år på grund af børnebørn.

“Efter han døde har jeg virkelig haft
tid til at dykke ned i hans historie.
Jovist, det kan sagtens være, at jeg
kompenserer for hans fravær i min
barndom og ungdom”, siger sønnen.

“Alle elskede hende. Men så døde hun
i en bilulykke”, siger han.
Det skete i Jugoslavien i 1971, og det
var selvfølgelig tragisk, men ikke kun.
“På en underlig måde blev det en icebreaker til at lære min far at kende.
Han sendte mig et brev og så begyndte vores venskab at tage fat. Ikke som
far og søn. Men som voksen til voksen.
Vi talte aldrig om min barndom.”
Når de mødtes satte de sig foran
hinanden. Uden kaﬀe, for der måtte
ikke være forstyrrelser. Alle døre skulle
være lukkede og huset helst være
tomt for mennesker.

Ingmar Bergman through the choreographer’s eye er
den 66-årige Ingmar Bergman Jr’s første film efter
en lang karriere som pilot.

Filmskaberen Ingmar Bergman fik lavet en privat biograf i hjemmet på øen Färø. Den dannede ramme om
mange af familiens sammenkomster, husker hans søn Ingmar Bergman Jr., der har arvet sin fars første
film-fremviser. Foto: Anders Højberg Kamp.

“Vi talte mest om min mor og om
mig. Han var en fantastisk lytter, så
man åbnede sig helt op. Jeg ved ikke,
om han lyttede, fordi han holdt af

Alle skulle se film i hans private biograf. Men man kom ikke for sent. Og
børnebørnene skulle være rene.
“Så fik man et filmprogram. Tarkovsky, Kurosawa, Spielberg, og så var der
diskussioner bagefter. Jeg var ikke så
verbal som mine søskende, men det
var fantastisk at lytte til dem.”
En dag fik han manuskriptet til
Höstsonatan med hjem. Og pludselig
forstod han, hvad det handlede om.
“Jeg kunne se hovedlinjerne i hans
film. Og på grund af manuskriptet
kunne jeg virkelig læse mig til karak-

I august 2007 sluttede det, og børnene
begravede faderen tårefulde på Farö.

Han rejser sig op og finder en gammel
filmfremviser. Ingmar Bergmans første. Med dertilhørende filmruller.
“Du skal jo have lidt minder med
hjem, når du kommer hele vejen fra
København”, siger han og begynder
med begejstring at tale om teknikken
bag apparatet.

Mød Ingmar Bergmans søn
Den 25. oktober 2018 har Cinemateket Danmarkspremiere på filmen
Ingmar Bergman through the choreographer’s eye med besøg af Bergmans
søn Ingmar Bergman Jr., der har
produceret filmen.

Se Bergman-film hele efteråret
Cinemateket fejrer 100-året for Ingmar
Bergman med filmvisninger og arrangementer hele efteråret. Følg med på
www.cinemateket.dk
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Frihedsgudinden møder fiskerkonerne fra Skagen
Lad Danmarks nye stjernekunstner
tage pusten fra dig
Selveste Guggenheim i New York
viste en stor solo-udstilling med hans
værker i foråret. Nu er den danskvietnamesiske kunstner Danh Vo
aktuel på Statens Museum for Kunst,
hvor han gør politik til poesi. Se fragmenter af Frihedsgudinden i 1:1 størrelse, et brev fra en balletelskende
Henry Kissinger og en lysekrone, der
har været vidne til nogle af historiens
største politiske beslutninger.
SMK – Statens Museum for Kunst. Danh Vo:
Take My Breath Away, 30. august – 2. december 2018.

Mød skagensmaleren, der havde
øje for kvinder
Skagensmaleren Michael Ancher var
en stor beundrer af sin hustru og
kunstnerkollega Anna Ancher. Men
også af kvinder generelt, viser en ny
udstilling på Den Hirschsprungske
Samling. Om det var fiskerkoner eller
borgerfruer malede han dem med
et skarpt øje for deres personlighed,
livsvilkår og rolle i familien.
Den Hirschsprungske Samling. Michael
Ancher og kvinderne fra Skagen, 8. september 2018 – 13. januar 2019.

Forstå Bergmans største mesterværk
Filmen Persona er for mange
instruktøren Ingmar Bergmans
største mesterværk og mest nyskabende film. Hvorfor filmen har så
stor betydning, kan du få svar på,
når filmekspert Peter Schepelern
introducerer den til en af Filmuniversitetets særforestillinger i
Cinemateket.

Forlæng sommeren i Sommerfuglehuset
Sommerfuglehuset ligger i Botanisk
Have og er en af Københavns nye
attraktioner. Her flyver de mangefarvede sommerfugle rundt blandt
væksthusets eksotiske planter. Og du
kan på nærmeste hold opleve deres
forvandling fra larve over puppe til
fintfølende insekter.

Cinemateket. Persona – Sonate for to
med introduktion af Peter Schepelern, 15.
september.

Botanisk Have. Sommerfuglehuset ligger i
Palmehuset og har åbent tirs-søn kl. 10-17.
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Tag med på hippiernes eventyr i Østen
Hør eventyreren og fotografen
Torben Huss fortælle om sit liv som
rejsende, når han gæster Davids
Samling. Huss var en af de første
danskere, som blaﬀede til østen i
1960’erne. De bedste fotografier fra
hans rejser kan i øjeblikket ses på
museets udstilling The Hippie Trail.
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Davids Samling. Davids Bazar: Eventyr på
fodrejsen – Torben Huss, 12. september 2018.
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Få historien bag det hvide guld
På Rosenborg Slot findes en af
Europas største samlinger af
kunsthåndværk lavet af elfenben og
narhvalstand. Historien bag de 500
usædvanlige pragtgenstande er for
nylig blevet kortlagt og beskrevet i et
bogværk, som du kan gå på opdagelse i.
Rosenborg. Ivories and Narwhal Tusks at
Rosenborg Castle af Jørgen Hein. Udgives
27. september.
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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 – TORBJØRN RAFN

KØBENHAVN ER DEN SMUKKESTE BY

I VERDEN – I REGNVEJR

Forfatteren Torbjørn Rafn, der både har skrevet dramatik og filmmanuskripter,
har netop sendt sin anden roman “Mand uden skygge”. Han er en rigtig københavnerdreng, men bor i dag i Helsingør sammen med sine døtre og skuespilleren og
instruktøren Sofie Stougaard. Sammen lavede de den veloplagte spillefilm komedie
“Kærlighed og andre katastofer”.
TEKST CAMILLE BLOMST

FOTO AMANDA HESTEHAVE

Hvornår savner du København?
Jeg kan savne byens energi og hastighed. Men så tager jeg derind og
får mig et skud. Dengang jeg boede i
byen, gik jeg mindst to ture om dagen. Dét savner jeg. At gå mig træt i
gaderne. Helsingør er, trods alle dens
charmerende træk, bare ikke stor nok
til at udmatte mig.
Omvendt taler man mere med
folk, man ikke kender i Helsingør, så
der halter København bagud. Men
det er vel et typisk storbytræk, at
man kan forsvinde i den.
Sammen med Lissabon er København nok også den smukkeste by i
verden i regnvejr.
Jeg glæder mig over, at vi gode til
at frede bevaringsværdige bygninger.
At visse ting får lov at stå, er med til
at skabe en fælles historie, et perspektiv, der ikke kun peger bagud, men
også frem.
Jeg er også glad for det decideret
kiksede. Jeg boede i Vanløse i 00’erne
og der var der en hel del kiksede steder, især i bunden af Ålekistevej. Der
var blandt andet en antikvarboghandler, der også solgte orme i små
papirsposer til lystfiskere.
Hvad for en by besøger du i dag
i forhold til den, du voksede op i?
Jeg voksede op på Vesterbro og
Nørrebro. I begge gader lå der et ismejeri, hvilket må have været nogle af
de sidste tilbage. Man kunne handle
på “kridt” og betale, når man havde
pengene. En stor fordel hvis man ikke
havde fast indtægt.
Fredes butik på Hauser Plads var
også unik. Han havde blandt andet et
originalfoto af Rudolf Hess liggende
død i en kiste hængende i vinduet.
Generelt er byen mere pæn og
børnevenlig. Hele Saga-karréen er
for mig det mest nostalgiske overhovedet, og derfor kan jeg ikke gå der
i dag. Jeg mener, der var fire indre
gårde, hvor den inderste nærmest
bare var en æske og hvor man kun
ganske svagt kunne høre larmen fra
Vesterbrogade. Meget magisk.
I dag er byen forbundet på en helt
anden måde end før med metroen, og
det har virkelig gjort byen til en me-

tropol synes jeg. Det har mindsket afstanden, men samtidig udvidet byen.
Og en storby uden en metro er sgu
ikke en rigtig storby i min optik.
Jeg husker også en smuk sommeraften i slut 90’erne, hvor man kørte
et udendørs dobbeltprogram i Rosenborg Slotspark, hvor man på et
kæmpe lærred viste Dreyers Vampyr
og Mazurka på sengekanten. Totalt
bizart og meget dansk bilder jeg mig
ind. En turistbus standsede i Gothersgade og 200 japanske måneansigter
stirrede forbløffede op på Ole Søltoft
og Birte Tove der dyrkede voksengymnastik foran det fine, gamle slot.
Det øjeblik havde sin egen stille poesi.
Hvor i byen vil du altid føle dig
hjemme?
Starten af Vesterfarimagsgade ved
rundbuen, som for mig er det mest
storbyagtige overhovedet ved København. Som dreng var jeg meget fascineret af de fremmede mænd, der
sad derinde bag vinduerne og talte
i telefon og hvor man kunne købe
flybilletter til steder som Teheran og
Kuala Lumpur. Dét sted har faktisk
overhovedet ikke ændret sig. Og så
er der sideudgangen fra Hovedbanegården til Reventlowsgade. Jeg ved at
mange er frastødt af det sted, men
jeg kan altså godt lide det. Det har
en meget høj puls.
Det Kongelige Biblioteks Have er
omvendt en sand oase. Der har jeg
læst mange bøger, plejet mine tømmermænd med cola, daset og kigget
på skyer mens, jeg lagde megalomaniske planer for fremtiden.
Hvad mangler byen?
Ultrabillige studieboliger indenfor
voldene. Man kunne passende nedlægge Christiansborg, der jo lige nu
kun rummer 179 mennesker på den
højeste offentlige forsørgelse i landet
og i stedet konvertere bygningen til
studieboliger. Dernæst så jeg gerne
at butiksejere spulede fortovet om
morgenen, som man kender det fra
Paris. Overdæk banegraven foran
Hovedbanegården og anlæg en park.
Torvedage om søndagen, hvor folk
udefra kan stille deres håndværksprodukter op.

