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BEVAR DET BEDSTE VI HAR: 
KØBENHAVNERNE SKØNNE LIVA! SKØN BYVANDRING 

I DET GAMLE KØBENHAVN

VANDDRIVENDE 

PILLER LYSETS FEST
LEDER BREVKASSE KABARET MAGASIN MYLIUS ANMELDELSE

TEKST CAMILLE BLOMST

MIN BY  Mette Frobenius og Thomas Wivel, 
der var med til at opfinde og dyrke dansk 
stand ud på Din’s i Lille Kannikestræde, 
har slået pjalterne sammen om at optræde 
med at anbefale bøger. De er begge to me-
get bredt læsende og har skrevet en hel del 
bøger hver især. Nu kan man booke dem til 
at speed-snakke om litteratur og alt det 
bøger kan gøre ved og for en. Mette Frobe-
nius er fuld af ord, refleksioner og menin-
ger, hvad tænker hun om vores by?       S:14                              

TURISTERNE HAR 
MISFORSTÅET
KØBENHAVN ER IKKE BYEN, 
HVOR MAN LÆRER AT CYKLE

 995,-

NYTÅRSMENU

BOBLER & SNACKS

RIMMET TORSK OG BAERII CAVIAR

BISQUE AF JOMFRUHUMMER

CITRONSORBET

BEEF WELLINGTON MED TRØFFELSAUCE

BRDR. PRICES NYTÅRSDESSERT

KRANSEKAGE & KAFFE

NYTÅRSAFTEN 
HOS BRDR. PRICE

MENU INKL. VINMENU 
KR. 1.690

Booking skal ske på www.brdr-price.dk/events. For mere information skriv til info@brdr-price.dk.
Rosenborggade 15-17, 1130 København K, Tlf. +45 3841 1020, www.brdr-price.dk - lige ved Nørreport og Kongens Have

DISKRIMINATION   TRIST, AT EN GRUPPE MED LIVSLANGE TRADITIONER 
OMKRING DET HÆDERKRONEDE GAMLE VAREHUS SKAL AFVISES 
SOM FOR GAMMELDAGS TIL AT FÅ RABAT, NÅR DE VIL IND OG SUP-
PLERE GARDEROBEN I DERES LIVS EFTERÅR. - DET KLÆDER IKKE 
DET GAMLE VAREHUS.                            S.04

TEKST JETTE R. ARENDRUP     FOTO TORBEN DRAGSBY

Det hæderkronede, gamle varehus skuffer.

GOODIE CARD ER FREMOVER KUN TIL KUNDER MED SMARTPHONES

MAGASIN – RABAT 
ER IKKE FOR ALLE
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LEDER

KOM vi helskindet gennem valget? Der er grund til at 
tro det. Foreløbig er der ikke sket større ulykker end, 
at Anna Mee Allerslev blev genvalgt. Men det ser ud til 
at fikse sig selv. I samme ånd må vi håbe, at den kø-
benhavnske voksenudgave af det fænomen, der er kom-
met til byen trods dybe rødder i 80’ernes Aarhus’ De 
Flyvende Pisbønner, Frontløbere og Kaospiloter nøjes 
med at bidrage til underholdningen. Foreløbig har det 
da også været sådan, at Alternativets forbindelser 
til københavnsk bøssekultur og andre former for 
utæmmet kreativitet, umiddelbart har sat bedre 

kolorit på det politiske liv i byen end De Radi-
kales korruptionsskandaler og perfide personop-
gør. Guderne skal vide, at Borgerrepræsentationen 
trænger til et skud humør. Lad os håbe forsam-
lingens seks nye medlemmer fra Alternativet vil 
bidrage til det. 

MEN ellers er det alvorlige anliggender, der ligger foran 
de 55 folkevalgte, der træder sammen på rådhuset ef-
ter nytår. De næste fire år kan nemlig blive afgørende 
for, hvordan København kommer til at tage sig ud langt 
ind i fremtiden. Især på ét område: boligerne. De bo-
ligformer der er i byen, og især prisen på dem, 
er, faktisk bestemmende for hvilken slags by, Kø-
benhavn til enhver tid vil være. Ganske enkelt 
fordi boligformerne, og ikke mindst priserne på 
samme, er bestemmende for hvilke typer af men-
nesker, der kan bo i dem. Det er nu klart for næ-
sten enhver, hvilket valgkampen også afspejlede, 
at prisen for at bo i København nu er oppe på et 
niveau, hvor det ikke længere er forsvarligt, hvis 
byen fortsat skal være til at bo i for almindelige 
mennesker med almindelige indkomster. 

I en økonomi hvor udbud og efterspørgsel hersker, 
investeringer i jord og ejendom er en legitim forret-
ning og renter på lån er tilladt, er der stort set kun to 
ting at gøre for et bystyre, der vil øge boligmassen: 
at skabe så gode vilkår for socialt ansvarligt ny-
byggeri som muligt - og selv sætte noget i gang. 
Ved at øge udbuddet af boliger, kan man få efter-
spørgslen ned og dermed priserne til at falde. Det 
er den eneste vej. 

Flertallet i den ny BR vil ikke se København blive til 
en V.I.P.-by, det siger Overborgmesteren, nærmest 
flere gange om dagen. Et par dage før valget lance-
rede Socialdemokraterne selv forslaget om at bebygge 
de snart udtjente tograngeringsanlæg omkring Dyb-
bølsbro og Enghave. Inden valgkampen for alvor 
snerpede til, trak samme parti følehornene til sig 
i forhold til planerne om at bebygge engdraget 
ved Amager Fælled, nu taler man, endnu ganske 

sagte, men planerne skal nok tage form, om en 
alternativ mulighed for at inddrage en lille del af 
Fælleden til byggeri i stedet. Ved Østre Gasværk 
er man noget længere fremme med planerne om 
at bebygge det omliggende vasteland med skøjte-
hal, boldbaner og boliger. Der foregår ting og sa-
ger, som desværre stadig står lidt uklare, omkring 
posthusgrunden bag Hovedbanen.

INGEN af disse planer vil blive enkle og lige til gå i flæ-
sket på og pling-plong: står der funklende nye lejlighe-
der lige til at flytte ind for hr og fru politibetjent og 
sygeplejerske m/k. MEN det bliver også mødt med 
unødvendig, uretfærdig og usolidarisk modstand 
af naboer og andre københavnere med interesse 
i de pågåldende områder.

FOR: når man sidder i sin fede ejer- eller andels-lejlig-
hed, som man oven i købet tjener penge på, mens man 
sover - og samtidig mener, at det vigtigste der kan ske 
ude i byen er at bevare ynglesteder for bredskyggede 
rørhatte og at en udtjent DSB-grund selvfølgelig skal 
bruges til rekreative formål. Når man til enhver tid 
er klar til at råbe fra tagene, at enhver kvadrat-
centimeter ubebygget jord i København skal bru-
ges til park, skaterbane, sportshal, svømmebassin, 
vild natur, byhave, økologisk landbrug og være-
sted for utilpassede spidsmundede frøer, så taler 
man ikke alene som én, der har sit på det tørre. 
Så taler man som én der har nok i sig selv, som 
én der har hovedet for langt oppe i sin egen røv 
til, at man kan registrere hvad er sker omkring 
en. Man kan godt være sådan og stadig være nok 
så kreativ og cool – men ellers man i det store og 
hele: ret usympatisk – og ikke mindst medskyldig 
i at det København vi elsker lider en langsom død. 

KÆRE københavnere: giv vores nyvalgte borger-
repræsentanter en chance til at arbejde for at be-
vare det bedste vi har: Københavnerne i al vores 
mangfoldighed. 

Københavneravisen

BEVAR DET BEDSTE VI HAR: 
KØBENHAVNERNE

ANSV. CHEFREDAKTØR:
Robert Haren
rh@kbhavis.dk

REDAKTØR:
Lars Peter Lorenzen
lp@kbhavis.dk

JOURNALIST:
Henrik Vesterberg
hv@kbhavis.dk

KULTURJOURNALIST:
Anders Højberg Kamp
ahk@kbhavis.dk

BOGREDAKTØR:
Jannik Lunn
jl@kbhavis.dk

HISTORIKER:
Allan Mylius Thomsen
amt@kbhavis.dk

BLADTEGNER:
Claus Seidel
cb@kbhavis.dk 

BLADTEGNER:
Karsten Hansen
kh@kbhavis.dk

FOTOGRAF:
Torben Dragsby
td@kbhavis.dk

DISTRIBUTIONS CHEF:
Hjeppe Mann
hjm@kbhavis.dk

BOGHOLDERI:
Rasmus Nielsen
rn@kbhavis.dk

SOCIALØKONOMISK  

VIRKSOMHED
Ønsker du mere information om den 
‘Social Økonomiske Presseforening’, 
som er en socialøkonomisk virksomhed 
kontakt da:

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

KOLOFON

JOURNALIST: 
Jette R. Arendrup
jra@kbhavis.dk 

SENIORREPORTER: 
Peter Olufsen
fh@kbhavis.dk

JOURNALIST: 
Majbrit Hjelmsbo
mh@kbhavis.dk 

JOURNALIST:
Camille Blomst
cb@kbhavis.dk 

CHEFKONSULENT:
Ove Johansen
oj@kbhavis.dk

SENIOR ANALYTIKER:
Jørn Thulstrup
jt@kbhavis.dk

KONTAKT/UDGIVER:
Social Økonomisk  
Presseforening
Købmagergade 62, 2. sal
1150 København K

Tlf: 53 56 02 42
Cvr nr.: 35 76 36 78
Web: kbhavis.dk
Mail: kbh@kbhavis.dk

OM AVISEN:
Københavneravisen bygger 
på bydelsaviserne Rendestenen, 
Grønnegade Avertissements-
tidende, Rundetaarn Avis og 
Frederiksstaden. Siden 1993 har 
borgere og butikker haft glæde 
af at læse og annoncere. 

TRYK: Dansk Avistryk

OPLAG: 21.500 eksem-
plarer 

DISTRIBUTION: 
Postomdeles af Postnord og 
leveres til butikker, restau-
ranter, biblioteker, kontorer, 
klinikker og caféer i Kbh K. 

Næste nummer udkom-
mer og bliver omdelt fra 
onsdag d. 10. januar 2018.



Nytårskur i Hal C

Christianshavns 400 års jubilæumsudvalg 
og Christianshavns Lokaludvalg 

inviterer til

JUBILÆUMS

NYTÅRSKUR 
Lørdag den 6. januar 2018 

kl. 18.30-24.00 i Hal C. Dørene åbnes kl. 18.00

nytårstaler  .  kransekage & cava  .  uddeling af 
Anerkendelsesprisen 2017  .  historisk fotoshow 
Christianshavner freestyle rap show v. Per Vers 
livemusik v. Katinka og Gasoline  .  fællessang

salg af mad og drikkevarer.
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DISKRIMINATION Forleden var jeg en 
tur i Magasin for at opdatere min 
vintergarderobe. På anden sal i da-
meafdelingen stod en række fri-
stende tøjstativer med 20-30% rabat-
ter. Man skulle bare anskaffe sig et 
”Goodie Card” for at nyde godt af 
tilbuddene, stod der på et skilt. Jeg 
besluttede straks, at jeg var moden 
til at få endnu et kort til min over-
læssede pung og tog elevatoren op 
til 5. sal og Kundeservice. Men ak, 
Goodie-kortet var blevet til en app, 
og min Nokia telefon havde ikke den 
teknologi app’en krævede, lød det tri-
ste svar på min forespørgsel. De søde 
unge piger ved skranken beklagede 
meget og fortalte, at det var rigtigt 
nedslående, gang på gang at skulle 
afvise skuffede kunder, der manglede 
den påkrævede teknologi. De gav mig 

derfor en seddel med et telefonnum-
mer og opfordrede mig til at ringe og 
klage højere oppe i systemet over den 
nye ordning.

Forvirring i varehuset
Vel hjemme greb jeg telefonen og rin-
gede op på nummeret. Jeg præsente-
rede mig som journalist på Køben-
havneravisen. Jeg ville spørge ind til 
denne nye rabatordning, der frasor-
terer kunder uden smartphones. Jeg 
kender nemlig en del personer, ældre 
som yngre, der elsker gode, gamle Ma-
gasin, men foretrækker at en telefon 
er en telefon og en computer en com-
puter. Der er jo en grund til, at den 
enkle Doro telefon med de lidt større 
tal er en succes, og at Nokia til sta-
dighed udvikler den populære gamle 
3310 model. Der er simpelthen et kun-

degrundlag  – ikke mindst blandt 
mennesker der lider af stress. Skal 
disse personer nu ikke længere have 
adgang til rabatter i Magasin?
Jo,  damen i røret forsikrede mig med 
monoton stemme, at jeg tog fuldstæn-
dig fejl. Man kunne sagtens få kortet 
stadig væk. Jeg var blevet totalt fej-
linformeret af Kundeservice, og hun 
ville fluks sende mig et Goodie Card 
med posten.

Call me oldfashioned
Nu var jeg noget i vildrede og beslut-
tede at tage ind til Kundeservice igen, 
medbringende mit nyerhvervede Goo-
die Card. Denne gang blev jeg af en 
venlig men myndig ansat oplyst om, 
at jeg da godt kunne prøve at gå ind og 
aktivere mit tilsendte Goodie Card på 
nettet, men det ville højst – hvis over-

hovedet - virke ind til 2. januar 2018. 
Hun syntes da også, at det var kedeligt 
for mig, men de havde jo tidligere sor-
teret kunder fra, der ikke havde mail-
adresser, og nu var turen altså kommet 
til folk uden smartphones.