Der er efterhånden lidt for mange
Netto’er i bybilledet til min smag. Og
så ville jeg gerne have at der boede
flere mennesker i bymidten. Der er
for mange kontorer, og derfor dør

byen mange steder efter arbejdstid.
Det er jo menneskene der giver livet,
ikke de flotte facader.
cb@kbhavis.dk
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CHRISTIANSHAVNS 400 ÅRS

JUBILÆUM
BLEV FEJRET MED MANER

Morgenmad på den bilfri Snorrebro. Foto: Torben Dragsby
TEKST JETTE R. ARENDRUP

Vejret holdt sig tørt i jubilæumsweekenden d. 17-19 august, og
festlighederne fik den bedst tænkelige
start fredag aften med skuespilleren
og christianshavneren, Katrine Jensenius’, skægge og varme jubilæumstale,
der ramte lige ned i Christianshavns
sjæl. Mange kneb en tåre, men Katrine
Jensenius har også boet i bydelen i 52
år, og en bedre taler kunne man ikke
have fået.
JUBILÆUM

Morgenmad på Snorrebroen

Det blev tre dage med mange højdepunkter. Et af dem var den gamle sporvogn linje 8, og så var der showband,
brandbiler, cirkus, højtlæsning, kridttegning og sjove lege for børn, mens vi
voksne kunne hygge os med morgenmad på Snorrebroen, sejlads, gademusikanter, kunsthåndværkermarked,
historiske tatoveringer, guidede ture,
politisk debat, ildshow, hinanden og
meget mere.
Propfuldt Torv

Et kapitel for sig var musikken, som
var bragende velarrangeret og alsidig,

og spredt ud over bydelen. Lørdag
aften var Torvet fuldt til den sidste
millimeter, mens den store scene blev
indtaget af Gasoline, et pigeband der
spiller Gasolinsange, og som denne aften havde gæstesolister med som Iben
Kellerman, Michael Carøe og Wili
Jønsson fra det hedengangne Gasolin.
Et væld af bidrag

Christianshavns Lokalhistoriske Forening, Lokaludvalget og ikke mindst
Nordea Fonden ydede kæmpe bidrag
til festdagene, men der var også et
væld af frivillige og forretningsdrivende, der bidrog med arbejdskraft,
billige tilbud, blomster, elektricitet,
toiletadgang m.m.
Dagene er selvfølgelig blevet dokumenteret af skønne fotos og film. Se
f.eks. www.christianshavnslokaludvalg.
kk.dk.
Man kan også stadig se jubilæumsudstillinger i Kulturtårnet og på Knippelsbro samt uden for Christianshavns
Lokalhistoriske Forenings Vagthus.
jra@kbhavis.dk

Katrine Jensenius på scenen med Julie Kyhls skønne dekoration i forgrunden.
Foto: Jette Philipsen
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Carlsberg opjusterer

Coop.dk foran nemlig.com

Carlsberg opjusterer sine forventninger efter en sommer, der har budt
på pæn salgsvækst. Det viser regnskabet for første halvår, der netop er
offentliggjort.I første halvår omsatte Carlsberg for 31,0 milliarder kroner
og fik et nettoresultat på 2,9 milliarder kroner - små 200 millioner kroner
mere end i samme periode sidste år.
- Vi har leveret stærke resultater for de første seks måneder af 2018
med en sund vækst i salget, marginforbedringer i flere regioner, stærke
pengestrømme og fortsat gældsnedbringelse.- Vi er glade for at kunne øge
vores forventninger, skriver administrerende direktør i Carlsberg Cees 't
Hart i regnskabet.
I det ellers så plagede Østeuropa, hvor Carlsberg har kæmpet med
russiske restriktioner, sanktioner og et Ukraine i kaos, havde Carlsberg
også et solidt halvår.
- Fremgangen er drevet af en vækst i markedet, der igen er drevet af
godt vejr og VM i fodbold, skriver Carlsberg om regionen.
Regnskabet bringer også glæde hos Sydbanks Carlsberg-analytiker Morten Imsgaard.
- Det er et rigtig godt regnskab, hvor Carlsberg overgår forventningerne
på mange parametre, selv om der i forvejen var høje forventninger på
grund af en rigtig god sommer. Men når man kigger ud over det, så vidner regnskabet om, at Carlsbergs strategi om en stærk styring af omkostningerne og et højere salg af de dyrere øl virker, siger han.

Når danskerne skal købe varer på nettet, så er coop.dk den mest benyttede danske netbutik foran nemlig.com, viser en ny opgørelse over
internethandlen i årets første seks måneder fra Foreningen for Dansk
Internethandel (FDIH).
Nemlig ligger på en 7. plads - kun overgået af Coop.dk, der ligger på en
6. plads. På førstepladsen over de mest benyttede webshops i Danmark,
finder vi dog en tysk virksomhed, nemlig modewebshoppen Zalando.
I de første seks måneder af 2018 er der blevet handlet varer på internettet for 63 milliarder kroner, hvilket er en stigning på 11,7 procent,
sammenlignet med samme periode sidste år.
- Det er fantastisk, at så mange danskere dagligt benytter nemlig.com,
hvad enten det er for at bestille dagligvarer eller måltidskasser. Vi vil
være danskernes foretrukne onlinesupermarked, og derfor er jeg også stolt
over, at vores kunder kvitterer os med en flot placering som den næstmest
benyttede netbutik i Danmark, siger Stefan Plenge, administrerende direktør og stifter af nemlig.com, i en pressemeddelelse.  
Top 10 over landets mest benyttede netbutikker:
1
2
3
4
5

Zalando
H&M
Wish.com
Amazon
Ebay

6
7
8
9
10

Coop.dk
nemlig.com
Saxo Boghandel
Elgiganten
DSB

Fremgang for Matas drevet af onlinesalg

Tivoli profiterer på varm sommer
Der har været en voksende trafik igennem Tivolis indgange under den
ikoniske port. Antallet af besøgende er vokset med en halv million sammenlignet med sidste år. Det viser selskabets regnskab, der blev fremlagt
på Tivolis 175 års fødselsdag. En del af forklaringen er, at Tivoli i år har
haft flere åbningsdage, men selskabet noterer også sit nye madmarked
Tivolihjørnet og det gode sommervejr som hjælpende faktorer.
Mere præcist har Tivoli haft 40 procent flere kunder de første seks
måneder end sidste år. Omsætningen har ikke fulgt samme løft men er
steget med 22 procent. Løftet er også nok til at, at Tivoli forlader de første
seks måneder med plus på 14,3 millioner kroner. Det får Tivoliledelsen
til at hæve forventningerne til årets overskud fra 100-110 millioner til
110-120 millioner kroner.
Ifølge finansdirektør Andreas Morthorst har den varme, tørre sommer
betydet, at der var et rigt marked af mulige kunder, som Tivoli kunne
lokke i haven.
- Det gode vejr påvirker vores forretning på to måder. Det gør det attraktivt at komme ud og spise om aftenen og komme til fredagsrock, men
det giver også vores gæster nogle alternativer såsom at tage på stranden. Så
det gode vejr er godt for Tivoli, men det kan også blive for godt, siger han.

Westmarket lukker
Det er kun lidt over halvandet år siden, at madmarkedet Westmarket slog
dørene op til et nyt madmekka på Vesterbro i København.
Ambitionen var 3 millioner besøgende årligt i de 60 stader, der skulle
sælge en blanding af street food og friske dagligvarer.
Kunderne har længe svigtet Westmarket, der ligger i en indendørs
passage mellem Vesterbrogade og Mathæusgade, tidligere kendt som Tove’s Galleri.
Bygningerne har længe lignet en spøgelsesby med nedrullede metalgitre for butikkerne. Og allerede efter et halvt år med svigtende salg og
butikslukninger skulle markedet revitaliseres med en tocifret millionindsprøjtning, ny direktør og ny bestyrelsesformand. Alligevel er kunderne
blevet væk.
Med lukningen af de sidste butikker står Westmarket tom, og det er
uvist, hvad ejernes plan er med bygningerne.

Aktiekursen røg i luften for Matas, da virksomheden præsenterede et
pænt regnskab, der især var drevet af onlinesalg.
Matas' salg af skønhedsprodukter på nettet er steget med 50 procent
i kvartalet sammenlignet med samme periode sidste år.
Det har også været et fokuspunkt for Matas at hægte onlinesalget mere
sammen med de fysiske butikker. Matas oplyser, at mere end halvdelen
af ordrerne på nettet blev afhentet i en fysisk Matas-butik.
Gregers Wedell-Wedellsborg, der har været administrerende direktør
for Matas, siden han i efteråret 2017 blev hentet fra et chefjob hos Coop,
er glad for resultatet, men understreger at der kun er tale om et kvartal,
og at konkurrencen på markedet stadig er hård.

Butikker får nye muligheder
I forlængelse af aftalen om et Danmark i bedre balance fik kommunerne i
2017 mulighed for at udlægge nye såkaldte aflastningsområder med plads
til store butikker.
Aflastningsområder skal aflaste bymidten ved at give plads til butikker,
som ikke uden videre kan placeres i bymidten, eksempelvis store udvalgsvarebutikker med elektronik og møbler.
I hovedstadsområdet kræver dette en ændring af landsplandirektivet for
detailhandel, der fastlægger den samlede detailhandelsstruktur i hovedstadsområdet, herunder hvor der kan udlægges nye aflastningsområder, fortæller
Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.
Forslaget til det nye landsplandirektiv lægger op til, at der udpeges fire
nye aflastningsområder i henholdsvis Hillerød, Lyngby, Ballerup og Ishøj.
Det eksisterende aflastningsområde i Helsingør foreslås udvidet, og de
eksisterende aflastningsområder i Høje-Taastrup og Gentofte fastholdes uændret, så der samlet vil være syv aflastningsområder i hovedstadsområdets
34 kommuner.
Aflastningsområderne skal forbeholdes store udvalgsvarebutikker, og der
kan således ikke etableres dagligvarebutikker i områderne.
Derudover foreslås udpegning af en ny bymidte i Kokkedal, der giver
mulighed for at planlægge for bymidtefunktioner, herunder udvalgsvare- og
dagligvarebutikker.- Med ændringen af planloven 2017 blev der indført nye
detailhandelsmuligheder. Det blev blandt andet muligt for kommunerne at
etablere nye aflastningsområder, hvor der er et tilstrækkeligt kundegrundlag,
forklarer erhvervsminister Rasmus Jarlov.
Forslaget er udarbejdet på baggrund af ansøgninger fra hovedstadskommunerne. Der er lagt vægt på at opnå en hensigtsmæssig balance mellem
hensynet til at skabe en effektiv butiksstruktur med større regionale udbudspunkter og hensynet til at bevare den eksisterende butiksforsyning i
bymidterne.
Det er derfor ikke alle hovedstadskommunerne, som har fået opfyldt deres
ønske om et aflastningsområde.
Fristen for at sende bemærkninger til forslaget er 17. oktober 2018 og det
er forventningen, at landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet udstedes endeligt i efteråret 2018.
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SLAGET
OM SKINDBUKSEN
Endnu en trist omgang i den bitre konflikt om de historiske restauranter i Lille Kongensgade.
TEKST ALLAN MYLIUS THOMSEN

ning, til venstre restauranten
Nummer 4, der havde navn
efter gadenummeret. Gummiforretningen blev i 1960
overtaget af Hviids Vinstue,
der udvidede restauranten
der ind. Den afdeling har
siden af stamgæsterne altid
været kaldt ”Gummicellen”.
Chaufførkælderen

Lille Kongensgade fotograferet ca. 1895. Dengang hed Skindbuksen Nr. 4.
efter gadenummeret. Den højre side var stadig bebygget med 1700-tals
huse, som Magasin fik lov at rive ned i 1932. Foto Københavns Museum.

Striden mellem en
gruppe ejendomsinvestorer
og de historiske gamle værtshuse og restauranter i Lille
Kongensgade, er blevet tilføjet et nyt kapitel. Skindbuksen fra 1728 er blevet solgt,
personalet afskediget, låsene
blev udskiftet og restauranten står stadig lukket 14 dage
efter salget.
Indtil for 14 dage siden
troede restaurantchef Michael Olsen, at han havde
købt halvdelen af restaurant
Skindbuksen, og havde deponeret 2,8 millioner hos restaurantens advokat, efter en
foreløbig aftale om at købe en
af de to søstre der ejer restauranten ud.
Men ind tikkede en mail
fra restaurantens revisor.
Handlen var aflyst, Michael
Olsen var blevet overbudt
fra anden side. Det viste sig
KONFLIKT

at være ejendomsinvestoren
Anders Vestergaard-Jensen.
Han ejede i forvejen lokalet,
som var lejet ud til restauranten, og er med i den gruppe
ejendomsinvestorer, der i det
sidste 1½ år har ligget i krig
med alle de gamle værtshuse
i Lille Kongensgade.
Lille Kongensgade er en
historisk værtshusgade, som
omtales første gang i 1496.
Ejendommen nr. 4 er i virkeligheden bygget som en sammenhængende bygning med
Kongens Nytorv 21 for grovsmed Michael Nitze i 1767. I
den nye bygning fortsatte de
restauranter og vinstuer, der
havde boet i forgængeren.
Bygningerne deles op i 1843,
så Lille Kongensgade 4 bliver en selvstændig bygning.
I den lave klæder, var der oprindeligt to forretninger. Til
højre en ABIS Gummiforret-

Restaurant Nr. 4 i nabokælderen, der blev etableret i 1728,
var oprindeligt skænkestue
for den ovenpå liggende fine
Grand Café. I kælderen samledes droskekuskene, der havde
vendte plads på Kongens Nytorv, og skyllede vejstøvet af
halsen. Derfor kaldte Københavnerne den ”Droskekælderen”. Fra 1903 fik vi motoriserede taxaer i København.
Så var det taxachaufførerne
der samledes i kælderen. Nu
blev den kaldt ”Chaufførkælderen”. Men dengang sad
både kuske og chauffører ude
i det fri, og var derfor iført
en skindovertræks buks. Når
de fyldte Nummer 4, kaldte
københavnere restauranten
”Skindbuksen”. Det navn
tog restauranten officielt
i 1930. Her samledes bohemer, ucensurerede kunstnere, pæne borgere og spiste
jævn dansk mad, og drak en
lille en. En stamgæst oprettede en testamentarisk fond,
der skulle sikre at gæsterne
kunne få skipperlabskovs for
1. kr. Dog 25 øre ekstra, hvis
man ønskede en smørklat på
toppen. Desværre løb fonden tør. Legendariske Viggo
Tønsberg sad ved klaveret,
og kunstnerne Svend Mølle
Andersen og Troels Lybecker
dekorerede lokalet både i loftet og på væggene. Da Skindbuksen i 1978 holdt 250 års
jubelfest, afsløredes kunstneren Lothar Oppermann
”Nadverbillede” på hovedvæggen. Her ses et udsnit af
stamgæsterne, bl.a. den lyse
digter Jens August Schade og
livskunstneren Svend Aage

Tauscher. Oppermann har
i stoleryggen på den anden
side af bordet antydet sine
egen ansigtskonturer.
Da Grand Café og Skindbuksen blev delt, fik restauranten sit køkken i baghuset, over
gården. Nu er dette gedigne
og legendariske københavnske spise- og drikkested blevet
solgt til en af de ejendomsinvestorer, der bl.a. lukkede Parnas sidste år. Anders Vestergaard-Jensen afviser overfor
Berlingske Business, at han
har noget med striden at gøre.
Men hans firma har adressefællesskab med advokat Claus
Molbech Bendtsen, som er den
anden af aktørerne i kampen
om de gamle værtshuse.
Først i sidste uge hørte
personalet på SMS fra den

gamle ejer, der fortalte, at Anders Vestergaard-Jensen ville
drive Skindbuksen videre,
og havde at hun havde overført deres data til ham. Dem
brugte han så til at sende en
mail med en fyreseddel ud til
de ansatte.
Forvirringen er total

Foran Skindbuksen står dagligt forvirrede kunder, der
har bestilt bord på den gamle
restaurant, men mødes af en
lukket dør. Det store spørgsmål er nu, hvad det er for
en Skindbuks som Anders
Vestergaard-Jensen ønsker
at drive videre. Måske især
for alle de kunder der i god
tro har bestilt julefrokost på
Skindbuksen.
amt@kbhavis.dk

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.
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NYT GADENAVN

I INDRE BY

Bjarnes Blomster er blandt dem som er blevet opsagt af Bendtsen Ejendomme. Så i
fremtiden skal mændene der vil forkælle deres bedre halvdele finde andre steder at købe
blomster.

ONDSKABEN

BREDER SIG
TEKST ALLAN MYLIUS THOMSEN FOTO JONAS OLUFSON

OPSAGT Ejendomsselskabet gør på sin

hjemmeside bendtsen.com opmærksom på, at det også ejer Østergade 21,
Bremerholm 1 og 3 og Lille Kongensgade 22. Det vil sige bl.a. den østlige
side af Magasins Torv. Det er en rest af
den forsvundne gade ”Integade”, der
løb fra Østergade til Lille Kongensgade indtil Bremerholm i 1932 blev
ført igennem til Kristen Bernikovs
Gade. Magasin du Nord opkøbte ejendommene, og det gamle gadestykke,
ud til det kommunale fortov.…
Disse ejendomme har Bendtsen
Ejendomme opkøbt. Nu har de åbenbart nye planer med det lille torv.
Tre markante forretninger på torvet er blevet sagt op. Det er Bjarnes
Blomster, Holms Bageri, der begge

har udestilling på torvet, og konfektionsforretninger Burberry i Østergade
21. Den bygning hvor dagbladet Politiken startede den 1. oktober 1884,
grundlagt af Viggo Hørup, Edvard
Brandes og Hermann Meyer Bing.
Der sidder en mindetavle.
Men måske har ejendomsselskabet vært for tidligt ude, i håb om at
skabe et lukrativt indtægtsgrundlag, med eksklusive forretninger og
caféer. De planer der har været, om at
gøre Lille Kongensgade til gågade, er
midlertidigt skrinlagt. Der er endnu
ikke afsat penge til en omlægning,
så derfor vil Lille Kongensgade blive
genetableret som trafikgade, når Metroarbejdet er afsluttet".
amt

TEKST MAJBRIT HJELMSBO FOTO TORBEN DRAGSBY

Forud for sommerens
kongelige Ballet Festival fik Københavns Indre By indviet en ny gade,
eller rettere en lille snip på cirka
100 meter af en bette gade. Den nye
gade hedder Harald Landers Gade,
opkaldt efter den tidligere berømte,
og i 1950’erne nok så berygtede solodanser, koreograf og balletmester ved
Den Kongelige Ballet. Aktivistbevægelsen #Me Too var dog ikke fremmødt ved indvielsesceremonien.
Den nye Harald Landers Gade ligger lige bag ved Det Kongelige TeaGADENAVNE

ters Gamle Scene og ned langs siden
af Stærekassen. Under stort ståhej
med hyldende festtaler af teaterchef
Morten Hesseldahl og balletmester
Nikolaj Hübbe trak Harald Landers
enke, Lise Lander i de røde teatersnore og afslørede højtideligt det nye
gadeskilt. Det er Heibergsgade der
har måttet lide klipningen på de 100
meter til den nye Harald Landers
Gade. Der er ingen private beboere,
som påvirkes af gadeomdøbningen.
mh@kbhavis.dk

Hviids
Vinstue
Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk | Kgs. Nytorv |

33 15 10 64
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KARSTEN HANSEN - STRIBER

Lange fængselsstraffe for
hashhandel på Christiania
Otte personer er idømt længerevarende
fængselsstraffe for hashhandel på Christiania.
Københavns Byret fandt de otte skyldige i at have bestredet forskellige roller
i en professionel og hierarkisk opbygget
organisation og herved at have medvirket til et dagligt salg af ikke under to
kg cannabisholdige produkter - i alt op
til 364 kg. cannabisholdige produkter som led i den organiserede hashandel
på Christiania i perioder indenfor gerningstidsrummet fra 6. oktober 2016 til
4. april 2017.
Alle otte havde nægtet sig skyldige.
Forud for anholdelserne af de tiltalte 5.
april 2017 havde Københavns Politi under en længerevarende efterforskning fokuseret på at følge pengestrømmene fra
hashhandelen på Christiania og derved
forsøgt at afdække bagmændene.
Det lykkedes politiet at finde frem
til gemmesteder, hvor der med jævne
mellemrum blev fundet bundtede pengesedler.
To fuldgyldige medlemmer af Hells
Angels og en tredje person blev fundet
skyldige i som bagmænd at have modtaget fortjenesten fra hashhandlen.