Men, ”call me oldfashioned . . . . ” 
jeg mener nu, at folk kan have mange 
gode grunde til at vælge smartphones 
fra. Man kan som sagt have tendens 
til stress, eller man kan simpelthen 
være ældre og have behov for en mere 
enkel telefon med større tal. 

Det er særligt trist, at en gruppe 
med livslange traditioner omkring 
det hæderkronede gamle varehus 
skal afvises som for gammeldags til 
at få rabat, når de vil ind og supplere 
garderoben i deres livs efterår. - Det 
klæder ikke det gamle varehus.

jra@kbhavis.dk

TEKST JETTE R. ARENDRUP     FOTO TORBEN DRAGSBY

GOODIE CARD ER FREMOVER KUN TIL KUNDER MED SMARTPHONES

MAGASIN – RABAT 
ER IKKE FOR ALLE

Det hæderkronede, gamle varehus skuffer.
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LEMFÆLDIG OMGANG 
MED BORGERNES PERSONLIGE OPLYSNINGER
POLITIK Københavns Kommune sløser 
med borgernes personlige oplysninger 
og bryder dermed persondataloven. 
Det er dybt utilfredsstillende, og den 
praksis skal der nu sættes en stopper 
for. Der skal strammes gevaldigt op. 

Det er hovedkonklusionen i en 
undersøgelse foretaget af Køben-
havns Kommunes borgerrådgiver. 
Borgerrådgiveren i kommunen kan 
sammenlignes med Folketingets om-
budsmand.

Borgerrådgiverens undersøgelse 
handler om Københavns Kommu-
nes indsats for at beskytte borgernes 
fortrolige og følsomme oplysninger 
imod uretmæssig brug og spredning. 
Undersøgelsen angår logning af elek-
tronisk sagsbehandling i it-systemer i 
Københavns Borgerservice, hvor der 
behandles følsomme og fortrolige 
personoplysninger.

Datatilsynets kontrol viste tilbage 
i november 2016, at der i 10 af 15 un-
dersøgte kommuner var alvorlige fejl, 

mangler og brud på persondataloven. 
Borgerrådgiverens undersøgelse be-
kræfter, at der er behov for en ind-
sats også i Københavns Kommune.

- Som i så mange andre kommuner 
arbejder vi fortsat på at efterleve per-
sondataloven her 17 år efter, at den 
blev vedtaget. Men vi er ikke i mål. 
Vi er endda et stykke fra at være det, 
siger borgerrådgiver Johan Busse om 
resultatet af den undersøgelse, han 
har iværksat på eget initiativ som et 
led i sit tilsyn med kommunen.

Manglende overblik
- Det er en del af kontrakten med bor-
gerne, at vi håndterer deres personop-
lysninger på en betryggende og sik-
ker måde med respekt for privatlivets 
fred, men undersøgelsen viser, at vi har 
manglet overblik over, hvilke it-syste-
mer vi behandler følsomme data i, og 
hvordan vi sikrer, at oplysningerne 
ikke misbruges, siger han og fortsætter:

- Meget ser ud til at være på vej i 

en rigtig retning og det omfattende 
arbejde, der p.t. lægges i kommunen 
med at gøre kommunen parat til den 
nye dataforordning, vil efter min vur-
dering bringe kommunen en hel del 
tættere på en betryggende håndte-
ring af borgernes oplysninger.

Den nye persondataforordning, 
der træder i kraft 25. maj 2018, lægger 
et yderligere pres på myndighederne 
for at beskytte borgerne, og der er ud-
sigt til, at det bliver dyrt for kommu-
nerne ikke at være på rette kurs og 
ikke at have styr på datasikkerheden.

Bøde på 16 millioner
Borgerrådgiveren udtaler i rapporten 
blandt andet kritik af manglende stik-
prøvekontrol af loggen i it-systemer til 
behandling af fortrolige og følsomme 
personoplysninger og ligeledes af 
manglende tilsyn med den stikprøve-
kontrol, der burde være foretaget.

Regeringen vil nu straffe myndig-
heder med bøder på op til 16 milli-

oner kroner for brud på datalovgiv-
ningen. Det fremgår af det forslag 
til en ny databeskyttelseslov, som 
justitsminister Søren Pape Poulsen 
(K) fremsatte 25. oktober 2017.

lp

Herluf Trolles Gade 18      1052  København K        Tlf. 70 27 23 14* *

Skjortevask
      5 stk. 100.-

TEKST LARS PETER LORENZEN  

Borgerrådgiver Johan Busse udtaler kritik 
af Københavns Kommunes indsats for at 
beskytte borgernes fortrolige og følsom-
me oplysninger imod uretmæssig brug og 
spredning.
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FINANSBUREAUET: “Topcuvée fra Charles 
Mignon i visuel flot stil med let gylden farve og 
fine vedvarende bobler. Rugbrød og skovbund 

i næsen, rund og fyldig mund med noter af 
champignon og toast pakket ind i sirlige bobler. 

En super lækker kvalitetschampagne.”

BØRSEN: ”Smagningens ubestridt 
bedste køb… det er et decideret 
røverkøb… Duft af ristet rugbrød 

og gær, blomster og lidt grønt æble. 
Kraftig og intens smag isprængt friske 

skovjordbær i en lang eftersmag.”

CHARLES MIGNON  
GRAND CRU CHAMPAGNE
“COMTE DE MARNE” BRUT 

ELLER ROSÉ
ÉPERNAY, FRANKRIG

CHAMPAGNE 
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Se flere tilbud på:

SKJOLD-BURNE.DK
Adresse 00, 0000 Bynavn . Tlf.: 00 00 00 00 
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Københavns Politi har slået til mod en 
stor gruppe meget unge mennesker, der 
mistænkes for en række gaderøverier og 
voldelige overfald begået i indre by. De 
unge blev hentet i deres hjem eller skoler 
for at blive afhørt til sagerne.

De mistænkte er i alderen 12-15 år, 
med en enkelt 18-årig. De 10 af de 13 unge 
er under 15 år. En 15-årig er fremstil-
let i dommervagten og blevet varetægts-
fængslet i to uger, mens den 18-årige alle-
rede er varetægtsfængslet i en anden sag.

Sagerne handler om røverier og vold 
begået fra august i år og frem til nu, hvor 
de i større grupperinger har udsat an-
dre unge for vold og trusler, mens de har 
frarøvet dem deres værdier. Der er både 
benyttet knive, pebersprays, samt slag og 
spark i forbindelse med volden. I et en-
kelt tilfælde er et offer blevet brændt i 

ansigtet med en cigaret.
Efterforskningen har ført til afhøring 

i 13 af sagerne, som anses at være til-
strækkeligt belyst til at der ville være 
rejst tiltale, hvis de mistænkte var fyldt 
15 år. Flere af de unge mistænkte har 
tilstået røverierne, mens andre har valgt 
ikke at udtale sig til sagerne eller nægtet 
deres deltagelse.

- Københavns Politi har tidligere re-
gistreret en markant nedgang i antallet 
af røverier efter lignende indsatser mod 
andre grupperinger af meget unge rø-
vere, hvor indsatsen er blevet fulgt op 
af kriminalpræventive tiltag og en kom-
munalt forankret indsats. Det er nu vo-
res håb, at en lignende effekt vil være 
at spore, siger politikommissær Bjarke 
Dalsgaard Madsen.

lp

KLUMME  Mandag har re-
staurant Hereforden i gaden 
Åbenrå ofte tilbud på en hak-
kebøf  til kr. 98,-  Det lokkede 
mig nyligt til et besøg i restau-
ranten, der ligge få minutters 
gang fra min bolig i den anden 
ende af Åbenrå. Der var, trods 
det lokkende tilbud, god plads 
i restauranten. Jeg bestilte den 
annoncerede bøf, samt et glas 
af husets udmærkede vin og 
gik i første omgang ombord i 
den omfattende salatbar. 

Den venlige servitrice 
bragte hurtigt såvel vin som 
vand, og så noget der skulle 
forestille at være en kniv og 
en gaffel. Se foto. Bestikket er 
designet af den svensk fødte 
billedhugger Ingvar Cronham-
mer, der nu bor i Herning. Hvor 
Herefordens ejere også holder 
til. Det på sin vis smukt desig-
nede bestik, er dog, som fotoet 
viser, ganske uhåndterligt, så 
jeg spurgte, om der var andre 
muligheder. Heldigvis lykke-
des det servitricen, at trylle 
et mere traditionelt sæt bestik 

frem. Med det ved hånden, af-
ventede jeg bøffens ankomst.

Bøffen ankom ganske utra-
ditionelt på en uskøn metal-
plade, som mest af alt mindede 
om noget der, som det frem-
går af fotoet, stammede fra 
en nedlagt flygtningelejer. Jeg 
kunne sikkert godt have fået 
en almindelig porcelænstaller-
ken, eller en af de udmærkede 
og ganske pæne ”tallerkner” 
af bøgetræ, som restauranten 
i årtier har benyttet sig af. 
Valgte dog at holde inde med 
brokkeriet og konsumerede 
den velstegte hakkedreng med 
tilbehør, incl. et ekstra glas af 
husets vin. Vil anbefale de af 
vore læsere, der agter at spise 
på Hereforden, at medbringe 
spisebestik hjemmefra.

Heldigvis er der ikke langt 
fra Hereforden til Det Hvide 
Lam på Kultorvet, hvor  jeg, 
til god live jazz, kunne skylle 
oplevelsen ned med min ynd-
lingsøl, en blond Leffe fra Bel-
gien. 

jt@kbhavis.dk

Københavns Byret har idømt fire mænd i 
alderen 34 til 70 år fængselsstraffe for at 
have forsynet boderne i Pusherstreet på 
Christiania med hash. De fire mænd blev 
straffet med fængsel i op til 2 år og 3 
måneder.

De tre af mændene blev dømt for at 
have solgt 275 kg hash over en periode 
på cirka to måneder. Den fjerde blev 
dømt for at have solgt 175 kg hash over 
en periode på 37 dage.

De fire personer blev fundet skyldige 
i at have været en del af en organisation, 
der forsynede boderne i Pusherstreet 
med hash. Hashen blev opbevaret i den 
ene dømtes hus på Christiania. Herfra 
blev den transporteret videre til en lej-
lighed tættere på Pusherstreet, som til-
hørte en anden dømt. Fra lejligheden 
blev hashen fordelt ud til boderne i Pus-
herstreet.

En 38-årig mand, der havde haft 

en ledende rolle i forbindelse med 
hashhandelen, blev idømt 2 år og 3 må-
neders fængsel. En 48-årig, hvis eneste 
rolle i sagen var at stille sin lejlighed på 
Christiania til rådighed for opbevaring 
af hash, blev idømt 1 års fængsel. En 
70-årig, der - udover at have opbevaret 
hash i sit hus på Christiania - blev dømt 
for at have transporteret hashen videre, 
blev idømt halvandet års fængsel. Den 
sidste domfældte, en mand på 34 år, blev 
dømt for at have deltaget i en kortere 
periode end de øvrige og idømt halvan-
det års fængsel.

- Sagen viser, at hvis man deltager i 
den organiserede hashhandel på Chri-
stiania, så bliver man straffet hårdt, 
uanset om man spiller en større eller 
mindre rolle. Jeg er derfor godt tilfreds 
med dommen, siger anklager Jens Povl-
sen.

lp

Københavns Kommune oplevede over en 
længere periode at flere af kommunens 
bænke - de såkaldte københavnerbænke 
- var blevet fjernet fra gadebilledet.

I samarbejde med kommunen ind-
ledte Københavns Politis tyveriafsnit 
en efterforskning, som 29. august 2017 
førte til anholdelse af en gerningsmand. 
Gerningsmanden blev sigtet for 12 for-
hold af tyveri af Københavnerbænke. 
De stjålne bænke var efter tyverierne 
sat til salg på internettet og solgt til pri-
vate købere. Sagen afventer nu at skulle 
i retten.

Københavnerbænken blev designet 

tilbage i 1880’erne og har tre grønne 
brædder og det svungne stel som ken-
detegn. Der er omkring 3000 eksempla-
rer af de karakteristiske bænke i Køben-
havn. 

Der er stjålet 65 bænke siden somme-
ren 2016. En københavnerbænk koster 
Københavns Kommune cirka 8000 kro-
ner og hertil kommer udgifter til opsæt-
ning. Det er dermed en dyr affære, hver 
gang en bænk forsvinder. Københavns 
Kommune arbejder derfor på at tyveri-
sikre bænkene. 

lp

Unge røvere tilbageholdt 
og afhørt

Dømt for at levere hash til Pusherstreet

Sigtet for tyveri af københavnerbænke

BØFFEN VAR SOM 
ALTID GOD, 
MEN BESTIK 
OG TALLERKEN?

INGEN INTERESSE FOR AT STYRKE 
SAMMENHOLD PÅ CHRISTIANIA

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

OPBAKNING Idéerne om mere 
sammenhold på Christiania 
gennem øget intern beskæfti-
gelse og mindre arbejde ude i 
byen fik ingen opbakning. Kun 
en enkelt interesseret var mødt 

op på det møde, hvor tiltagene 
skulle udvikles. 

Initiativtagerne konklude-
rede, at så må der jo være til-
fredshed med tingenes tilstand 
på Christiania.                   jra
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LUKNING  Mange er vrede og kede af 
det og spørger sig selv hvorfor et så suc-
cesrigt foretagende ikke bare kan fort-
sætte. Hermed lidt facts og nogle af år-
sagerne bag den upopulære lukning.