Det ene Hells Angels-medlem - en
56-årig mand - var prøveløsladt fra en
livstidsdom for manddrab. Københavns
Byret traf afgørelse om, at han skal genindsættes til afsoning af livstidsstraffen:
- Dommen viser, hvordan det i denne
sag er lykkedes politiets efterforskere at
optrevle et helt netværk af personer, der
har været involveret i hashhandlen på
Christiania, herunder også afdækket
bagmændene. De er i dag blevet stillet
til ansvar, og retten har ved strafudmålingen lagt særlig vægt på den enkeltes
rolle. Det er jeg godt tilfreds med, udtaler senioranklager Rasmus von Stamm.
- Det har hele tiden været min opfattelse, at der er tale om alvorlig narkotikakriminalitet begået over en længere
periode, og at dette udgør en så grov
overtrædelse af vilkårene for prøveløsladelsen, at den dømte rocker bør genindsættes til afsoning af livstidsstraffen.
Jeg er naturligvis stærkt tilfreds med, at
retten er af samme opfattelse, siger Rasmus von Stamm.
To ankede ved domsafsigelse sagen til
landsretten, de andre seks personer bad
om betænkningstid i forhold til at anke
dommen.
lp

Nye medarbejdere
skal skabe tryghed
Ni nye medarbejdere er ansat i Københavns Politi til forebyggende arbejde
med fokus på unge i særligt udsatte boligområder.
25 nye medarbejdere bliver på landsplan ansat i dansk politi for at forebygge og
styrke kampen mod banderne i særligt udsatte områder. Ni af de nye medarbejdere
er ansat i Københavns Politi. Indsatsen er
et led i Justitsministeriet udspil "Trygheden skal tilbage i gaderne - 12 initiativer"
fra august. Initiativerne skal bidrage til at
forebygge kriminalitet blandt andet i forhold til rocker- og bandemiljøerne.
Forebyggerne vil i tæt samarbejde
med politifolk bidrage til at styrke den
borgernære forebyggelse til gavn for
beboerne i de særligt udsatte områder.
Forebyggerne skal således supplere den
eksisterende indsats, hvor de i udvalgte
boligområder vil være ansvarlige for Københavns Politis socialpædagogiske- og
kriminalpræventive indsats i tæt samarbejde med Den Kriminalpræventive Sektions kontaktfolk og Lokalpolitiet.
Forebyggerne er fagligt uddannet som
eksempelvis pædagog, socialrådgiver og
lærer. Der er i forbindelse med rekrutte-

ring lagt særlig vægt på kommunikative
og relationsskabende kompetencer.
De skal deltage i det opsøgende og
relationsbyggende arbejde med unge
og understøtte samarbejdet med lokale
samarbejdspartnere som skoler, kommuner, klubber, lokale beboere m.v.
- Vi ser frem til, at forebyggerne starter deres relationsopbyggende arbejde i
lokalmiljøerne. Hvis vi skal knække rekrutteringen til banderne, så er det vigtigt, at vi går på to ben, hvor vi både
forebygger, men også slår hårdt ned på
kriminalitet, siger fungerende vicepolitiinspektør Riad Tolba.
Forebyggerne skal understøtte lokalpolitiets kriminalpræventive indsatser
for unge på kanten af bandemiljø og
kriminalitet. Forebyggernes arbejde vil
blandt andet bestå af:
• fast støtte for udsatte unge og deres
familier
• opfølgning på hjemmebesøg foretaget af socialforvaltningen og politiet
• at indgå i SSP-samarbejdet
• relationsarbejde mellem unge og lokalpolitiet
lp
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ÆGTE LIVSLEDE I LYKKEPILLES

POLEREDE FREMTID
TEKST CAMILLE BLOMST

FOTO AMANDA HESTEHAVE

“Mand uden skygge” er
et herligt ekstensialistisk genremix
mellem realisme og magisk realisme,
her udspiller sig en hverdagsnær samfundskritisk fremtidsdystopi.
Man kunne kalde det SIFI socialrealisme bygget op af sprogligt overskud, krydret med filosofiske indspark.
ANMELDELSE

Den kulturglatte fremtid

Torben er lige over fyrre, han er tidligere anerkendt forfatter, men gik over
til at skrive reklametekster. Han bor
i Vanløse med Louise og deres små
navnløse tvillingepiger, året er 2031 og
Danmark er blevet et gennem lykkeligt land. Magten er blevet overtaget af
medicinindustrien, som topstyrer folket med lykkemålinger og lykkepiller.
Medicinmagten har lavet en dansk
lykkemission, landet skal være gennemlykkeligt i 2050.
Forfatterens analyse af udviklingshistorien i vores del af verden
er, at vi har gennemgået epokerne:
Jægersamfund, teokrati, demokrati
og nu farmakrati.
Halvdeprimerede Torben nægter
at være et af de glatte ansigter, der
oplever livet i en medicineret lykkerus som kvæg i udviklingsfilosoffernes udspekulerede samfundsdesign.
Et Danmark, der blandt andet har en
stramt styret kultur, der med Den
Store Oprydning, lavede en form for
kollektiv censur, hvor folket smed privatsamlinger af film, bøger, blade og

så videre ud. Herefter kan kun godkendt kultur søges på nettet.
Ender i fodlænke

Vores genstridige hovedperson har
dog gemt et udvalg af den forbudte
kultur. Han har også fundet vej på
nettet til en shop, hvor man kan købe
bandlyste smøger. I det hele taget har
samfundet øje på ham, han stikker
ud. Uden at røbe handlingens vende
og højdepunkt, så stikker det af for
Torben på en måde, som i 1970’erne
ville have været en forfriskende anarkistisk opvågning, men i fremtidens
stringente samfund betyder udbruddet, at manden ender i fodlænke og
daglig tvangsmedicinering på Centeret for Lykke og Personlig Vækst.
Samtaler med en havmåge

Romanen er bygget op af episoder og
optrin, der ligger tæt på en voksen
mand jævne hverdag i nutiden. Derfor bliver det også levende, aktuelt og
tankevækkende litteratur, når Torben
er småumulig, stritter imod og er kritisk overfor samfundet.
Et herligt twist er en dansktalende
havmåge, der hjælper Torben med at
se klart på det forhutlede liv, som han
to tredjedele inde i romanen er havnet i takket være sin opsætsige natur.
Hvis man kan lide forfatteren
Murakami, så vil man hylde havmågedialogen og legen med læserens egen opfattelse af livets forløb
og mening.

Plottet er endelig en afprøvning
af en Einstein konstatering (nævnt
på side 106 i romanen): Når teknologien en dag overhaler mennesket og
dermed styrer det, vil vi stå med en
generation af idioter. Og herfra vil det
kun gå tilbage.
Udvejspillen

Der serveres en udvej af den neddæmpende medicin, som med en læges styring sprøjtes ind i Torben vener
hver dag, en enkelt modstandspille.
En ven giver ham muligheden for at
tage denne afgiftende pille, der giver
modet og hovedet tilbage. Torben går
rundt med den i lommen - og som læser glæder man sig inderligt til at se,
hvilke ulykker, det vil udløse.
Den ene pille bliver en mere russisk
og medicinsk afskyelig succeshistorie,
end man lige havde forestillet sig.
Vores genstridige og provokerende hovedperson, der ikke føler sig
hjemme i sin tid, udreddes, eller udryddes, alt efter hvem der ser på det.
Poesi og filosofi pakket ind i tristhed
Torbjørn Rafn har skrevet masser
af radiodrama og flere spillefilm, så
det var forventeligt, at replikkerne er
super skarpe og de forskellige figurer
får hver sin tone. Men i romanformen
får forfatteren anledning til også at
male miljøer og det gør han enkelt og
præcist, hvilket samlet set gør læseoplevelsen tydelig og filmisk.

Det filosoferende lag løfter læsningen og sproget er solidt og sprødt.
For eksempel er Torben inde i “hjernekistens medicinske tusmørke” og på
et tidspunkt kan han “røre ved verdenshinden”, storslået poesi mindst
i en hård nedtur for en midaldrende
mand i en kælder på Ålekistevej.
Der filosoferer også over, hvad en
mands skygge er for noget, hvor meget
må den fylde og er det måske sjælen?
Tak til en forfatter, der går til kamp
mod hverdagens ensretning, upersonlige, ukreative, grådighed og passivering af vikingerne efterkommere.
jl@kbhavis.dk

Torbjørn Rafn
Mand uden skygge
Roman, Banderole, 183 sider
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Carl-Johan Vallgrens biografi om den svenske skuespiller Mikael Persbrandt: Som jeg husker det
er en ualmindelig stærk og vellykket
historie om stjerneskuespillerens op-,
ned- og optur. Persbrandt begynder
med at fortælle om sin opvækst, hvor
han bliver født i 1963 og voksede op
i en noget dysfunktionel familie med
en lang og opslidende skilsmisse, før
faren var helt ude af billedet, og hvor
lille Mikael voksede op hos sin mor
og mormor.
Men altid har Mikael forsøgt at
være god nok i farens øjne. Han bryder igennem som teaterskuespiller,
hvor han får mange drømmeroller,
og hvor han samtidig får sit store
gennembrud i både svenske, danske
og internationale film for ikke at tale
om den rolle, der virkelig gør ham
berømt, nemlig som strømeren Gunvald Larsson i de mange tv-film om
Martin Beck. Her er han den store
modsætning til Peter Haber, som han
absolut ikke har et nært forhold til,
men som han betragter én, der stiller
sig op på en piedestal, og som har diva-manérer, og hvor han konkluderer:
”Det må være tungt og besværligt at
være Peter Haber.”
ANBEFALING