Midlertidige aktiviteter 
Da øen for nogle år siden blev tømt for 
sine papirlagre fik man idémanden 
Klaus Kastbjerg til at forestå nogle 
midlertidige tiltag, mens kommunen 
brugte tid på at finde det helt rigtige 
blivende projekt til øen. Kastbjerg 
inviterede herefter forskellige aktø-
rer ind på en tidsbegrænset lejekon-
trakt, herunder de madboder der blev 
til Copenhagen Street Food. De skulle 
sammen med andre inviterede lukke 
øen op for befolkningen i en begræn-
set periode, og det var planen, at de 
kunne inviteres tilbage igen, når øen 
en dag stod færdig, 

Papirøen er nemlig en kunstig ø, 
og fundamentet står foran et gen-
nemgribende reparations- og vedlige-
holdelsesarbejde. Vedligeholdes skal 
også alle øens smukke gamle haller, 
der er så skadede, at de er nødt til at 
blive revet helt ned først. 

Alene på grund af denne vold-
somme nedslidning har det aldrig væ-
ret en mulighed, at Street Food kunne 

fortsætte udover den tidsbegrænsede 
kontrakts udløb.

Lokalplanen
Udover hensynet til vedligeholdelse 
er der bestemmelser i lokalplanen, 
der skal overholdes, og som gør, at 
man ikke kan komme uden om at 
bygge et større antal boliger på øen. 
Lokalplan er betegnelsen for en type 
plan, som kommunalbestyrelser ud-
arbejder for anvendelsen af et om-
råde. Lokalplaner er juridisk bin-
dende for grundejerne.

Papirøen er ifølge lokalplanen fra 
år 2000 udlagt til boliger, til service-
erhverv som hoteller, restauranter og 
udstillingsvirksomhed, og til offent-
lige formål såsom museer og anden 
kulturel virksomhed, maritime an-
læg mv. Mindst 50% af etagearealet 
skal være boliger, og bebyggelsespro-
centen må ikke overstige 150.

Lokalplanen kræver altså, at disse 
bestemmelser skal føres ud i livet på 
Papirøen.

Cobes vinderprojekt
Arkitekterne, Cobe, vandt så en ar-
kitektkonkurrence om øen, blandt 
andet fordi de formåede at realisere, 
hvad der syntes umuligt. De beva-

rer hallerne og det nuværende åbne 
folkelige miljø, ved at bygge boli-
gerne ovenpå de gamle haller. De 
har indtænkt en grøn oase, adgang 
til kajakker og både. Øen kommer 
til at indeholde et mix af fritids- 
og kulturfaciliteter, boliger og er-

hverv, hvor 25% af boligerne bliver 
almene.

Christianshavnerne får mindst to 
af tre udtrykte ønsker opfyldt. De får 
deres havnebad og deres almene boli-
ger, og mht. deres ønske om et kolo-
nihistorisk videnscenter er det endnu 
ikke helt ude af billedet. Det fredede 
Kedelhus er stadig i spil og vil være 
meget velegnet til formålet.

Skuffede stadeholdere
For en del stadeholderne og andre er 
det forståeligt nok super ærgerligt, at 
man holder fast i en rømning af øen, 
når Street Food nu har overgået de vil-
deste forventninger om popularitet.

Men for det første er en totalreno-
vering af øen og dens fundament jo 
en nødvendighed, for det andet ligger 
der som sagt en byplan, der skal føl-
ges, og for det tredje er forholdene om-
kring Street Foods nuværende  succes 
ikke lige positiv for alle.

Nogle mener, at øen er for vold-
somt bestormet af udenbys gæster. 
Den er ikke længere et hyggeligt 
sted, hvor man kan nyde freden ved 
vandet. Højttalere udspyr høje, dun-
kende rytmer, der besværliggør sam-
tale, og øen er blevet for lille til Street 
Foods store popularitet.

Dog har det altid været tanken, at 
Street Food skal vende tilbage i de til 
den tid nyrenoverede haller – nu til en 
husleje, der vil afspejle de nye forhold.

Men det kan aldrig blive det 
samme, og det er i den grad forståe-
ligt, at det er trist for stadeholderne.

jra@kbhavis.dk

PAPIRØEN LUKKER
TEKST JETTE R. ARENDRUP

SOM DET HELE TIDEN HAR VÆRET PLANEN, SKAL PAPIRØEN PÅ CHRISTIANSHAVN RØMMES 
OG DET LEGENDARISKE KONCEPT COPENHAGEN STREET FOOD FLYTTE UD PR. 31. DECEMBER. 

Papirøens Kedelhus er fredet og kan måske komme i betragtning som Kolonihistorisk 
Videnscenter. Foto: Jette Arendrup

Street Foods succes har overgået de vildeste forventninger. Foto: Maja Tini Jensen
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De skønne lokaler i Kvindernes Bygning ved 
Gråbrødre Torv ligger tomme hen. Baren 
som Paprika Steen og Hella Joof slangede 
sig henover i deres ungdoms vår er tom, 
Koncertsalen hvor Dizzy Gillespie, NHØP 
og Pierre Dørges New Jungle Orchestra for-
tryllede publikum nat efter nat er lydløs. 
Det har længe været kendt, at Copenhagen 
Jazzhouse, et af byens mest estimerede 
spillesteder, de seneste år også forum for 
andre musikgenrer end den helt stilrene 
jazz, havde planer om at flytte fra Niels 
Hemmingsengade.  Nu er natklubbens sid-
ste gæst gået hjem, jazzhouse er lukket og 
slukket. 1. januar 2018 flytter foretagendet 
sammen med spillestedet Global i Verdens-
KulturCentret på Nørrebro.

Den overraskende opsigelse af lejemå-
let skete primært på grund af den stadig 
stigende husleje. Det har ikke skræmt fol-
kene bag Bremen Teater. De har de seneste 

fem år opbygget en væsentlig københavnsk 
scene for musik og stand up m.m. i Hotel 
Mercurs gamle biograf, en årrække kendt 
som Privateateret. Nu tager de konceptet 
med til Niels Hemmingsengade. Efter nytår 
hedder det gamle jazzhus Hotel Cecil, og 
bliver scene for musik, men filmvisninger, 
foredrag, comedy live podcasts m.m. 

Hotel Cecil har allerede offentliggjort en 
række koncerter der vil blive afholdt i løbet 
af foråret heriblandt Blondage, Carl Emil 
Petersen, Kasper Winding og Cindy Wilson 
kendt fra The B-52's. 

'Hotel Cecil' - hvordan finder man på så-
dan et navn? Det kommer såmænd af  nav-
net på hotellet på 4. og 5. sal, der åbnede 
da bygningen blev taget i brug i 1937 og 
fungerede frem til midten af 1980'erne.

Hjørnet 
er åbent

Så åbnede Tivoli - ud mod byen. Siden Tivoli åbnede for snart 
175 år siden har Carstensens gamle have til stadighed vendt sig 
mere og mere fra byen. Nu vender den sig mod byen, ganske 
vist fra det vi andre, tankevækkende nok, kalder Tivolis bagside. 
For Tivoli bør faktisk åbne sig, dér hvor mange af havens gæster 
kommer fra: fra Hovedbanen og hotellerne på indre Vesterbro. 

Med etableringen af det 6000 kvadratmeter store Tivoli 
Hjørnet er forvandlingen sket. Det er et behændigt stykke ny 
arkitektur der er blevet skabt, sådan som de 20 nye værelser 
hos Hotel Nimb med bar og swimmingpool på taget og Ti-
voli Food Hall med fri adgang for alle året rundt smyger sig 
langs Bernstorffsgade.

 Hotelværelserne er et kapitel for sig. Men med priser der 
begynder på 10.000 kr. for en overnatning i et af de mindste 
værelser, er det på den anden side ikke noget, der rigtigt kan 
interesse os fastboende. Vi kan blot håbe, at investeringen 
giver så meget afkast, at Tivoli a/s, der ejer såvel hotel som 
hjørnet, ikke behøver at plage de arme stakkels stadeholdere 
i Tivoli Food Hall med alt for voldsomme huslejestigninger. 
Det bliver i forvejen vanskeligt nok for mange af dem, at 
overleve. Uden at Københavneravisen har fået nogen dybere 
indsigt i lejepriserne, er det sigende at Tivolis Informations-
chef ved indvielsen af Tivoli Food Hall på spørgsmålet om 
Tivoli a/s selv havde stade i det nye madcenter med et lako-
nisk smil svarede; 

”Ikke endnu, nej ”Man kalkulerer simpelthen med at et 
vist antal af stadeholderne går neden om hjem inden længe. 
There ś no business like showbusiness. 

Tivoli Food Halls besætning:
Hvad er der inde i hjørnet? Ved åbningen 17.november var disse 
madboder flyttet ind i den nye madhal overfor Hovedbanen:
Bobbabella: Michelinrestauranten Kadeau står bag grillbaren, 
der laver burger med fritter, fladbrød og bornholmerlimonade.
Gló: Økologisk, islandsk take away-sted. Salater, wraps og suppe.
Hallernes Smørrebrød: Klassisk dansk smørrebrød på mørkt 
økologisk brød, øl og snaps.
Gorms: Pizza. 
Kung Fu: Asiatisk street food.
Cocks & Cows: Cocktails og burgers.
Le Petit: Fransk vinbar.
Letz Sushi: Sushiforetagendet fra Nordre Frihavnsgade har 
bredt sig over hele byen. Så hvorfor ikke også her?.
Vapiano: Den første filial i København af det internationale 
restaurantkoncept med traditionelt italiensk køkken.
Zócalo: Mexicansk mad som man laver den i Mission District 
i San Francisco.
Retreat: Islandske Vigdis Finnsdottir står i spidsen for dette 
take away sted med salater, sandwichs, juice.
Brødflov: Det er bageren. Specielt citronmånen er tiltalende.
Chick by Chicks: Økologisk kylling fra rotisserie.
Riccos: Kaffebar. 
Tapa del Toro: Autentisk spansk tapas. De siger de altid vil 
have 20-25 slags forskellige.
The Bird & Kissmeyer: Toast, øl, gin & tonic.

Jazzhouse er rejst 
- Hotel Cecil er tilbage
TEKST HENRIK VESTERBERG
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KØBENHAVN ER VERDENS 
BEDSTE BY TIL NÆSTEN ALT
KÅRING Verdens bedste by at bo i er Kø-
benhavn! Det kan være en overordent-
lig vanskelig erkendelse at nå frem til, 
når man sidder indendørs og kigger ud 
af vinduet på en råkold, blæsende og 
regnfuld eftermiddag sidst i novem-
ber. Men det er ikke desto mindre, den 
konklusion det norske parkeringssel-
skab Easypark er nået frem til.
Den danske hovedstad kommer ind på 
førstepladsen foran Singapore, Stock-
holm, Zürich og Boston på henholds-
vis plads nummer to, tre, fire og fem.

I den undersøgelse, Easypark har 
foretaget, måles der på 19 parametre 
inden for transport, digitalisering, le-
vestandard, innovation, bæredygtig-
hed og regeringsførelse.

Umiddelbart er det en ret suveræn 
sejr, København har taget i undersø-
gelsen, hvor de forskellige parame-
tre får en karakter mellem 0 og 10. 
Her lander København på en samlet 
score på 8.24, mens Singapore på an-
denpladsen har 7.83. Stockholm på 
tredjepladsen har 7.82.

Aarhus er også med
København er ikke eneste danske by 
på listen. På plads nummer 45 finder 
man Aarhus med en samlet score på 
6.49. København får ikke topkarakte-
ren 10 i en eneste kategori, men adskil-
lige gange uddeles karakterer over 9 og 
8 til den danske hovedstad.
Det gælder blandt andet i kategorier 
som smart parkering, trafik, smarte 
bygninger, affaldshåndtering, borger-
deltagelse, økonomisk innovation, ud-
bredelse af 4G net, levestandard og i 
en ekspertvurdering.

København scorer mindre højt, 
når det gælder wifi hotspots, uddan-
nelse og miljøbeskyttelse - her scores 
der henholdsvis 4.12, 5.85 og 6.11.

I det hele taget er Europa stærkt 
repræsenteret i top 20 på listen. Halv-
delen af byerne her er europæiske.

I undersøgelsen er 100 byer ran-
geret, men Easypark oplyser, at man 
har gennemgået i alt 500 byer på 
verdensplan. Undersøgelsen tager 
udgangspunkt i tal fra Human De-
velopment index, FN's velstandsliste 

og Europa-Kommissionens Digital 
City Index.

Men det stopper ikke her. 
København har også vundet en 

pris for årets bedste brandingstra-
tegi. Cykelture i København, rene 
havnebade og hverdagslykke tiltræk-
ker virksomheder - og det er en genial 
brandingstrategi.

Det er blevet slået fast til City Na-
tion Place Brand Awards i London, 
hvor Greater Copenhagen har vundet 
prisen for Årets Bedste Brandingstra-

tegi. Greater Copenhagen er i øvrigt et 
erhvervspolitisk samarbejde mellem 
kommuner og regioner i Østdanmark 
og Sydsverige.

City Nation Place Brand Awards 
hylder verdens bedste initiativer in-
den for destinationsbranding, og pri-
sen, som er sponsoreret af New York 
Times, gik altså til Københavnerbran-
det. 

Det skriver Copenhagen Capacity, 
der brander Greater Copenhagen, i en 
pressemeddelelse.