Spiritus og kokain

En stor del af biografien handler om
Mikael Persbrandts misbrug både af
spiritus og kokain. Og han har en underlig evne til at søge selskab med kriminelle. Som han skriver: ”Det er ironisk, at i takt med at jeg blev stadigt
mere berømt som filmstrømeren Gunvald, lærte jeg flere og flere skumle
mennesker at kende.” I en helt grotesk situation kører en spirituspåvirket Persbrandt ind i en politibil, hvor-

efter han flår døren op, springer ud på
vejen og råber: ”Gunvald Larsson her!
Ned på jorden med jer, I sataner. Jeg
er verdens bedste strømer. I har ikke
en chance!” Meget handler også om
forholdet til de mange kvinder, som
har haft en plads i hans liv, skuespillerne Lena Nilsson og Maria Bonnevie
samt Ulf Lundells datter Sanna, som
Persbrandt har fået sønnerne Igor og
Lo Lundell Persbrandt med.
Foruden at være meget åben omkring sit misbrug, lægger Persbrandt
heller ikke skjul på sit ry som kussetyv, samtidig med at han er vanvittig
jaloux, når hans kvinder er sammen
med andre mænd.
Skandalehistorier

Den helt store nedtur er begyndt for
Persbrandt, hvor han til stadighed fodrer formiddagsbladenes spisesedler
med den ene skandalehistorie efter
den anden, og han udsættes direkte
for pengeafpresning, da Expressen er
kommet i besiddelse af en film, som
de truer med at lægge på nettet, en
film, hvor han tager kokain i et kælderlokale. Der bliver dog kæmpet imod,
og Persbrandt skriver en artikel om
sladderjournalistik, som i sidste ende
resulterer i, at Pressenævnet tvinger
Expressen til at fjerne filmen fra nettet. Den ustabile skuespiller er godt i
gang med at smadre hele sin karriere,
bl.a. da han skal indspille Pernille Fischer Christensens film ”en du elsker”
bl.a. sammen med Trine Dyrholm, og
hvor skuespillerne bliver installeret på
Falsled Kro på Sydfyn.
Mens Persbrandt er hjemme i
Stockholm deltager han i en længere
fest med forskellige skumle personer,
og efter at have været en tur omkring

hospitalet, hvor han får diagnosen bipolaritet, vender han endelig tilbage
til Sydfyn, hvor optagelserne har ligget stille i et par uger, og det hele ender med, at Zentropa kræver en større
erstatning, og efter et forlig må Mikael Persbrandt betale en million til
producenterne, og desuden er hans ry
alvorligt beskadiget. Det bliver dog
senere til en filmindspilning i Sydafrika, hvor han spiller sammen med
bl.a. Mads Mikkelsen og den tidligere
fodboldstjerne Eric Cantona.
Sygemelding

Næste trin på nedturen bliver, da man
skal i gang med at indspille en fjerde
sæson af Beck for filmselskabet Filmlance, og han efter en større druktur
må lade sig sygemelde med en brækket arm. Da han mangler at dokumentere, hvad der er sket, lader han nogle
venner hoppe på sin hånd, indtil den
brækker, så han med røntgenbillederne kan bevise sit uheld. Det ender
med at Filmlance fyrer ham, men han
får lov til at afslutte den sidste film,
Gunvald er med i, og dermed slutter
hans tid som filmstrømeren Gunvald
Larsson.
Mellem al den nedtur fortæller Mikael Persbrandt også om sin passion
for hurtige biler og motorcykler, og
hvordan han ind imellem alle skandalerne slapper af som kunstmaler, og
faktisk lykkes det for ham på en udstilling at få de fleste malerier solgt. I
en mere vellykket periode af karrieren
får Persbrandt chancen for at spille i
Hamilton i Katrine Windfelds filmatisering af Jan Guillous bøger, og for som
50-årig at leve op til denne superhelt
går han i træning, hvor han opbygger muskler og taber 17 kilo. Nogle af

de mest gribende scener i biografien
er, hvordan han forelsker sig i Sanne,
mens han totalt svigter sit livs store
kærlighed Maria Bonnevie, der, efter
at hun har erfaret at Persbrandt har
gjort Sanne gravid, aften efter aften
må stå på Dramatens scene sammen
med Mikael og sige replikken fra Frøken Julie: ”Men hvad nu, hvis jeg bliver gravid…” Det hele ender dog nogenlunde godt, for som han skriver:
”Sanna var gjort af sejt stof, det må
jeg lade hende.
Og i sidste ende fik hun jo ret;
bæstet kunne tæmmes, men først da
han havde nået bunden alene.” Biografien slutter med personregister og en
række farvefotografier, hvor man bl.a.
kan se den stærkt tatoverede skuespiller. Mikael Persbrandt. Som jeg husker
det er én af de absolut bedste biografier, jeg har læst i de senere år. Kan
varmt anbefales.
jl@kbhavis.dk

Carl-Johan Vallgren
Mikael Persbrandt - Som jeg husker det
Oversat af Henrik Andersen
Illustreret med farvefotos
490 sider - Politikens Forlag
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PRAGTVÆRK OM

CHRISTIANSHAVN
TEKST JANNIK LUNN

Fæstningsbyen Christianshavn blev grundlagt af Christian
4. i 1618 og kan derfor i år fejre sin
400 års -fødselsdag. Sikkert derfor har
historikeren Anders Bjørn og folkloristen Jane Lytthans valgt at udgive
Christianshavnerliv netop i år.
Det er der blevet en pragtfuld bog ud
af, som fortæller hele historien om
denne ” by i byen”, der i dag også omfatter de områder, som tidligere var
lukkede områder, nemlig Holmen,
Margretheholm og Refshaleøen. Christianshavnerliv går frem år for år, og
begynder med 1600-tallet, hvor Christianshavn fra 1639-74 var en selvstændig købstad, hvis største institution
var Børnehuset, som hørte under byens fattigvæsen og var optagelseshjem
for forældreløse, fattige og vagabonderende børn over seks år.
ANMELDELSE

Kvindelige sysler

De fik lidt undervisning i håndværk
og kvindelige sysler, så de kunne forlade huset med gode muligheder for
at få arbejde som håndværkere eller
tjenestepiger. Børnehuset blev næsten nabo til Frelserkirken, der blev
indviet i 1696, men som først fik sit
spiralsnoede spir senere i 1700-tallet.
Ellers var 1600-tallet på Christianshavn præget af stor fattigdom, hvor de,
der ikke boede i de store patriciergårde
i fx Strandgade eller de to Overgader
langs kanalen, hvor der var kajplads til
handelsskibe og pramme, eller boede
i mellemklassens borgerhuse, der ofte
var beboede af selvstændige håndværkere eller småhandlende, boede i fritliggende faldefærdige småhuse med
lokum i et bræddeskur i gården, og
hvor vand måtte hentes ved en offentlig brønd. Tit boede en familie på fem
mennesker på omkring 35 kvm., og
under disse kummerlige forhold med
dårlige hygiejniske og sanitære forhold
trivedes pest og andre sygdomme, så
under det store angreb af byldepest i
begyndelsen af 1700-tallet døde alene
på Christianshavn 1153 mennesker,
hvortil skal lægges antallet af døde i
Børnehuset, som ikke kom med i kirkebogens opgørelse over døde i 1711.
Epidemier

En medvirkende årsag til datidens
epidemier var naturligvis de uhygiejniske forhold, hvor skidtet flød i
rendestenene, og hvor natmændene i
hestevogne skrumplede hen over brostenene, når de hver nat kørte omkring

65 læs lort ud til en latrinkule bag Vor
Frelsers Kirke. Med den stank, der må
have været, var der ikke noget at sige
til, at Amager fik betegnelsen ”Lorteøen”. Nu var alt ikke fattigdom og
jammer, for fra 1718 efter den store
nordiske krig og hundrede år frem
havde Christianshavn sin storhedstid,
hvor indbyggerantallet blev fordoblet
fra 4.500 til 9.000, og handelen med
kolonivarer – herunder ca. 120.000
afrikanske slaver var med til at gøre
Christianshavn til et økonomisk kraftcenter.
Ildebranden

Men efter den store ildebrand i København, der gjorde 15.000 hjemløse i den
gamle by, kom knap 1.200 hjemløse
københavnere til Christianshavn for
at få husly hos familie og bekendte. Så
i 1728 var antallet af fastboende personer på Christianshavn 6.063 samt 300400 børn, hjemløse, løsagtige kvinder
og forbrydere i Børnehuset, som ikke
var med i folketællingen. Som et eksempel på sammenstuvningen i fx
Dronningensgade, der var den tættest
befolkede gade, boede der 1050 indbyggere, hvor der alene i de seks huse
i nr. 130 boede 114 mennesker, hvoraf
15 var husvilde fra indre by. Når vi nu
er i gang med de mere ydmyge steder
på Christianshavn, så er det værd at
nævne Amagergade, den lille hyggelige sidegade til Torvegade, hvor tv-serien Huset på Christianshavn udspiller sig. Her boede der i blot 14 små
beboelseshuse næsten 1.000 mennesker. På et fotografi i bogen fra 1899
ser man nogle beboere i gården omkring vandpumpen i baggården til
nr. 11, hvor omkring 50 ”skikkelige
og nette folk, hver dag måtte kæmpe
med alle mulige ubehageligheder og
ubekvemmeligheder for at holde no-

genlunde rent og ordentligt inden for
dørene på grund af et yderst forsømt
tilsyn fra ejerens side.”
Der var et stort tysk mindretal på
Christianshavn, der klagede over at
måtte dele Vor Frelsers Kirke med
den danske menighed. Derfor accepterede Frederik 5. et ønske om støtte
til at opføre en tysk kirke, og kongen
forærede menigheden en grund for
enden af Strandgade, hvor saltværket
tidligere havde ligget, og han gav tilladelse til en landsomfattende indsamling og et lotteri til at finansiere
byggeriet. Derfor fik Christianskirken i folkemunde navnet Lotterikirken. Foruden et par fattigskoler blev
der i 1700-tallet grundlagt Christianshavns Frie Skole for børn af ubemidlede forældre, som senere blev overtaget af Christianshavns Døttreskole,
og Den Classenske Legatskole kom til
i 1794, og i 1787 havde Selskabet for
Borgerdyd oprettet sin skole, hvor det
dannede borgerskabs børn kunne formes til gode samfundsborgere med
de rette borgerdyder som flid, gudsfrygt og fædrelandskærlighed. I 1735
var Børnehuset på Christianshavns
Torv fyldt til bristepunktet med i alt
531 personer, hvoraf 348 var tilbageholdte tiggere. Derfor blev der startet
en indsamling til at finansiere en udvidelse og modernisering, og i 1741
stod Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset
færdigt, tugthus for forbrydere og forbedringshus for tiggere, løsgængere
og ”liderlige qvindfolk”.