Erhvervslivet bakker op
- Vi er utrolig glade for den interna-
tionale anerkendelse, Greater Copen-
hagen har modtaget i London. Vores 
kampagnekoncept skiller sig ud inter-
nationalt, fordi vi fortæller en over-
raskende historie om, at fritid, hver-
dagsglæde og en svømmetur i havnen 
medvirker til et attraktivt forretnings-
miljø med innovative og passionerede 
medarbejdere, siger Louise Juhl, der 
er kommunikations- og marketingdi-
rektør i Copenhagen Capacity, i pres-
semeddelelsen.

Et af succeskriterierne for kampag-
nekonceptet er, ifølge Greater Copen-
hagen, at erhvervslivet har bakket op 
om fortællingen om København.

Og således klædt på kan vi køben-
havnere gå ind i december med op-
rejst pande og se frem till den næste 
undersøgelse, hvor vi igen kåres til 
verdens bedste i en eller anden ka-
tegori.

lp@kbhavis.dk

     Frederiksborggade 4 · 1360 København K
 
  FOR BESTILLING:        ELLER SPØRGSMÅL:
tlf.nr.: 33 12 29 02 e-mail: slagter@kultorvet.dk

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

Spis så meget du kan  179.-
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

TEKST LARS PETER LORENZEN

København er verdens bedste by at bo i, viser en ny undersøgelse, som næppe er foreta-
get på en regnvåd dag i november.



Gaviscon Indikationer: Refl uksofagit. Hiatus hernie. Dosering: Tyggetabletter: Voksne: 1-3 tyggetabletter tygges grundigt efter behov ca ½ time efter et måltid samt lige før sengetid eller efter lægens anvisning. Tyggetabletten må ikke synkes hel, da effekten herved udebliver. Kan 
eventuelt skylles ned med en lille smule vand efter behov. Oral suspension: Voksne og børn over 2 år: 10-20 ml oral suspension indtages efter behov ½ time efter måltid og umiddelbart før sengetid eller efter lægens anvisning. Børn under ½ år: 1-2 ml / kg/legemsvægt/pr. døgn fordelt 
på fl ere 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 ak-
tive stoffer eller over for et eller fl ere 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 Anvendelse: Slimløsnende hostemiddel til hoste med sejt slim. Dosering: Mucolysin® brusetabletter 200 mg: Voksne: 1 tablet opløst i et ½ glas 
vand 3 gange daglig. Børn over 5 år: 1 tablet opløst i et ½ glas vand 2 gange daglig. Må ikke anvendes til børn under 5 år. Mucolysin® brusetabletter 600 mg: Voksne: ½ tablet (300 mg) 2 gange daglig eller 1 tablet (600 mg) 1 gang daglig, opløst i et ½ glas vand. Børn over 14 år: ½ 
tablet (300 mg) 1 gang daglig, opløst i et ½ glas vand. Må ikke anvendes til børn under 14 år. Kontraindikation: Må ikke anvendes ved nylig ophostning af blod, ved overfølsomhed over for acetylcystein eller over for et eller fl ere af hjælpestofferne. Mucolysin® brusetabletter 200 mg: 
På grund af det høje indhold af det aktive stof må Mucolysin® 200 mg ikke anvendes til børn under 5 år. Mucolysin® brusetabletter 600 mg: På grund af det høje indhold af det aktive stof må Mucolysin® 600 mg ikke anvendes til børn under 14 år. Særlige advarsler og forsigtigheds-
regler vedrørende brugen: Hvis du oplever forandringer i hud eller slimhinder, bør du kontakte lægen omgående og indstille behandlingen med Mucolysin®. Spørg lægen eller på apoteket før du bruger Mucolysin® hvis du har astma eller tidligere har haft bronkospasmer, hvis du har 
eller har haft mavesår eller hvis du er særlig følsom overfor histamin. Kontakt lægen før du tager Mucolysin®, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 200 mg og 600 mg brusetabletter indeholder natrium. Graviditet og amning: Du bør ikke tage Mucolysin® hvis du 
er gravid eller ammer. Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds. Bivirkninger: Op til 30 % af dem, der anvender Mucolysin® kan forvente mave/tarm gener. Udlevering: Fås i håndkøb på apoteket. Pakninger: Mucolysin® brusetabl. 200 mg 25 stk, 50 stk. og 100 stk, Mucolysin® 
brusetabl. 600 mg 10 stk., 20 stk. og 50 stk. Priser: Ikke fast pris. Spørg efter de dagsaktuelle priser på apoteket. Læs vejledningen i pakningen grundigt før brug. Produktinformationen er afkortet i forhold til Lægemiddelstyrelsens produktresuméer dateret 30. juni 2016 
(Mucolysin® 200 mg brusetabletter), 28. juni 2016 (Mucolysin® 600 mg brusetableter). Produktresuméerne kan frit rekvireres hos markedsføringstilladelsesindehaver: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Tlf. 63 95 10 00. Nicotinell (nikotin) tyggegummi (tg). 
Anvendelse: Til behandling af tobaksafhængighed ved at lette nikotintrang og -abstinenser ved tobaksafvænning eller ved rygereduktion. Dosering: Dosis bør vælges ud fra brugerens nikotinafhængighed, dog højst 15 stykker á 4 mg pr. dag eller 25 stykker á 2 mg pr. dag. Behand-
lingstiden 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 inde-
holder butylhydroxytoluen (E321), der kan forårsage lokalirritation af slimhinderne. Bivirkninger: Almindelige: Svimmelhed, hovedpine, hikke, kvalme, luft i maven, opkastning, fordøjelsesbesvær, øget spytproduktion, betændelse i mundslimhinden, smerte i mund eller svælg, ondt i 
kæben. Øvrige bivirkninger: Se indlægsseddel. Visse symptomer kan skyldes abstinenssymptomer og for lav tilførsel af nikotin. Overdosering: Symptomer, der ligner dem, der forekommer ved for meget rygning kan forekomme. Pakningsstørrelser pr. 1.7.2017: Spearmint: 2 og 4 
mg: 24 og 204 styk.  Tropical Fruit: 2 mg: 24 og 204 styk; 4 mg: 204 styk. IceMint: 2 og 4 mg: 24 og 204 styk. Lakrids: 2 og 4 mg: 24, 96 og 204 styk. Mint: 2 mg: 24, 96, 204 og 300 styk; 4 mg: 24, 96 og 204 styk. Fruit: 2 mg: 204 styk. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægs-
sedlen eller på pakningen. Nicotinell® er et varemærke tilhørende GlaxoSmithKline-gruppen af fi rmaer. Otrivin Ukonserveret, Otrivin Junior Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret. Otrivin Ukonserveret, Otrivin Junior Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret 
indeholder xylometazolin. Virkning: Anvendes ved forkølelse med tilstoppet næse og bihulebetændelse. Virker efter få minutter og i op til 12 timer. Dosering: Børn 2-5 år: Otrivin Junior Ukonserveret: Under opsyn af en voksen. 1 pust i hvert næsebor 1 til 2 gange dagligt (hver 8-10 
time) er normalt tilstrækkeligt. Må højst bruges i 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Børn 6-11 år: Otrivin Junior Ukonserveret: Under opsyn af en voksen. 1–2 pust i hvert næsebor 2 til 3 gange dagligt i højst 10 dage. Overskrid ikke et maksimum 
på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Bør ikke anvendes til børn under 2 år pga. risiko for overdosering med centralnervesystems-depression til følge. Voksne og børn over 12 år: Otrivin Ukonserveret: 1 pust i hvert næsebor 3 gange dagligt efter behov, i højst 10 dage. Overskrid ikke et 
maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Bivirkninger: Afhængigt af behandlingsvarighed kan det forventes at 3-8 % af behandlede, oplever en eller fl ere af følgende bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brænden, nasal-sekretion, 
hovedpine, kvalme samt brændende fornemmelse på applikationsstedet. Ikke-almindeligt: Tilstoppet næse især efter hyppig eller langvarig anvendelse. Sjælden: Gastrointestinalt ubehag. Meget sjælden: Systemiske, allergiske reaktioner (angioødem, udslæt, kløe) rastløshed, søvn-
løshed, træthed, synsforstyrrelser, takykardi eller uregelmæssig puls. Forsigtighedsregler: Behandling af længere varighed mere end 10 dage kan medføre hævelse af næseslimhinden og hypersekretion på grund af øget sensibilitet i cellerne. Bør ikke anvendes ved overfølsomhed 
over for et af indholdsstofferne, efter operationer igennem næsen eller munden, ved glaukom med snæver kammervinkel eller ved kronisk infl ammation i næsen med meget tør næseslimhinde (rhinitis sicca eller atrofi sk rhinitis). Bør kun anvendes af gravide og i ammeperioden efter 
aftale med lægen. Anvendes med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved hyperthyreoidisme, diabetes mellitus, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer på grund af forstørret prostata, depression samt til patienter, der er i behandling med MAO-hæm-
mere eller har været det inden for de sidste to uger. Pakningsstørrelser: Otrivin Ukonserveret 1 mg/ml, Otrivin Menthol Ukonserveret 1 mg/ml, 10 ml; Otrivin Junior Ukonserveret 0,5 mg/ml, 10 ml. Inden brug af produktet, bør vejledningen i og på pakningen læses grundigt. 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 44 86 86 86 – www.otrivin.dk. Dato for produktresumé 08/2016. Pamol® tabletter, 500 mg (paracetamol). Anvendelse: Svage smerter. Febernedsættende. Dosering: Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende 
forgiftning. Voksne: 2 tabletter (1000 mg) 3-4 gange i døgnet, i nogle tilfælde er 1 tablet (500 mg) 3-4 gange i døgnet tilstrækkeligt. Max. 8 tabletter (4 g) pr. døgn. Børn under 15 år: Bør ikke gives til børn under 4 år. Børn, der vejer 17-25 kg (4-7 år): ½ tablet (250 mg) 3 gange i døgnet, 
børn, der vejer 25-40 kg (7-12 år): ½ -1 tablet (250-500 mg) 3 gange i døgnet, børn, der vejer over 40 kg (ca. 12 år): 1-2 tabletter (500-1000 mg) 3 gange i døgnet. 1000 mg paracetamol 3 gange i døgnet må kun gives til børn, som vejer 67 kg eller mere. Den totale dosis paracetamol 
må ikke overstige 45 mg/kg/dag for børn. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed over for paracetamol eller et eller fl ere af de øvrige indholdsstoffer. Ved svært nedsat leverfunktion. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Anvendes med forsigtighed: Ved nedsat leverfunktion, 
kronisk alkoholisme, svært nedsat nyrefunktion, fejlernæring. Bør ikke tages samtidig med anden medicin, der indeholder paracetamol. Tal med lægen, hvis du tager medicin, der indeholder probenecid, salicylamid, metoclopramid, domperidon, colestyramin, carbamazepin, 
phenobarbital, phenytoin, primidon, rifampicin, perikon, blodfortyndende medicin, difl unisal eller anden medicin, der påvirker leveren. Overdosering: Optræder inden for de første 24 timer. Kan vise sig ved kvalme, opkastning, appetitløshed, bleghed, mavesmerter. Selvom de 
nævnte symptomer ikke opleves, skal læge eller skadestue straks kontaktes. Graviditet og amning: Kan anvendes. Bør ikke anvendes i længerevarende perioder, i høje doser eller i kombination med anden medicin under graviditeten. Bivirkninger: Sjældne: Allergisk reaktion (kan 
være alvorlig), udslæt, nældefeber, påvirkning af leveren (kan være alvorlig). Meget sjældne: Allergisk reaktion med hævelser i ansigt og tunge, vejrtrækningsbesvær og besvimelse (alvorlig). Blodsygdomme, som kan resultere i næseblod og blødning fra tandkødet, blå mærker eller 
øget modtagelighed for infektioner. Nyreskade (ved langtidsbehandling). Pakninger: 10  og 20 stk. Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup. Tlf.: 46 77 11 11. www.takeda.dk, email: info@takeda.dk.

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

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

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

Smerte lindring?
På apoteket kan vi hjælpe dig med at fi nde den type smertestillende middel, 
som passer bedst til dig og din smerte.

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

Spørg bare os…

Spar 20% på nedenstående produkter

På apotekeren.dk kan du få 
ekspederet dine recepter, og få din 

medicin leveret direkte til døren.

Du fi nder også et stort udvalg 
af lækre hudplejeprodukter, 

vitaminer og håndkøbs-
lægemidler.

På apoteket kan vi hjælpe dig med at fi nde den type smertestillende middel, På apoteket kan vi hjælpe dig med at fi nde den type smertestillende middel, 

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

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

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

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

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

Gaviscon®

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

Kongelig Hof Apotek
Store Kongensgade 45 · 1264 København K · Tlf. 33 14 11 68
www.kongelighof.apotekeren.dk

Venlig hilsen

Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på 
Kongelig Hof Apotek

*Priserne gælder fra 27. november – 24. december 2017, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

Gælder fra den 27. november til den 24. december 2017

Drogens Vital 
Ingefær, 200 stk.

Drogens Vital Hud Hår 
og Negle, 160 stk.

Unikalk Forte,
180 stk.

SB12 Spray,
15 ml.

Helo Creme,
400 ml.

SB12 mundskyld 
White, 250 ml.

Unikalk Silver,
180 stk.

Helo Creme,
200 ml.
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Rosenborggade 2
(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)

www.kultorvet.dk  ·  info@ostenvedkultorvet.dk

Anno 2008

MED MOR I BYEN Min søn har 
været til (moderne overskuds) 
nisse-legegruppe med fire an-
dre fra 1.b. Efter at have suk-
kerlimet honningkagehuse, 
var de til handelsstandens 
juletræstænding. Her indkas-
serede de en fyldig slikpose, 
varm kakao og duftende pop-
korn for at skråle med på første 
vers af “På loftet sidder nissen”, 
mens pigegarden spillede næ-
sten rent. 
Næste opgave var, på opfor-
dring af borgmesteren, takt-
fast at råbe “Julemand”, indtil 
den udklædte herre ankom i 
brandbil med babu. 
Beruset af den første julestem-
ning sænker min søn stemmen 
fra sit løbehjul ved siden af mig 
og siger fortroligt.
“Mor, må jeg spørge dig om 
noget?”
“Ja, selvfølgelig.”
“Sover du med underbukser?”
“Ja”, undrende pause, intet nyt 
spørgsmål, så var den snak ud-
tømt. 

Legoværtshus
Da vi kommer hjem, bygger 
han videre på sit legoværtshus. 
Det må være en maskulin ur-
kraft, der får knægten til at 
indrette et værtshus, for han 
har aldrig været med på kro 
eller bar. 

I hans alder fik jeg lov til 
at gå med min far og hans 
berømte ord-venner på værts-
hus. Jeg drak Ramlösa og 
lyttede til de rappe ordveks-
linger, mens tågerne i de 
uudluftede lokaler med ci-
gar-cerut-cigaretrøg blev ind-
åndet med fryd og mystik. 

Men min søn har aldrig set 
fulde folk, der skubber, små-
slås, råber ukvemsord og fal-
der fulde og slaskede ned fra 
en barstol gang på gang og 
først forsvinder, når bartende-
ren, med stram mine, nægter 
at skrive mere på regningen 

og låner den stakkels stam-
kunde 100 kroner til en taxa, 
som der bliver ringet efter. 

Må ikke sove med 
underbukser
Jeg må snage. “Hvorfor spurgte 
du om det med, om jeg sover 
med underbukser?”

“Fordi Xenia fra min 
klasse ikke må sove med un-
derbukser for sin far.” 

“Hvordan kan det være, at 
du ved det?”

“Det har hun fortalt mig.” 
Punktum. Nu må en mor vel 
ikke spørge om mere. Men jeg 
kan ikke overholde spillereg-
lerne.

“Hvornår?” 
“Mens hun farveordnede i 

mit penalhus.”
“Hvad sover hun så i?”
“Hun skal sove helt uden 

tøj”, uddyber drengen. 
Nu må jeg ikke bore mere i 

det, hvis jeg skal kunne hilse 
på hendes, tilsyneladende 
fornuftige, far om morgenen 
på skolen. 

I nutidens indskoling er 
det nærmest omsorgssvigt, 
hvis et barn ankommer uden 
en forælder, der bærer tasken, 
stiller stolen frem og tager 
penalhuset op af tasken, der 
ikke indeholder gamle mad-
pakker og zigzag krøllede pa-
pirer. 

Herefter kysser man sit 
skolebarn og hilser morgen-
frisk på de andre forældre 
(der kan være i løbetøj eller 
forretningsklædt).

Udenfor står fædrene og 
ånder på ruden, tegner et far-
velhjerte og vinker som om, 
at de har sat datteren ombord 
på Scandinavia Star.

Er det omsorgssvigt ikke at 
spidse blyanter?
Da jeg gik i skole var det først, 
hvis et barn dag efter dag var 
uden madpakke eller blev 
nægtet at deltage ved fødsels-
dage, at man overvejede mildt 
omsorgssvigt. 

I dag bliver det påtalt til 

forældresamtaler, hvis man 
ikke spidser ens børns bly-
anter hver aften. 

Jeg tillader mig at gå ud 
fra, at min søn selv har mo-
torik til at spidse en blymand 
(som min vittige matema-
tiklærer Poul Benny kaldte 
det), når den trænger. Han 
må selv vurdere, hvornår en 
blyant skal spidses. Er han 
doven, eller trænger til at af-
prøve sin sociale status, kan 
han jo se, om der er en af pi-
gerne med nyflettet hår, der 
gider at gøre det for ham. 

I mit skoleunivers var bly-
antspidserassistent så spæn-
dende, at jeg rystede på hån-
den. Og vi kappedes om det, 
for det var det tætteste, man 
kunne komme på drengene. 
De sportsidioter var altid var 
ude at spille fodbold og de op-
dagede dårlig nok, at der gik 
piger rundt og var kronisk og 
håbløst forelskede i dem og 
ledte med hjernevridninger 
efter undskyldninger for at 
være inde i deres intimsfære. 

Underbukseeftertanke

Mens man storsnakkende 
spidsede hele handyrets penal-
husindhold, kunne man bade 
sig i strålerne fra den dreng 
fra klassen, der knuste alle pi-
gehjerter med sit strithår og 
tændstikben og tandstikker-
arme. Siden blev han givetvis 
en træmand. Det kan opsnuses 
på Facebook, hvis man tåler at 
få ødelagt sin naive grundro-
mantik. 

“Jeg gætter på, at Xenia 
ikke finder på til at holde 
pyjamasfødselsdagsfest med 
overnatning”, siger jeg til min 
søn for at runde den pikante 
information af.

Han griner og lidt senere 
hører jeg, at legomanden Sø-
ren erklærer ud over Lego-
værtshuset “Jeg sover sgu’ 
med underhylere, og det bli-
ver jeg ved med.”

cb@kbhavis.dk

MED MOR I BYEN

TEKST CAMILLE BLOMST

PALÆ_41x40.indd   1 09/06/06   16:36:00

PALÆ_41x40.indd   1 09/06/06   16:36:00

FROKOST

ROSENGÅRDEN  7   ·          32 15 76 48

Herreklip 250 kr. + vask 50 kr.
Dameklip 300 kr. + vask 50 kr.

TIDSBESTILLING  IKKE  NØDVENDIG

HAIRSTYLISTEN.DK

HAIRSTYLISTEN
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Østerbro Frimærkehandel
Kontant opkøb af frimærker og mønter.
Medvirker gerne ved realisering af store 
dødsbosamlinger. – Reel behandling.

man-fre 12-17 - lørdag 10-14, torsdag lukket.

www.oesterfrim.dk

St. Kongensgade 116 · 1264 Kbh K · Tlf.: 39 63 66 00 
Over for Nyboder

PROFESSIONAL AND CLASSIC CAMERAS

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

Olympus 75/1,8
Nyhed 

Ny spændende portræt
optik til Olympus PEN 
og OM-D. MFT bajonet.
Læs mere om optikken
på vores hjemmeside.

6.795,-
Pris er kun for optik

sankt annæ kiosken
St. Kongensgsde 40 · 1254 kbh K

Åbningstider: Hverdage 7.00 - 20.00 · Lørdage 8.30 - 20.00 · Søndag lukket

Københavns største
blad- og avisudvalg

Udenlandske aviser 

ugeblade · magasiner

Tips · Lotto · Oddset

Dan Toto

og

spilleautomater

URMAGEREN
Dronningens Tværgade

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

Smørrebrødscafé 
Svend Larsen’s efterfølger

Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,

frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.

Ny adresse:
St. Kongensgade 92 kld, København K

www.sl-smbr.dk
tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 37

Nu også 
siddepladser 

 

fax: 33 12 06 37

CYkler I løbet af næste år bliver City forbun-
det direkte med Amager Strandpark, når en 
ny stibro bliver ført over Inderhavnen.

Selvfølgelig kan du allerede i dag tage 
jernhesten fra Kongens Nytorv og cykle til 
Amager Strandpark, men det kræver en tur 
rundt om Nationalbanken, over Børsbro og 
Knippelsbro, videre ad den befærdede Torve-
gade og igen videre ud mod Prags Boulevard 
og Amager Strandvej.

Går det som planlagt, vil den rute være 
noget af en omvej, når en ny stibro med gang- 
og cykelforbindelse henover Inderhavnen står 
klar i løbet af 2013. Samtidig anlægges en 

cykelsti over Holmen, langs Kløvermarken og 
videre til Amager Strand, hvilket gør cykeltu-
ren fra Kongens Nytorv til en langt smukkere 
og mere sikker oplevelse.

Amager Strandpark I/S har på et bestyrel-
sesmøde netop besluttet at gøre det lovligt for 
cyklister at cykle langs strandpromenaden. 
Med de nye tiltag bliver Amager Strandpark 
en integreret del af Københavns Kommunes 
ambition om at gøre hovedstaden til verdens 
bedste cykelby.

kbh

Tag CYklen
FRA kongens nYTorv 

TIL sTranden

MUSIK Østre Anlæg er en af Københavns per-
ler. Gemt væk og ikke særlig kendt blandt 
menigmand, men blandt ,elektroniske mu-
sikfans er stedet velkendt via festivalen 
Stella Polaris. Anlægget ligger skjult bag 
Statens Museum for Kunst – mellem Stock-
holmsgade og Øster Voldgade. I begyndel-
sen af denne måned blev Østre Anlæg 
endnu en gang genopdaget af mange unge 
mennesker, der deltog i den elektroniske 
havefest Stella Polaris. Det vurderes, at op 
imod 50.000 gæstede det smukke grønne 
areal, hvor det svært at finde græsstråene 
mellem de mange, mange numser.

Succesen kan imidlertid betyde et farvel 

til Østre Anlæg næste år. Ifølge Dagbladet 
Politiken overvejer arrangørerne af Stella 
Polaris at forlade København og rykke fe-
sten til Frederiksberg Have i nabokommu-
nen. Dj’erne Kalle B. og Nicka Kirsteijn er 
drivkræfterne bag festivalen. Det hele star-
tede med et par hundrede mennesker, men 
nu har arrangementet vokset sig større end 
en velbesøgt fodboldlandskamp i Parken.

Stella Polaris kom til byen i 2002, og 
de to første år blev arrangementet afviklet 
i netop Frederiksberg Have, inden man i 
2004 rykkede til de smukke omgivelser i 
Østre Anlæg.

Kbh

TRAFIK Alle ved, at det fører til ulykker, når 
man blander gående mennesker og kørende 
biler. Den sidste ende af Nyhavn – på den 
anden side af Nyhavnsbroen – er ikke udeluk-
kende til gående trafikanter, men bruges også 
af biler. Flere gange har en læser observeret 
farlige situationer, og han undrer sig over, 
at Københavns Kommune ikke allerede har 

lukket denne lille del af Nyhavn for kørende 
trafik.

Læseren mener, at biltrafikken uden større 
problemer kan føres hen til Sankt Annæ Plads 
og med mulighed for at komme videre ad 
Kvæsthusgade og Skuespilhuset.

Kbh

sTella polaris 
DRUKNER i suCCes

folk ER I fare 
MIDT pÅ gaden

UNDREN OVER 
UNDERBUKSER
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ÅRETS GRØNLANDSKE JULEMÆRKE

RENERE LUFT
TIL KØBENHAVNERNE
FORURENING Københavnerne 
har svært ved at få luft. Ren 
luft. Det vil overborgmester 
Frank Jensen (S) nu gøre en 
indsats for at lave om på. En 
af måderne er at få udfaset die-
selbilen. Han har tidligere fore-
slået, at nye dieselbiler i fremti-
den ikke skal have adgang til at 
komme ind i København, hvis 
de er købt efter 2019.

Hvert år dør 1700 menne-
sker i Hovedstadsområdet af 
luftforurening, viser tal fra 
Miljø- og Fødevareministeriet 
i et svar til folketingspolitiker 
Lars Aslan Rasmussen (S).

Af den grund er det ifølge 
Frank Jensen vigtigt, at der bli-
ver gjort noget ved problemet.

- Der kan og skal gøres mere. 
Det er også baggrunden for, 
at jeg har spillet ud med en 
omfattende plan for at sikre 
en renere luft til københav-
nerne. Det er for mig at se en 
kerneopgave at sikre, at vi alle-
sammen kan trække vejret frit, 
siger han.

Folketinget skal med
Ud af de 1700 årlige dødsfald 
som følge af luftforurening 
skal 550 af dem findes i Kø-
benhavn og på Frederiksberg, 
men det er en vanskelig opgave 
for Københavns Kommune at 
ændre tingenes tilstand - ek-
sempelvis at fjerne dieselbiler 
- medmindre man får Folketin-
get til at spille med.

- Skal vi have udfaset die-
sel som drivmiddel i bilerne, 
så kræver det, at Folketinget 
også giver mulighed for, at 
ren luftzonen rundt om Kø-

benhavn også omfatter diesel-
biler, siger Frank Jensen.

I regeringen mener man 
ikke, at det er løsningen helt 
at fjerne dieselbilen. Men der 
kan godt stilles krav til selve 
forureningen, mener miljøord-
fører Mette Abildgaard (K).

- For mig er det afgørende 
ikke at forbyde dieselbiler, 
men den forurening, der kom-
mer fra nogle biler. Men vi kan 
stille krav ved eksempelvis 
partikelfiltre, siger den kon-
servative miljøordfører. Hun er 
dog helt enig i, at dieselbiler 
på et tidspunkt ikke vil være 
at finde i København.

- Når vi kigger ind i frem-
tiden, så er det klart, at der 
kommer en dag, hvor der ikke 
længere er dieselbiler i Køben-
havn. Men det kræver en lang 
indfasning, så folk ikke ople-
ver, at den bil, de har investeret 
i, lige pludselig ikke kan bru-
ges, siger Mette Abildgaard.

Det løser sig selv
Der er ikke grund til at forbyde 
dieselbilerne, fordi de hele ti-
den bliver renere, mener mil-
jøordfører fra Venstre, Erling 
Bonnesen.