og de sidste knapt 2.000 medarbejdere blev fyret. Også Flådebasen Holmen måtte rømmes, da Orlovsværftet
skulle lukke, og søværnets skibe og
1.700 arbejdspladser blev flyttet til
de to flådestationer i provinsen. Den
sidste del af bogen omhandler Christianshavn i det 21. århundrede med
operabyggeri og forskellige nye broer
samt fx det højhusprojekt, som efter
mange protester heldigvis aldrig blev
gennemført. Apropos broerne var der i
aprilnummeret af lokalavisen Christianshavneren en opsigtsvækkende nyhed, nemlig at den nedslidte Knippelsbro var solgt til et tysk konsortium, der
ville flytte den til en flod mellem det
tidligere Østtyskland og Polen.
Nyheden var dog en aprilsnar, men
den sfspejlede den uro, der var på det
tidspunkt omkring den uundværlige
bro, der var nedslidt efter mange påsejlinger og intens brug. Der er beretninger om de store saneringer, bl.a. om
Sofiegården og miljøet bag den, som
fx omfattede rockgruppen Gasolin’, og
om Christiania, der den 26. september
1971 fik sin dåbsattest, da Jakob Ludvigsen udtalte: ”Christiania er en fri
stat,” og fulgte det op med denne opfordring i Hovedbladet: ”Emigrer med
linje 8 til Christiania.” I Christianshavnerliv kan man også læse om, hvilke
kunstnere, der har boet i, eller betydet
noget for bydelen, og der er så meget
at hente i dette pragtværk af en bog,
at man roligt kan læse den fra ende til
anden, og så er den forsynet med en
mængde gode billeder og kort – både
i farve og sort/hvid.
jl@kbhavis.dk

De nye arbejdspladser

Bogen fortæller om de mange nye industrielle arbejdspladser, hvor Burmeister og Wain selvfølgelig indtog en
hovedrolle, indtil den toneangivende
arbejdsplads tre år efter 150 års-jubilæet i 1993 blev erklæret konkurs

Anders Bjørn og Jane Lytthans
Christianshavnerliv. Gennem 400 år
Gennemillustreret. 386 sider. Gads Forlag
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ROSENS SJÆL

– DEN PERFEKTE GAVE
Hatte - siden 1857
Stil, med smil.

Nils Vest ved receptionen i hans rosenhave.
TEKST JETTE R. ARENDRUP

FOTO TORBEN DRAGSBY

Nils Vests
smukke nye bog, ”Rosens
Sjæl” med digte af Marianne
Larsen viser på en af de første sider et foto af Stenhuset
på Christiania med den tibetanske mandala på muren, og
med en lille tekst om det tibetanske tulku-barn, der engang
boede der. Billedet er en naturlig indgang til det dybere
tema i denne bog, hvor blomsterne ses som og arrangeres i
en mandala-form, der indbyder til meditation over f.eks.
”. . . den verden, der har skabt
disse roser”, som Nils Vest et
sted udtrykker det.
ANBEFALING

En æstetisk nydelse

Marianne Larsens digte smykker på fornemste vis billederne af de forskellige rosenarter og supplerer perfekt Nils
Vests små oplevelser, gode råd,
faktuelle viden og farverige
anekdoter. Et eksemplarisk
samarbejde i en udgivelse,
der er en ren æstetisk nydelse.
Det er en lille skat af en
bog, som man kan forestille

sig, at man vil købe til sin elskede, til sin gode ven der holder af roser eller til – faktisk
hvem som helst der påskønner ro og skønhed. Bogen er
uhyre velegnet som værtindegave og vil forhåbentligt blive
flittigt brugt som sådan, for
den fortjener stor udbredelse
i denne forjagede verden, der
skal huske at holde pause,
glæde sig og fordybe sig.

år på Christiania og i dag tilbedes i Indien som en bevidst
genfødsel af Dalai Lamas læremester. Jeg havde i sin tid
selv den ære at møde den treårige tulku alene på en sti i
nærheden af Stenhuset, hvor
jeg under stor højtidelighed
fik overrakt to små agern med
en mine som ved en særdeles
vigtig indvielse.
jra@kbhavis.dk

Tulku-barnet fra Stenhuset

For nu at vende tilbage til
begyndelsen af bogen, vil
jeg benytte denne lejlighed
til også at anbefale den meget spændende dokumentarfilm, ”Buddhas barn”, instrueret af Christina Rosendahl,
som kan lånes gennem Det
Danske Filminstitut, og som
handler om netop tulku-barnet fra Stenhuset på Christiania. Dokumentaren fortæller,
hvordan en ung dansk pige,
Pia, rejser til Indien, bliver
forført i et tempel af en tibetansk Lama og føder en søn,
der tilbringer sine første fire

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

Nils Vest og Marianne Larsen
Rosens sjæl
Forlag: Nils Vest Film, 156 sider

Købmagergade 5
1150 København K
3313 6270
info@petitgas.dk
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DØDSENS FARLIGE

GOLDDIGGER
HJEMSTAVNS- OG
UDVANDRERROMAN
TEKST JANNIK LUNN

TEKST JANNIK LUNN

ANBEFALING Ved at læse Dødens
engel af den britiske forfatter Peter
James, som er hans tolvte bind om
kriminalkommissær Roy Grace fra
Brighton, må jeg indrømme, at her
er en helt fremragende krimiforfatter, hvis tidligere udgivelser helt
har unddraget sig min opmærksomhed, men det kan der heldigvis rettes op på.

Mistænkt

Roy Grace’s hustru Sandy har åbenbart været forsvundet siden én af
de tidligere historier om ham, og
han havde endda været mistænkt
for at have skaffet hende af vejen,
men hun dukker op et sted i dette
bind. Imidlertid er Roy siden blevet gift med retsmedicineren Cleo,
som han har sønnen Noah sammen med. I Dødens engel har Roy
et gammelt hængeparti, som han
gerne vil have på plads, nemlig
udleveringen af kvindemorderen
Edward Crisp, der sidder fængslet
i Frankrig, men så får han en ny
og krævende sag, da Jodie Bentley
kommer i politiets søgelys, fordi
flere af hendes mænd omkommer
på mystisk vis. Som barn stod hun
i skyggen af sin smukke søster, og
det var usandsynligt for hendes
forældre, at Jodie og ikke deres
yndlingsdatter ville blive gift med
en velhavende mand.
Efter søsteren Cassies død, gennemgår Jodie en plastikkirurgisk
forvandling, hvorved hun bliver
en tro kopi af den smukke søster.
Hendes første mand, Christopher
Bentley, var en velhavende forretningsmand, der var fascineret

af giftige krybdyr, døde efter at
være blevet bidt af en efan, og da
Jodie havde udskiftet modgiften
med placebo, døde Bentley en grufuld død, og Jodie arvede både hus
og krybdyr, slanger, edderkopper,
skorpioner og frøer, som havde i
terrarier i sit hus i Brightons velhaverkvarter. Den næste ægtemand, som kom i kløerne på Jodie, var finansmanden Walt Klein,
som Jodie havde mødt i Las Vegas,
og som hun slap af med ved en skiulykke i Alperne. Men på grund
af Kleins tvivlsomme økonomiske
transaktioner, blev der ikke tale
om nogen arv, og Jodie gik straks
på udkig efter et nyt offer.
På et hotel i New York havde
hun en hed nat sammen med en
rumænsk håndlanger for et mafiasyndikat, fra hvem hun røvede
100.000 dollars og et vigtigt usbstik, hvorefter hun rejste tilbage
til England. Her nåede hun via
sine mange forskellige identiteter tilbage til Brighton, hvor næste
rigmand gik i fælden, den velhavende enkemand Rowley Carmichael, der inviterede hende med
på et krydstogt til Østen, og allerede undervejs bliver de gift af
skibets kaptajn, men Carmichael
når aldrig hjem, da det lykkes for
Jodie at fylde nedfrossen slangegift fra en efan i hans injektionssprøjte, så også han dør.

af samme slags slangegift, og han
sætter en undersøgelse i gang. Samtidig har den amerikanske mafia
sendt en snigskytte til Brighton for
at få fat i den famøse usb-stik, der
indeholder adresser på store dele
af den amerikanske gangsterverden. På et tidspunkt tilbyder en
af Roys efterforskere, Norman Potting sig som lokkedue ved at lade
sig forvandle til rigmanden J. Paul
Cornel, men ham fatter Jodie mistanke til, og så begynder hele det
hæsblæsende slutspil. Mere skal
ikke røbes her.
Dødens engel er en underholdende pageturner, som giver mig
lyst til at grave tilbage til de tidligere bind i serien. Jeg forstår
godt, at Peter James bliver solgt
over hele verden.
jl@kbhavis.dk