- At spekulere i at lave for-
bud om 20-30 år giver ingen 
mening. Problemet vil i stedet 
løse sig selv. Bilproducenterne 
har meldt ud, at de er langt 
fremme i videreudviklingen af 
nye biler. Den udvikling skal 
selvfølgelig være attraktiv for 
forbrugerne økonomisk, og det 
er på vej, fortæller Erling Bon-
nesen.

lp@kbhavis.dk

JUL Traditionen med hvert 
år at udgive grønlandske ju-
lemærker, designet af grøn-
landske kunstnere, stam-
mer tilbage til 1974. Det var 
Dorthe Hertling, gift med 
tidligere grønlandsmini-
ster Knud Hertling, der fik 
ideen. Det første grønland-
ske julemærke blev designet 
af kunstneren Jens Rosing, 
og motivet med Nordstjer-
nen og Karlsvognen udgør i 
dag vartegnet for Grønlands 
Julemærkefond.

Dette års grønlandske ju-
lemærke er kreeret af den 
prisbelønnede keramiker og 
grafiker Gukki Nuka. Han 
er født d. 28. december 1965 
og har gået på kunstskolen i 
Nuuk, kunsthøjskole i Dan-
mark og på universitetet i 
Canada. Han har udstillet i 
både Grønland, Danmark og 
Canada. Gukki Nuka har tid-

ligere udsmykket Det Grøn-
landske Hus i København 
og Kredsretten i Nuuk med 
sin flotte og helt unikke ke-
ramik. Han skal i den kom-
mende tid tillige udsmykke 
Kredsretten i Qaqortog, Sisi-
miut og Ilulissat.

På årets julemærke er det 
”barnet i centrum”, som er 
det helt essentielle for kunst-
neren. Julemærket viser 
børn i julestemning med lys 
og stjerner i baggrunden. Et 
motiv, der skal minde os om 
vores pligt til at give kærlig 
opmærksomhed til alle børn, 
som af forskellige grunde 

har brug for hjælp uanset de-
res baggrund. Ved præsenta-
tionen af årets grønlandske 
julemærke lagde han vægt 
på, at alle børn fortjener at 
få omsorg fra de voksne og 
ikke udsættes for traumati-
serende oplevelser, som han 
selv gjorde i sin teenagertid.

De grønlandske julemær-
ker findes både i ark på den 
gammeldags måde, men kan 
nu også købes som elektroni-
ske julemærker, som du kan 
indsætte i din mailsignatur. 
Og som noget nyt kan man 
få julemærkearket udført 
som puslespil. Derudover 
kan Grønlands Julemærke 
i år præsentere sin første 
grønlandske julekalender, 
designet af Kristian Keto 
Christensen med naivistiske 
motiver fra den grønlandske 
kultur og natur. 

mh@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN

TEKST MAJBRIT HJELMSBO

Rådhusstræde 13 | 1466 København K | 60378058 | indrebylokaludvalg@okf.kk.dk | indrebylokaludvalg.kk.dk | facebook.com/indrebylokaludvalg

Læs mere om de aktuelle sager i Indre By  
og deltag i debatten på indrebylokaludvalg.kk.dk

Valg til lokaludvalg 2018
Der er valg til Indre By Lokaludvalg den 22. februar 2018.  
Har du interesse for lokalpolitik, er fyldt 18 år og repræsenterer en 
forening e.l., der er aktiv i Indre By, kan du stille op eller være med til 
at vælge det nye lokaludvalg.  

Interesseret?
Kontakt lokaludvalgets sekretariat på indrebylokaludvalg@okf.kk.dk 
eller på telefon 6037 8058, hvis du er interesseret i at få tilsendt en  
tilmeldingsblanket eller har spørgsmål.
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Mette Frobenius og Thomas Wivel, 
der var med til at opfinde og dyrke 
dansk stand ud på Din’s i Lille Kanni-
kestræde, har slået pjalterne sammen 
om at optræde med at anbefale bøger. 
De er begge to meget bredt læsende og 
har skrevet en hel del bøger hver især. 

Nu kan man booke dem til at 
speed-snakke om litteratur og alt det 
bøger kan gøre ved og for en.

Mette Frobenius er fuld af ord, re-
fleksioner og meninger, hvad tænker 
hun om vores by?

Jeg startede på Din’s i 1993. Den-
gang Islands Brygge var verdens ende, 
og det var til at få en billig lejlighed 
på brokvartererne.  

Min veninde boede i Njalsgade, 
det var det sidste, jeg ville. Selv flyt-
tede jeg ind i en "to-en-halver" på 
Vesterbro - til 1300 per måned uden 
bad. Med tiden kom der brusekabine 
i soveværelset. 

Det var en levende by - jeg kom 
fra et parcelhuskvarter i Farum. Hvis 
jeg ikke havde fået børn, boede jeg 
der endnu. Istedgade var livlig, sjov, 
lun og anderledes. Miljøet omkring 
stoffer og prostitution var ikke så 
hårdt, som jeg ser det nu. 

Der var ingen, der havde dørtelefo-
ner. I dag er alt jo lukket af. Jeg kendte 
den tyrkiske grønthandler (hun er 
der endnu) og 
kunne købe på 
klods, når SU én 
ikke slog til. 

Min grillbar 
på hjørnet af 
Valdemarsgade 
og Istedgade 
solgte vin hele 
aftenen. Men 
man skulle købe 
noget at spise 
samtidig. Det 
billigste var en 
dåse makrel, så 
jeg havde en lille 
stabel i køkken-
skabet. Jeg var 
studerende og 
mit liv var som 
det nu er: Fester, lidt for lidt penge, 
men mange unge mænd.

Hvad for en by ser du i dag?
Byen er blevet pænere, og det er 

både godt og ondt. Jeg romantiserer 
ikke de faldefærdige lejligheder uden 
bad og med petroleumsovn. Men by-
fornyelsen har gjort det "lidt for pænt". 

For med pæne lejligheder får man 
også pæne folk, der aldrig knalder for 
åbent vindue og ikke drikker sig fulde 
og hører høj Pink Floyd en tirsdag 
nat. 

Nu er der regler for larm, fester, 
barnevogne og grill i gården. Og sure 
sedler på trappen, hvor en anonym 
har skrevet: "Der er sand på trappen". 
Jeg plejer at finde en kuglepen og til-
føje: "Men der er masser af plads på 
Lolland Falster".

Hvornår er du lykkeligst for din 
by? 

Nu bor jeg på Bryggen og skal 
bæres ud. Tænk at bo nær metro, 
Rådhusplads, havnebad og Amager 
Fælled. Vi har det hele. Mine børn 
har gået til ridning og fodbold lige 
rundt om hjørnet. Hunden bliver luf-
tet, mens vi ser hjorte og jeg kan gå 
hjem fra byen. Bryggen er "en by i 
byen". Mine børn har gået i folke-
skole med andre børn, hvis forældre 
(og bedsteforældre) er født og opvok-
set på Bryggen.

Havnebadene i byen er en kæmpe 
succes. Det gør noget ved os at bo ved 
vand. Jeg går der hver dag med hun-
den. Det giver en ro, som er helt sær-
lig i en storby. 

Hvor er vi heldige, at havnen er så 
ren, at vi kan bade i den. 

Jeg er kom-
met meget i Am-
sterdam. Der æt-
ser din arm jo af, 
hvis du falder i 
vandet. 

Vi bader me-
get i havnen, 
også bare som 
aftendukkert. 
Ud, ned, op, 
hjem på 20 mi-
nutter. Vi går 
ud ad døren kun 
iført badetøj, ba-
dehåndklæde, 
klipklapper og 
nøglesnor. Og i 
løbet af somme-
ren blev svøm-

ning på banerne ved Fisketorvet 
min foretrukne træningsform. Liv-
redderne er i øvrigt flottest der, hvis 
man går efter sådan noget.

Er du typen, der cykler rundt i 
byen? 

Jeg har ikke egen bil. Jeg er med-
lem af Bryggen delebil. Det burde 

flere gøre. Dels giver det mere plads 
til faste bilejere, dels er det billigere, 
hvis man ikke har brug for bil hver 
dag. Ellers cykler jeg. Hver dag. På en 
3 gears havelåge fra Coop nettorvet. 

Da jeg boede 15 år på Vesterbro 
fik jeg ALDRIG stjålet en cykel. Selv 
når jeg kom stiv hjem og havde glemt 
at låse dem. 

Efter, at jeg flyttede til det pæne 
Bryggen, har jeg fået stjålet alt - Chri-
stianiacykel og racercykel, nu køber 
jeg kun kedelige, billige mormorcyk-
ler. 

Jeg er vild med, at vi har udbyg-
get cykelstier og lavet grønne bølger. 

Den eneste udfordring er turister på 
cykel. Især, hvis de har været på Chri-
stiania først. Vi markedsfører os som 
"hovedstaden, hvor man kan cykle". 
Det er fint. Men er der ikke nogen, 
der gider fortælle de sydeuropæiske 
turister, at sloganet IKKE er: "Byen, 
hvor du lærer at cykle". De burde ikke 
kunne leje cykler - og slet ikke cykler 
med batteri.

cb@kbhavis.dk

TEKST CAMILLE BLOMST

METTE FROBENIUS  MIT KØBENHAVN

TURISTERNE HAR MISFORSTÅET 
KØBENHAVN ER IKKE BYEN, 

HVOR MAN LÆRER AT CYKLE

DA JEG BOEDE 15 ÅR PÅ VE-
STERBRO FIK JEG ALDRIG STJÅ-
LET EN CYKEL. SELV NÅR JEG 
KOM STIV HJEM OG HAVDE 
GLEMT AT LÅSE DEM. 
EFTER, AT JEG FLYTTEDE TIL 
DET PÆNE BRYGGEN, HAR JEG 
FÅET STJÅLET ALT - CHRISTIA-
NIACYKEL OG RACERCYKEL, NU 
KØBER JEG KUN KEDELIGE, BIL-
LIGE MORMORCYKLER. 
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BREAKING NEWS Den ægte Dr. Hansen fra Matador er fundet, og 
han tager nu bladet fra munden i Københavneravisen. Han siger 
i et ekslusivt interview, at han er træt af den ‘flinke’ dr. Hansen i 
Ove Sprogøes fortolkning, men erkender samtidig, at det også er 
Lise Nørgårds og Erik Ballings skyld. ‘Folk trænger til at få råt for 
usødet, særligt ungdommen bør ruskes op’, siger dr. Hansen, som 
virkelig hedder dr. Hansen og bor i en ældre lejlighed i København 
K. ‘Jeg bor godt, men er træt af at skulle ned i gården, når jeg skal 
‘pudre næsen’, hvis De forstår. Men jeg har da rindende vand i 
køkkenet, det fik vi 1933, det år Lise blev student.’

KØBENHAVNSERAVISENS DYNAMISKE REDAKTION 
GIVER STRAKS ORDET TIL DEN FØRSTE LÆSER:
‘Min læge siger, at jeg skal drikke rigelig væske, men samtidig får 
jeg vanddrivende piller for hævede ben. Var det så ikke meget let-
tere at drikke noget mindre? Det modsiger jo sig selv, gør det ikke?' 
Venlig hilsen Einar P., 71 år.

‘Jo, det kunne synes således, men det forholder sig anderledes. 
Nyrerne og kroppen i almindelighed har brug for en god gennem-
strømning af vand, ud med affaldsstofferne, vand til fordøjelsen 
etc. Men det er hjertet og kredsløbet, som skal sørge for at holde 
på den samlede blodmængde, cirka 5 liter, ellers siver der væske 
ud fra kredsløbet og får vævene til at svulme op, såkaldt ødem. 
Tænk Dem, at de ligger i et gammeldags badekar fuld af vand. For 
at det ikke skal løbe ovenud, er der et overløbshul ligesom i hånd-
vaske. Hvis vi vi nu tænker os, at man rykkede hullet lidt ned, vil 
mængden af vand i karret blive mindre, men der kan strømme 
masser af vand igennem. Det er det, de vanddrivende piller gør: 
Nedsætter den totale mængde af vand i kroppen, dermed mindre 
tryk i de yderste væv, f.eks. ankler, mindre hævelse. Men samtidig 
fri gennemstrømning af masser af væske, som er så nødvendigt 
for organismen.

Næste måned: underlivssmerter, hvad er det, der gør ondt? Risiko 
for fejltolkning er meget stor.

Ugens solglimt: Dr. Hansen undrer sig over, hvorledes tiderne 
skifter. I hans tid skulle den elskovslystne unge mand skubbe un-
derbenklæderne til side på den yndige forlovede for at se balderne. 
Nutildags skal den unge mand skubbe balderne til side for at se 
trusserne. Fy, dr. Hansen! 

DOKTOR HANSENS 
BREVKASSECYKLISTER 

UTILFREDSE 
MED PARKERINGSMULIGHEDER

CYKLISTER Ikke bare bilisterne i Køben-
havn har problemer med at finde parke-
ringspladser til deres biler. Et stigende 
antal cyklister klager nu også deres nød 
over mangelen på plads til at parkere 
den tohjulede.

Kun godt en tredjedel, 37 procent, af 
københavnerne er tilfredse med cykel-
parkeringsmulighederne, viser opgø-
relsen i det årlige cykelregnskab, som 
kommunen står bag. Særligt ved butik-
ker og stationer, er det svært at finde et 
sted til jernhesten. Noget der blandt an-
det ærgrer Dansk Cyklistforbund.

- Det kan desværre komme til at be-
tyde, at de folk, der gerne ville cykle 
noget mere, og gerne ville lave kombi-
nationen med cykel og kollektiv trafik, 
fravælger det, og tager i stedet bilen, 
siger Erik Hjulmand, der er formand 
i Dansk Cyklistforbunds Københavne-
rafdeling.

Politikernes ansvar
I interesseorganisationen Dansk Er-
hverv, der blandt andet varetager bu-
tiksejernes interesser, er man også 
frustreret over de manglende cykelsta-
tiver. For de pressede parkeringsforhold 

i hovedstaden går hårdt ud over de er-
hvervsdrivende, som kæmper med cyk-
ler, der holder foran deres butikker.

- Det kan skæmme foran forretnin-
gerne, og så forhindrer det også folk i at 
komme frem og ind der, hvor de gerne 
vil købe ind, siger Jesper Højte Stenbæk, 
fagchef for transport og infrastruktur i 
Dansk Erhverv.

Han mener, at politikere og andre 
kommunale aktører burde blive bedre 
til at tage ansvar for deres satsning på 
cyklisme og køre planerne helt til ende.

- Så de ikke bare tænker på super-
cykelstier eller på bedre asfalt på cy-
kelstierne. Men også tænker på, hvor 
cyklen skal være, når den har kørt på 
de her fine cykelstier, siger Jesper Højte 
Stenbæk.

Kommunen har sat gang i udviklin-
gen, hvor man blandt andet har sat ni 
millioner kroner af til parkeringsplad-
ser ved Hovedbanegården og bygning 
af et parkeringsanlæg ved Vanløse sta-
tion. Samtidig kommer kommunen 
med en såkaldt "Prioriteringsplan for 
Cykelparkering" i begyndelsen af det 
nye år.

lp@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN

Kun godt en tredjedel af københavnerne er tilfredse med cykelparkeringsmulighederne i 
hovedstaden.

Et lokale til modelbaneanlæg søges 100-130 m2, 
en lille »skilling« til lys og varme kan erlægges.

John Gylsvig
Ved Volden 6, st. th.
1425 København K.

Telefon: 30 33 69 16

Modtager papirpost
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Féta Kai Eliés

Slå vejen forbi vores stad i Torvehallerne

Vi kan tilbyde lækre salater, gode oliven og andre 
vegetariske og veganske delikatesser, 

udover en god oplevelse!

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

SKØNNE LIVA!
KABARET OM LIVA WEEL HAR ELLEN HILLINGSØ I 
TITELROLLEN PÅ FOLKETEATRETS HIPPODROMEN.

KABARET Hvis der var en hitliste for revyvi-
ser med evergreen-status, så ville Liva Weels 
uforlignelige visefortolkninger bonne stor 
ud. Få har sunget så mange gode viser som 
hun. Det ligger derfor lige for at skabe en 
kabaret med afsæt i Liva Weels visekunst 
og liv. Og det er lige hvad Hippodromen i 
Nørregade har gjort med kabaretten Liva, 
der fusionerer revy, kammerspil og teater-
koncert i en tekst af Vivian Nielsen og med 
Rolf Heim som instruktør. 

  Titelrollen som Liva spilles af Ellen Hil-
lingsø, og Henrik Koefoed spiller dels rollen 
som forfatteren Poul Henningsen og Livas 
første ægtemand, Arne Weel. De øvrige per-
soner i rollegalleriet bestående af Livas mor, 
mormor, veninde og hendes far, nummer to 
ægtemand, revydirektøren og teatercenso-
ren spilles henholdsvis af Birgitte Raabjerg 
og Karsten Jansfort, mens Livas trofaste ak-
kompagnatør Hans Kaufmann, kaldet Kuf, 
spilles af kapelmester Jens Krøyer. 

   Liva Weel er nok dansk teaterhistories 
mest folkekære revysangerinde igennem ti-
derne overhovedet. Hendes uforglemmelige 
fortolkninger af Poul Henningsen, Kai Nor-
mann Andersen samt Børge og Arvid Mül-
lers viser er simpelthen legendariske og gri-
ber stadig én om hjertet med deres ærlige 
ligefremhed og bevægende inderlighed. 

  Mest kendt i dag er nok hendes sam-
arbejde med Poul Henningsen, der skrev 
teksten til ”Man binder os på Mund og Ha-
and” til revyen ”Dyveke” på Riddersalen i 
1940 umiddelbart efter Besættelsen. Med 
sin subtile dobbelttydighed formåede san-
gen at snige sig under censurens radar og 

satte underfundigt ord på danskernes indre 
oprør mod nazisterne.

  Olivia, kaldet Liva, født Olsen d. 31. de-
cember 1897, voksede op på Vesterbro i Kø-
benhavn. Som 17-årig modtog hun sangun-
dervisning og som 19-årig debuterede hun 
med stor succes i revyer først i Odder og 
siden i Nykøbing Falster. Succesen skaffede 
hende hurtigt engagement ved Scala Revyen 
i København, hvor hun på scenen dannede 
par med Carl Alstrup i mange år. 

  Liva Weel blev hurtigt revyernes dron-
ning! Hun på Apollo Teatret, i Cirkus Re-
vyen, på Bellevue, i Stig Lommer Revyen 
og i Aage Stentofts ”Leve de Nordiske Piger, 
men det var først og fremmest samarbejdet 
med Poul Henningsen, der forløste hendes 
uovertrufne sans for at foredrage viser ”med 
kød på” med menneskeklogskab og uforlig-
nelig indlevelsesevne.

  Der var også bud efter Liva Weel til se-
riøse teaterroller, men det var først og frem-
mest revyen der, udfordrede hendes utroligt 
bredtfavnende talent, som rakte lige fra at 
skabe komiske og satiriske karakterer lige 
fra komiske gammeljomfruer til slagfærdige 
madammer, fra at levere satire med bid til 
sentimentale sange som ”Glemmer du, saa 
husker jeg det Ord for Ord” fra filmen ”Odds 
777”, der stadig står lige så stærkt som i 1932. 
Liva Weel levede livet hårdt. Hendes kom-
promisløshed og trang til selv at ville be-
stemme skaffede hende både store kunst-
neriske sejre og nederlag. Hun døde dybt 
alkoholiseret kun 54 år gammel efter en 
operation for spiserørsbrok i 1952.

mh@kbhavis.dk

TEKST MAJBRIT HJELMSBO     FOTO THOMAS PETRI

Holdet bag Liva-kabaretten på Folketeatret.

Hviids Vinstue
Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk   |    Kgs. Nytorv   |           33 15 10 64

Autentiske historiske rammer 
til unikke oplevelser

Vi tilbyder autentiske historiske rammer, 

fortrolighed og nærvær samt et fleksibelt og 

engageret personale, der med glæde står til 

jeres rådighed fra start til slut.

Lejes ud til møder, receptioner og fester  

- med og uden forplejning kontakt os for tilbud

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

“Jeg ved præcis, hvor og hvornår 
den er fundet”, siger den 75-årige 
pensionist og UFO-entusiast Ole 
Henningsen foran den store me-
teorit ved indgangen til Geologisk 
Museum.

“Den blev fundet ved Cape 
York-halvøen syd for Thule i 
Grønland 31. juli 1963 af Vagn F. 
Buchwald, der dengang arbejdede 
på Danmarks Tekniske Universitet. 
Han vidste, at der før var fundet 
meteoritter i området, så han 
ledte systematisk. Det var først, da 
han satte sig ned for at skrælle en 
appelsin, at han pludselig fik øje på 
noget rustbrunt, som stak op.”

Det viste sig at være en af verdens 
største jernmeteoritter, og den fik 
navnet Agpalilik efter findestedet. 
Vagn F. Buchwald fik savet den 20,1 

tons store meteorit over, og i dag 
står 15 tons af den foran Geologisk 
Museum og hilser publikum vel-
kommen. En skive af meteoritten er 
udstillet inde i selve museet, mens 
rester af den er blevet solgt til sam-
lere og museer rundt om i verden.

“Det er derfor, jeg også har et lille 
stykke af den”, siger Ole Hennings-
en og fremviser en æske fyldt med 
meteoritter. Sten og metaller, der er 
faldet ned fra rummet. En af dem er 
fra Mars. 

“Sådan er det at være nørd. Min 
kone siger, det er lige vel rigeligt”, 
griner Ole Henningsen, der før sin 
pension ernærede sig som investe-
ringskonsulent.

Et fly, en fugl eller en UFO
Ole Henningsen har stor indsigt i 
stjernehimlen, og det man kan se 
deroppe. I over 60 år har han stude-

ret UFO’er – det vil sige uidentifice-
rede flyvende objekter – i foreningen 
Skandinavisk UFO Information, 
SUFOI. Hver uge sender folk ham 
beretninger og fotos af mystiske 
fænomener. Er det en flyvende tal-
lerken, eller er det bare en drone, en 
blinkende stjerne, et fly eller en fugl?

“Vi finder næsten altid en natur-
lig forklaring. Gennem årene har 
vi modtaget over 15.000 danske 
UFO-beretninger, og absolut intet 
tyder på, at det har noget at gøre 
med besøg fra rummet”, siger Ole 
Henningsen. Han er aktuel med 
flere kapitler i SUFOI’s jubilæumsbog 
UFOer - Myter og Viden, og i det nye 
år kommer Ildkugler over Danmark – 
om sten der aldrig fløj, som han har 
skrevet i sit hjem på Lolland.

Når han får en indberetning, un-
dersøger han, hvordan stjernerne 
og planeterne stod den aften, eller 

hvilke store satellitter, der har været 
på himlen. Han kontakter måske 
også Flyvevåbnet for at høre, om der 
har været noget militært i luften. 

“Det er spændende at lege privatde-
tektiv. At være en slags folkeoplyser, 
der kan fortælle folk, at det, de 
troede de så, er noget helt andet”, 
siger Ole Henningsen og viser os ind 
i Geologisk Museums udstilling om 
solsystemet.

Fra tro til videnskab
Fra 1950’erne og op mod 1970’erne 
var Ole Henningsen faktisk over-
bevist om, at der var mere mellem 
jord og måne end blot satellitter og 
stjerneskud. Men som mennesket 
begyndte at opsende rumsonder til 
planeterne og rejse til Månen, og 
videnskaben fandt ud af, at der var 
400 grader varmt på Venus, måtte 
han og foreningen opgive teorien om 

UFO-ekspert Ole Henningsen ved siden af et 15 tons tungt stykke af jernmeteoritten Agpalilik. Foto: Frida Gregersen. 

Når du ser et stjerneskud

Ole Henningsen fra foreningen Skandinavisk UFO Information har studeret stjernehimlen i over 60 år. 
Engang troede han på flyvende tallerkener, men den tro er for længst fløjet bort.



marsmænd. Til gengæld tog interes-
sen for astronomi og meteoritter over.

“Min interesse blev mere og mere 
videnskabeligt anlagt, og videnska-
ben er faktisk mere spændende end 
de fl yvske tanker, fordi nye resultater 
rejser nye spørgsmål hele tiden. Jeg 
fi nder det absolut interessant, hvis 
forskerne i min levetid når at fi nde liv 
andre steder”, siger han. 

Inde på Geologisk Museum fortæl-
ler Ole Henningsen om planeterne i 
det indre og det ydre solsystem, om 
det enorme asteroidebælte mellem 
Mars og Jupiter og om de udstillede 
meteoritter i montrerne. “Når du ser 
et stjerneskud, kaldes lysfænomenet 
en meteor. Når resterne er landet og 
fundet på jorden, kalder man det for 
en meteorit”, forklarer han.

Det ældste i universet
Første gang Ole Henningsen kontak-
tede Geologisk Museum var i 1961 i 
forbindelse med fundet af en mystisk, 
oval sten. Stenen fra Bursø på Lolland 
fi k stor omtale i medierne, men den 
viste sig at være ganske jordisk.

Der falder meteoritter ned i Danmark 
cirka tre gange om året, men de 
færreste bliver fundet. Da en kraf-
tig ildkugle fl øj over Lolland-Falster i 
januar 2009, var den tyske meteorit-
jæger Thomas Grau heldig at fi nde 
en lille meteorit vest for Maribo. Det 
viste sig at være en sjælden kulkondrit, 
der indeholder viden om solsyste-
mets dannelse. De ældste partikler 
i meteoritten er 4.567,2 millioner år 
gamle, omkring 30 millioner år ældre 
end Jorden, og der er foreløbig påvist 
25.000 forskellige organiske stoff er fra 
solsystemets oprindelse.

“Geologisk Museum har været med 
til at præge min interesse, fordi deres 
udstilling er så unik. Det spændende 
ved meteoritter er jo, at det er det 
ældste materiale, vi jordboere kan hol-
de i hånden, og de fortæller os nyt om, 
hvordan vores solsystem blev dannet 
og livet blev til”, siger Ole Henningsen.

Meteoritten Maribo vejede kun 25,8 
gram, men er rent forskningsmæssigt 
Danmarks vigtigste meteorit. I februar 
2016 fandt det seneste meteoritfald 
sted, hvor der i nærheden af Ejby og 
Glostrup blev indsamlet cirka 10 kg 
meteoritmateriale. I alt 15 personer 
har i henhold til loven om Danekræ 
indleveret meteoritstykker, som op-
bevares i den danske meteoritsamling 
på Geologisk Museum og anvendes til 
fortsat forskning.
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Stjerneskud
Et stort stjerneskud kaldes en meteor eller ildkugle. Det er sten og metal fra rummet, der med stor hastighed er 
på vej ned gennem jordens atmosfære. Når det lander på jorden, kaldes disse stykker for meteoritter. 

Droner
Himlen er efterhånden fuld af droner, der lyser op. De bruges blandt andet til kontrol af fjernvarmeledninger. 