ANMELDELSE Høstkarl i himlen er første bind
i Edvard Hoems slægts- og udvandrersaga,
som blev udgivet i Norge fra 2014-17, og forhåbentlig vil blive fulgt op af endnu et par
bind på dansk i løbet af de næste år.
Historien begynder i den norske by Molde
i 1874 på Knut Hansen Nesjes 36-års fødselsdag. Foruden at være forfatterens oldefar er
Nesje høstkarl på en stor gård, og som læser
bliver man indviet i, hvordan man sliber en
le og høster med den på den mest optimale
måde. Nesje er enkemand med en søn, da han
møder Serianna, som han bliver gift med, og
som han får yderligere tre børn sammen med.
Den lille familie lever under trange kår, hvor
Nesje foruden at deltage i høsten på den store
Gørvell-gård i fritiden opdyrker deres egne fire
tønder land.
Desuden møder man som læser saddelmageren Ole Aas, der bliver gift med Gjertine,
og da de får brev fra Oles bror og hans mor,
der er udvandret og har slået sig ned i South
Dakota, er det med en opfordring til også at
følge dem til Amerika, hvor der vist er brug
for saddelmagere. Gjertine, Ole og deres børn
følger samme rute som mange andre nordmænd på den tid, først med skib fra Trondhjem til Hull i England, videre med tog til
Liverpool for så at sejle med dampskibet S/S
Parisian fra The Allan Line til Halifax i Canada, fortsætte op ad St. Lawrence-fjorden til
Quebec, for endelig at slutte rejsen med tog
til Midtvesten, hvor mange af de tilrejsende
fandt deres nye hjem. Resten af romanen
foregår skiftevis i Norge og i Amerika, indtil Nesje følger sin og Seriannas tredjeældste
søn Eilert til Kristiansund, hvorfra han også
drager til Amerika. Høstkarl i himlen handler om både tro og kærlighed, og jeg glæder
mig allerede til at høre mere om de norske
udvandrerfamilier i de næste tre bind.
jl@kbhavis.dk

Et mønster

For politiet begynder der at tegne
sig et mønster. Roy Grace finder
det helt usandsynligt, at samme
kvindes to ægtemænd begge dør

Peter James
Dødens engel
Oversat af Pia Trøst Nissen
397 sider. Cicero

Edvard Hoem
Høstkarl i himlen
Oversat af Steen Piper. 327 sider. Hovedland
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ERINDRINGSBOG

TEKST JANNIK LUNN

Mathilde Walter
Clark, der siden 2004 har skrevet
flere romaner, noveller og essays,
er nu aktuel med sin erindringsbog Lone Star, der hovedsagelig
handler om hendes møder med
sin amerikanske far og hendes besøg i det Texas, hvor Clark-familien
her slået sine folder gennem generationer. Da Mathildes stedfar dør
på Frederiksberg Hospital, melder
tanken sig, hvordan hun vil få det
at vide, hvis hendes egen far dør på
den anden side af Atlanten. Hun
har tidligere mødt sin far i Danmark, hvor han besøgte sin datter
og sin tidligere hustru (Mathildes
mor), men den belgiske kvinde C.,
faren nu er gift med og har flere
børn sammen med, og som Mathilde tidligere har besøgt både i
St. Louis og i Belgien, hvor den nye
kone har erhvervet et hus, har pludselig fået den idé, at faren ikke skal
se datteren Mathilde mere.
Måske skyldes det direkte jalousi, fordi hun eventuelt nu er
bange for, at Mathildes forældre
nu efter stedfarens død vil finde
sammen igen. Ikke desto mindre
beslutter Mathilde sig for at flyve
til USA, hvor hun og faren mødes
i Texas, og her besøger de mange
forskellige slægtninge. Mathilde
havde på et tidspunkt smidt alle
de breve, hun havde fået af sin
far, ud, men under turen til Texas, overlader faren hende alle de
breve, som hun i tidens løb har
skrevet til ham, og på den måde
lykkes det for hende at rekonstruere deres fælles historie, så
hun er blevet i stand til at skrive
den bog, hun altid har vidst, at
hun ville skrive. Det er blevet en
meget smuk beretning om familien Clark, hvor man møder både
nulevende medlemmer, men også
dem, der er døde for mange år siANMELDELSE

den på mere eller mindre spektakulær vis. Fx låner Mathilde en
bog, Our Clark Family 1740-1998
af sin fars kusine Gloria, hvor
Cora Clark, der var slægtsforskeren, og som har samlet bogen, bl.a.
kan berette, at bedsteforældrene
Nancy og William A. Clark medbragte slaver på rejsen i vogntoget
fra Alabama til Texas, og at Jasper, som Nancy fik i bryllupsgave,
blev opdraget, som var han deres
eget barn, og at samme Jasper efter Borgerkrigen arvede et stykke
jord af William A. Clark plus de
huse, de havde boet i og nogle muldyr. Kort tid inden Mathilde siger
farvel til sin far for at rejse tilbage
til Danmark, skriver hun om det
landskab, hun har oplevet: ”Variationerne synes uendelige. Den
milde måde landskabet er gået
mod genkendelse på. Placeringen
af vandhullerne er en fred for øjet.
Huset på højen. Traktorer, trucks.
Plads til at lade maskinerne ruste
i solen. Hundredevis af sorte køer
strøet ud over den lysende prærie
som frø på et foderbræt. Dovent
tyggende i den skrå sol. Jeg hamstrer det hele med øjnene for at
lagre det et sted i kødet eller sjælen, noget at tære på når jeg vender
hjem til de trange københavnske
gader.”
Lone Star, som på omslaget bliver betegnet som en roman, men
efter min mening mere er en slags
erindringsbog, er skrevet på dansk,
mens mange af farens replikker er
bibeholdt på engelsk. Det kan ikke
undgås, at der også diskuteres politik, som fx under et besøg i et Walmart supermarked, hvor rifler, geværer, maskinpistoler og andre
håndvåben ligger frit fremme, og
hvor Mathilde spørger sin far: ”Er
det rigtige våben?” –”Yes, of course.” – ”Det ligner legetøj,” siger jeg.

”Han ved med det samme, hvor jeg
er på vej hen. Ud på et overdrev
som han ser det, det er europæeren i mig, skandinaven, danskeren, der tror, at verden kan klare
sig på tynd te og høvisk tale.” Til
allersidst mindes Mathilde et øjeblik, da hendes far besøgte dem i
København. Her havde faren glemt
at knappe en knap i sin skjorte, og
hvor moren knappede den glemte
knap med stor ømhed, og faren villigt og selvfølgeligt lod den knappe.
”I det øjeblik forstod jeg, at min
mor og far var virkelige mennesker,
ikke bare hver for sig og i hver sin
verden, men i den samme verden.
At de vitterligt havde delt et liv
før mig. Med en enkelt bevægelse
knappede min mor to ellers komplet adskilte verdener sammen. I
det øjeblik var verden hel og rund.
Det er mit fineste øjeblik. Så enkelt er det. Min mor der knapper
en knap i min fars skjorte.” Den
sætning runder denne flotte erindringsroman af, om at være levende og om at se og forstå – og
elske alligevel. Sjældent har jeg læst
en mere smuk og gribende gang
erindringer.
jl@kbhavis.dk

SELVTÆGT
TEKST JANNIK LUNN

PRIS Forfatterægteparret Øbro & Tornbjerg,
er igen aktuelle med det sjette bind med kriminalpsykologen Katrine Wraa i hovedrollen. De
ustraffede begynder, da Katrine netop er vendt
tilbage fra ferie med sin datter Edith, som hun
er alenemor for, efter at hendes mand, der også
var ved politiet, blev dræbt i et af de forrige
bind. Hun bliver straks kastet ud i en af de største sager, hun har været med til, da man finder
liget af en hængt mand, der ved første øjekast
ser ud til at have begået selvmord.
Men da Katrines veninde, retsmedicineren
Anne Mi, får obduceret den døde mand, finder
hun tegn på, at manden er blevet bedøvet, før
han er blevet hængt. Drabschef Per Kragh bliver
kaldt hjem fra ferie til stor tilfredshed for Katrine og hendes kolleger Naja og Oscar, der har
måttet døje med den uduelige Torsten Bistrup
som vikarierende drabschef. Da det viser sig, at
den hængte mand tidligere havde været anklaget
for en voldtægt, han ikke blev dømt for, og da
flere tidligere voldtægtstiltalte også bliver fundet dræbt kamufleret som selvmord, bliver en ny
medarbejder, Emma Fabricius, der skal tiltræde
efter ferien, også kaldt hjem, da hun netop er
ekspert med hensyn til voldtægter.
Hovedparten af de 21 dræbte, hvis død politiet går i gang med at efterforske, var anklaget
for såkaldte partnervoldtægter, og Naja, Oscar,
Emma og Katrine begynder afhøringer af dels ofre
for de påståede voldtægter, dels pårørende til de
dræbte. Nogenlunde samtidig har Anne Mi overtalt sin veninde Katrine til at forsøge sig på en datingapp., hvilket resulterer Katrine møder Daniel
Reichmann, men allerede under mødet på en café,
finder hun ud af, at Daniel ikke er den rette for
hende, og for ikke at trække pinen ud, siger hun
det til ham og forlader caféen. I dagene derefter
bliver Katrine stalket af Daniel, hvilket resulterer
i flere ubehagelige episoder. Hun finder ud af, at
han flere gange tidligere har været anklaget for
stalking, og hun får et par politikolleger til at
mandsopdække hende. Da det bliver klart for politiet, at der findes et ulovligt kartotek over ikke
straffede voldtægtsforbrydere, løber helt løbsk,
især da også drabschef Per Kragh bliver myrdet.
I stedet bliver Naja konstitueret som ny
drabschef, og mens man i Danmark kommer tættere på de skyldige, finder politiet ud af, at der
findes en næsten identisk kreds af selvbestaltede hævnere i Indien, som straffer ikke dømte
voldtægtsforbrydere, og måske er der en sammenhæng mellem det, der er foregået i Danmark
og begivenhederne i en indisk ashram, hvor gruppen The Ash Warriors holder til. De mange tråde
samles til sidst i en dramatisk slutning. Og måske
går ligningen op lidt for let til sidst. Det er min
eneste anke, for plottet er fint, og blandingen
af selvtægt og hævn hænger fornemt sammen.
Måske det bedste bind i serien, men døm selv!
jl@kbhavis.dk

Mathilde Walter Clark
Lone star
427 sider. Politikens Forlag

Øbro & Tornbjerg
De ustraffede
403 sider
Politikens Forlag
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HYPERAKTUEL

SPÆNDINGSROMAN

FRA PSEUDONYMET ANNA EKBERG

SPRING

UD
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Anne Mette Kærulff Lorentzens
Skamlebben forener to genrer på fornem vis, autofiktion og grafic novel. Historien handler
om den midaldrende Louise, der har levet i
sit ægteskab med mand og børn, men som
egentlig siden sin barndom har været klar
over, at hun var mest til kvinder, og hvor
hun allerede dengang sagde til sin mormor,
at hun helst ville giftes med Laura, men fik
at vide, at piger gifter sig med drenge. Ægteskabet er ikke nogen udpræget succes, men
efter surfing på datingsider ender Louise på
Hotel Scandic i Roskilde sammen med en
kvinde, der dog straks efter en gang dildosex skal videre til en anden aftale. Så følger
en gang parterapi, inden Louise springer ud
af skabet og vil skilles, og derefter må hun
både fortælle sine forældre og børnene årsagen til hvorfor, hun forlod deres far. At Louise er tegnet som en kanin skal måske symbolisere liderlighed, men de fine tegninger,
hvor alle medvirkende er dyr eller fugle, gør
måske, at den meget vedkommende historie
er lettere at sluge – også for børn og unge,
og så er Skamlebben i øvrigt både kærlig og
fyldt med humor.
jl@kbhavis.dk

Anne Mette Kjærulf
Lorentzen
Skamlebben
142 sider
Cobolt

TEKST JANNIK LUNN

Forfatterparret Anders Klarlund og Jacob Weinreich,
der tidligere har skrevet krimier
både under forfatternavnet A.J.
Kazinski og Anne Ekberg, har nu
fået udgivet deres tredje Anna Ekberg-roman Havets Børn. Historien begynder i Uganda i år 2000,
hvor Rebekka og hendes mor kører galt på vej til hospitalet, hvor
den højgravide Rebekka skal føde.
Ved et mirakel overlever Rebekka,
mens hendes mor og det ufødte
barn omkommer.
ANMELDELSE

Sygdommen

Sytten år senere får Rebekka
konstateret kræft, og en knoglemarvstranplantation er det eneste, der kan redde hende. Desværre matcher hendes fars celler
ikke, men så viser det sig, at hendes datter mirakuløst overlevede
ulykken i 2000, for derefter at blive
bortadopteret. Resten af romanen
handler om Rebekkas kamp for at
finde datteren, der blev bortadopteret umiddelbart efter ulykken.
Sideløbende med Rebekkas søgen,
får man historien om de to børnesoldater Angel og Desmond, som

er flygtet fra Obersten, en uhyggelig tyran, der bl.a. har misbrugt
Angel seksuelt.
Menneskesmuglere

Det lykkes for Angel at nå frem
til menneskesmuglere, der fra
Nordafrika får sendt hende over
Middelhavet til den italienske ø
Lampedusa. Derfra lykkes det for
hende følge sporene efter Obersten, som hun har tænkt sig at slå
ihjel. Som læser går det hurtigt op
for én, at Angel er den forsvundne
datter, og om det lykkes for mor
og datter at blive genforenet, det
handler resten af historien om.
Men der sker også et mord på en
afrikansk kvinde i København,
og det fører politiet på sporet af
noget, der er sket i Østafrika tidligere, og på den måde vikler de
forskellige begivenheder sig ind i
hinanden.
Der er uhyggelige og gribende
scener om turen over Middelhavet i den alt for lille redningsbåd,
og i det hele taget er det lykkedes
for Anna Ekberg at skabe en både
fascinerende og hyperaktuel thriller, hvor man holdes i spænding

til den sidste side. Efter min mening er der tale om årets nok bedste danske krimi, som burde være
pligtlæsning for politikere som Inger Støjberg og Martin Henriksen.
Jeg glæder mig allerede til at læse
mere fra Klarlund og Weinreich,
uanset om det er skrevet af Anna
Ekberg eller A.J. Kazinski.
jl@kbhavis.dk

Anna Ekberg
Havets børn
402 sider
Politikens Forlag
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PÅ KOLDBØTTE-

FABRIKKEN
VELLYKKET SVENSK
»DEN SVÆRE TOER«
TEKST JANNIK LUNN

Efter sin fornemme debutkrimi Sporene vi efterlader os,
var der givetvis mange, der glædede
sig til at læse mere om Erlagruppen,
den specialgruppe, som den handicappede Edith havde nedsat med bl.a. den
utraditionelle politibetjent Liv Kaspi
og Gruppens fikser Richard Falke som
medlemmer, og allerede nu er Pernilla
Ericson klar med næste bind Jeg finder
dig, hvor man igen møder gruppen,
der denne gang har fået en ny livsfarlig opgave, nemlig at beskytte netop
Falke, der siden gruppens succesfulde
opklaring af overfaldene på en række
kvinder, har boet i Australien. Grunden, til at Richard rejste så langt væk,
var, at han havde givet politiet et tip
om det, som skulle have været ét af
Sveriges største kup nogensinde.
Han var nemlig blevet bedt om
at skaffe et antal politiuniformer,
som nogle gangstere skulle benytte
til kuppet, der var iscenesat af gangsterkongen Jovan Devic, og nu var
det ham, der havde givet politiet det
tip, som havde gjort, at hovedparten
af Devic’s mænd var blevet afsløret
og sendt i fængsel. Imidlertid har Devic fundet frem til, at det var Falke,
der angav ham til politiet, og derfor
har den magtfulde Jovan Devic sat en
lejemorder til at gøre Richard Falke
tavs. Da Richard, der er eftersøgt af
svensk politi som hovedvidne imod
Devic, vender tilbage til Sverige for
at besøge sin bedste ven, der ligger for døden på et hospice, bliver
han angivet af en ansat i Arlanda,
hvor man benytter det avancerede
SeeWide-program, der bl.a. benytter ansigtsgenkendelse. Den medarbejder, som er ansat i Arlanda, er på
Devic’s lønningsliste, og nu går jagten på Falke ind.
Derfor bliver Erlagruppen genetableret med Liv Kaspi i spidsen
og med hackeren Aminah, problemknuseren Richard og naturligvis
Edith, den officielle leder. Politiet lader samtidig Richard bevogte, fordi
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han har kendskabet til Jovan Devic,
der foruden at sidde på solariekæder og værtshuse samt indkræve
beskyttelsespenge, også er ekspert i
hvidvaskning af penge. Da det bliver
klart for Devic, at Falke bliver holdt
indespærret af politiet, og at hans liv
er i yderste fare, må han og Liv tage
affære, for det viser sig, at der er en
læk internt hos politiet, og så sker
der ellers en række farlige og spektakulære begivenheder, og mens Liv
er forelsket i Richard, er han mere
forbeholden, fordi han er bange for,
at hun vil være loyal overfor sin arbejdsgiver, politiet. I en dramatisk
afslutning må Liv samtidig beskytte
nogle af dem, som står hende nærmest. Forfatteren er til tider yderst
vittig, fx da hun fortæller om noget
nyt radioudstyr hos politiet, der kan
finde og fjernstyre pacemakere. Her
tilføjer hun: ”Vi var nogle stykker,
der håbede, at svinet Donald Trump
var hjerteopereret”. Det er lykkedes
for Pernilla Ericson at overgå sin debut, så den svære toer kan virkelig
anbefales.
jl@kbhavis.dk

Pernilla Ericson
Jeg finder dig
Oversat af Kamilla Pontoppidan Haderup.
348 sider. Harper Collins Nordic

TEKST JANNIK LUNN

Mennesker på sindssygehospital er en interessant krønike
om anstalter som Sct. Hans, Risskov,
Oringe, Viborg, Middelfart, Nykøbing
S., Vedsted og Augustenborg. Journalisten og forlæggeren Jens-Emil Nielsen
forsøger med denne bog at skabe forståelse for mennesker med sindslidelser i fortiden og nutiden, som i mange
tilfælde blev gemt væk på psykiatriske hospitaler, der fra 1911-1959 blev
kandt sindssygehospitaler. Før det var
der tale om såkaldte dårekister med
lille lem til maden.
Bogen fortæller om de gamle institutioner, hvor der ofte var smukke
parker, som de indlagte kunne spadsere i, men hvor der indendørs også
var bælter, remme og luffer i sengene
til de mest urolige patienter og madrasser med halm, som hurtigt kunne
udskiftes, når det var urenlige patienter, der lå på dem. De enkelte sindssygehospitaler har hver deres kapitel, og der er såkaldte casestories om
udvalgte patienter, som for de flestes
vedkommende er nævnt ved navns
nævnelse bortset fra enkelte patienter, hvis navne, man har ændret, når
journalerne var af nyere dato. Forfatteren har været ind over den enkeltes
journal, og man kan læse, hvor længe
behandlingen stod på, og om det endte
med helbredelse eller død. Det er både
uhyggelige historier, der resulterede i
hvide snit, men også nogle, hvor indlæggelsen resulterede i en form for
kunstnerisk virke.
Foruden de mange ukendtes journaler, har Jens-Emil Nielsen også indlemmet flere i offentligheden kendte
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mennesker som fx Amalie Skram, Tove
Ditlevsen, grevinde Adelaide Schimmelmann, Otto Wied (bror til Gustav
Wied), Vilhelm Dickmeiss, Peder Severin Krøyer og Anny Berntsen, der
var datter af konseilspræsident Klaus
Berntsen, der som én af hovedmændene bag 1915-grundloven var med til
at beslutte opførelsen af sindssygehospitalet i Nykøbing Sjælland, hvor datteren Anny var indlagt fra 1935-1982.
Det var i øvrigt Anny Berntsen, der
var udlært møbelsnedker, som i 1918
udførte sit mesterstykke Folketingets
talerstol (uden brug af søm og skruer).
Det er et imponerende værk Jens-Emil
Nielsen har skabt, som er blevet til,
efter han har læst eller skimmet flere
hundrede patientjournaler. Og så er
bogen gennemillustreret med mange
sort/hvide fotos.
jl@kbhavis.dk

Jens-Emil Nielsen
Mennesker på sindssygehospital
Stort format 136 sider
Bogforlaget Her & Nu

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

Tine Wiboltt
Apoteker på København
Vaisenhus Apotek
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Forkølet?
Pollenallergi?

Forkølelse
er en
virusinfektion,
derfra
skal
bekæmpes
Pollen kan give
forskellige
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person
til person. Derfor skal
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egetvejledning
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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.

København Vaisenhus Apotek
Landemærket 3-5 · 1119 København K · Tlf. 33 15 41 10
www.vaisenhus-apotek.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.