Satellitter
Flere tusinde satellitter er i kredsløb om jorden, og fl ere af dem kan ses med det blotte øje - for eksempel Den 
Internationale Rumstation, ISS, som oplyses af solen.

Planeter
Stærkt lysende planeter som Venus, Mars, Jupiter og Saturn kan på visse tidspunkter fremstå tydeligt på aften-
himlen. 

Rester af raketter og satellitter
Når en raket opsendes, ender dele af den i kredsløb om jorden. Også satellitter der støder sammen, efterlader 
vragrester ude i rummet. De kan svæve rundt i fl ere dage eller år, indtil materialet brænder op i atmosfæren.

Deltag i lodtrækningen om 2x10 billetter til en værdi à 195 kr.

Med to billetter kan du, og en du har kær, få et besøg på hvert 
af de seks museer i Parkmuseerne kvit og frit. Billetterne er 
gyldige i et år.  

Sådan gør du: 
-  Besvar spørgeskemaet om Parkmuseernes tillæg i Køben-

havneravisen senest 12. december 2017
-  Find spørgeskemaet via www.parkmuseerne.dk/kbh-avis
-  Det tager cirka 5 minutter at besvare

Ole Henningsen modtog dette foto af et kraftigt lysende objekt ved Operaen i København tidligt om morgenen. Objektet ses i højre side og en forstørrelse i venstre side 
af billedet. Vidnet anede ikke, hvad det var, og politiet heller ikke. Ole Henningsen fandt frem til, at det var den stærkt lysende planet Venus, som af og til ses tydeligt på 
himlen, blandt andet lige inden solopgang. Foto: SUFOI Picture Library.

DISSE LYSENDE FÆNOMENER 
KAN DU SE PÅ HIMLEN

VIND BILLETTER TIL PARKMUSEERNE 
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Dansk jul med DR’s Klassiske 
Musikquiz
DR-vært Matthias Hammer fra Den 
Klassiske Musikquiz synger for på 
julens elskede melodier, når Den 
Hirschsprungske Samling inviterer 
til fællessang og juleklip den 3. de-
cember. Arrangementet byder også 
på højtlæsning fra H.C. Andersens 
Grantræet og et indblik i historien 
bag det stemningsfyldte maleri 
Glade Jul af Viggo Johansen.

Den Hirschsprungske Samling. 
3. december kl. 13-15.
www.hirschsprung.dk

Glæd dig til følelsen af jul
Love Actually med cocktails 
og tapas
En charmerende Hugh Grant er 
hovedretten, når Cinemateket in-
viterer til juleudgaven af Film, Tapas 
og Cocktails med den moderne 
juleklassiker Love Actually fra 2003. 
Ældre klassikere som Pinnochio 
og Far til fi re til julebal i Nisseland 
bidrager også til julestemningen i 
månedens program. 

Cinemateket. ‘Love Actually’ julespecial 
13. december. Almindelige visninger i løbet 
af december.
www.cinemateket.dk

Endnu mere pynt
Og nu hvor vi er i gang med pynten, 
så har blomsterbutikken i Botanisk 
Have indkøbt et smukt udvalg af 
julepynt. Kig forbi kl. 10.00 - 15.30 
alle ugens dage.  

www.botanik.snm.ku.dk

Mød englen med 70 hoveder
Hvis du tror, engle kun fi ndes i vest-
ens kristne kunst, så kan du godt tro 
om igen. Kunsten fra den islamiske 
verden viser nemlig også engle-
skikkelser. Du kan for eksempel 
se profeten Muhammad møde en 
engel med 70 hoveder i den aktuelle 
udstilling Menneskefi guren i Islamisk 
Kunst på Davids Samling. 

Davids Samling. ’Menneskefi guren i 
islamisk kunst – Folk, fyrster og hellige 
mænd’, 24. november 2017 – 13. maj 2018.
www.davidmus.dk

Lad julefreden sænke sig på slottet
Juleræset kan være en hård 
omgang, så hvis du trænger til et 
åndehul, så prøv Rosenborgs jule-
billet. For 155 kr. kan du både opleve 
slottet og få gløgg og æbleskiver i 
The Garden Café.

Rosenborg. Julebilletten kan købes 24. 
november – 31. december.
www.rosenborg.dk
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Overpynt et juletræ
Pynteglade børn kan få afl øb for deres 
pyntetrang den 3. december, når Stat-
ens Museum for Kunst disker op med 
ekstreme mængder julepynt i håb 
om at omdanne deres grantræ til en 
skulptur. Samme dag kan de voksne 
opleve Bent Fabricius Bjerre spille på 
museets scene. Hele måneden er der 
desuden julerier i Børnenes Værksted, 
ligesom der serveres ris a la mande og 
varm kakao i caféen. 

SMK. Juletræspyntning 3. december 
kl. 11.30-15.30. 
www.smk.dk
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Gothersgade 157
1123 København K
Tlf. 33 14 07 17

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

KØBENHAVNS CYKLEBØRS

www.cykelborsen.dkwww.cykelborsen.dk

KØBENHAVNS CYKLEBØRS

RENT A BIKE
RENT A BIKE 260 brugte 

cykler sælges fra 

kr. 950,- pr. stk.

 260 brugte 
cykler sælges fra 

kr. 950,- pr. stk.

UDSMYKNING H. C. Andersen ville 
have frydet sig, hvis han stadig 
havde siddet i sin Nyhavnslejlig-
hed. Han kunne have set hav-
nerundfartens både sejle med 
de smukkeste illustrationer til 
sine eventyr malet på agtersejlet. 
Den grimme Kælling - undskyld 
Ælling, Fyrtøjet, Klods-Hans og 
mange flere. Ideen med et for-
nemt udført navnebrædt med 
de verdensberømte eventyr blev 
ført ud i livet i 1990’erne. Over en 
periode på små tyve år udførte 
skibsbyggeren Poul Andersson 
fra Gilleleje disse mesterværker 
for Havnerundfarten i Køben-
havn.

Københavneravisens Depar-

tement for Historiske Udsmyk-
ninger fandt via den utrætte-
lige chefredaktør af Gilleleje og 
Omegns Museumsblad Kanalen, 
Lars Thomsen, historien om skil-
tenes oprindelse. Lars Thomsen 
er tidligere stenfisker, som hans 
far og farfar også var det. Da der 
ikke var flere sten, uddannede 
han sig til journalist og var i 
mange år ansat på Radioavisen, 
hvor vi, uden at vide det, hørte 
en ægte stenfiskers stemme. Han 
og håndværkskunsteren Poul 
Andersson har taget disse bil-
leder, som kommer i en serie i 
Københavneravisen. Glæd Dem 
til næste nummer.

cl@kbhavis.dk

HAVNERUNDFARTENS 
NAVNEBRÆDT
TEKST CHRISTIAN LUNN     FOTO LARS THOMSEN
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250 ... 
... bonusser er i år uddelt til virksomheder, der har fået en flygtning i 
arbejde. For at motivere virksomheder til at ansætte flygtninge og fami-
liesammenførte til flygtninge, har regeringen indført en række bonusord-
ninger som lokkemad. Men virksomhederne bider ikke altid på krogen, for 
eksempel ikke når det gælder den såkaldte virksomhedsbonus på enten 
15.000 eller 20.000 kroner. Siden bonusordningen trådte i kraft 1. januar 
i år, er der uddelt knap 250 bonusser til virksomheder, der har fået en 
flygtning i ordinært job. Altså et job uden offentligt tilskud. Det viser 
de nyeste tal fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. 
Tallene skal ses i relation til, at der i 2016 kom næsten 7500 flygtninge 
til Danmark. Regeringen har som målsætning, at halvdelen af alle flygt-
ninge skal være i arbejde inden år 2020. I andet kvartal af 2017 var 24,4 
procent af flygtningene i Danmark i lønmodtagerbeskæftigelse, viser tal 
fra Danmarks Statistik.

411 ...
... millioner kroner omsætning i månederne juli, august og september. Det 
blev kvartalsregnskabet for Tivoli. Det er et fald på tre procent sammen-
holdt med samme periode sidste år. En regnvåd sommer var medvirkende 
til, at Tivolis omsætning og resultat efter skat i tredje kvartal sluttede en 
smule under sidste års niveau. Resultatet efter skat faldt tilsvarende med 
en million kroner til 64,3 millioner, svarende til 1,5 procent. Antallet af 
besøgende i årets første ni måneder er kun 2.761.000. Det tilsvarende tal 
sidste år lød på 3.040.000. Der har dog været et højere forbrug per gæst, 
og omsætningen i Tivolis sale har været højere. Strategien om at blive 
mindre vejrafhængig har vist sit værd i og med, at omsætningen trods 
alt ikke er faldet mere, end tilfældet er. Tivoli fastholder sin forventning 
om at lande et overskud før skat på mellem 80 og 90 millioner kroner.

1. ...
... januar 2018 er det husstandsindkomsten og boligprisen, der afgør, om 
man må få et variabelt og afdragsfrit lån. Selvom erhvervsminister Brian 
Mikkelsen (K) med et nyt sæt regler for boliglån ikke nævner problemets 
kerne ved navn, så vil ministerens stramning af reglerne ramme boligkø-
bere i de største byer, hvor priserne på boliger er højest. Det vurderer Lars 
Krull, der er bankekspert og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet. - Man 
nævner ikke de to store byer København og Aarhus, men det er heller ikke 
nødvendigt, for de her nye retningslinjer vil ramme potentielle boligkøbere 
i Aarhus og København og andre større byer, siger han. Ændringen vil ifølge 
Erhvervsministeriet betyde, at en familie, der har en gæld på mere end 
fire gange husstandsindkomst og kommer over 60 procent i belåningsgrad, 
skal begrænses i forhold til, hvilke realkredit- eller realkreditlignende bo-
liglån, familien kan tage. I disse tilfælde vil der ikke kunne ydes lån med 
variabel rente med kortere rentebinding end fem år med eller uden afdrag 
(det vill sige for eksempel F1-lån med eller uden afdrag). Desuden vil man 
ikke kunne tegne lån med variabel rente med rentebinding på fem år el-
ler mere (for eksempel F5) og med afdragsfrihed. Med ændringen dropper 
ministeren den forskelsbehandling efter kommunegrænser, som der ellers 
var lagt op til. Dermed er ministeren gået væk det oprindelige udspil til 
reglerne, der ellers efter planen skulle være trådt i kraft 1. oktober. Den-
gang lød det fra ministeren, at han ville begrænse lånereglerne i Aarhus 
og Storkøbenhavn, fordi boligmarkederne her kunne risikere at udvikle sig 
til reelle boligbobler.

13.620 ...
... enfamiliehuse og 5255 ejerlejligheder blev der i perioden juni til og med 
august handlet. Det er en stigning på henholdsvis 18,5 og 3,4 procent i for-
hold til samme periode sidste år. Dermed er det ikke bare stiger priserne, 
der fortsat på boligmarkeder, der bliver også købt og solgt markant flere 
boliger. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Dermed er antallet af hand-
ler på det højeste niveau siden sommeren 2007, hvor det danske marked for 
huse fortsat var brandvarmt. - Aktiviteten har været stort set uændret på 
ejerlejlighedsmarkedet det seneste år, men ramte allerede sidste år et højt 
niveau, skriver cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank Signe Roed-Frede-
riksen i en kommentar til tallene. Den store aktivitet smitter også af på 
priserne. I perioden juni til og med august steg priserne på ejerlejligheder 
med 1,2 procent og for huse med 0,3 procent ifølge Danmarks Statistik. I 
de sidste fire år er priserne på ejerlejligheder steget mere end dobbelt så 
meget som på enfamiliehuse. I forhold til august 2013 er priserne på ejer-
lejligheder steget knap 40 procent, mens enfamiliehuse er steget knap 20 
procent, skriver Danmarks Statistik.

36,05 ...
... kroner koster en kop kaffe gennemsnitligt  i København, og det er den 
højeste gennemsnitspris i Europa, viser en opgørelse, som Hoppa har lavet for 
Søndagsavisen. Prisen er blandt andet en konsekvens af en høj købekraft og 
højt lønniveau i hovedstaden, mens det danske momsniveau og prisen for at 
drive en kaffebar i København spiller ind, mener Peter Mølkjær, forbruger-
ekspert i Deloitte. Men det handler også om, at kaffebarerne tager den pris, 
fordi de kan. - Der er mange turister i København både fra udlandet og an-
dre steder i Danmark. Folk er tilbøjelige til at lade pengene rulle lidt lettere, 
og derfor kan man tillade sig at tage de her priser. Kunderne er villige til at 
betale, siger Peter Mølkjær. Hos Dansk Kaffeinformation, der er branchefor-
ening for kaffeindustrien i Danmark, peger direktør Henrik Frellsen også på, 
at danskerne vil have deres kaffe serveret på en helt speciel måde. - Der er ret 
stor konkurrence på varme drikke i Danmark, men det er ikke nødvendigvis 
på prisen. Det handler meget om oplevelsen i kaffebaren - miljøet, musikken, 
møblerne, stemningen. Kan man tilbyde noget, som virkelig appellerer til 
kunderne, så er folk også villige til at betale, siger Henrik Frellsen. De fem 
dyreste gennemsnitspriser findes i København, 36,05 kroner, Reykjavik, 33,50 
kroner, Paris, 33,41 kroner, Oslo, 31,51 kroner og Stockholm, 30,85 kroner. De 
billigste kaffepriser finder man i Kiev, 9,07 kroner, Minsk, 10,48 kroner, Beo-
grad, 10,56 kroner, Rom, 11,14 kroner og Skopje, 11,14 kroner.

1,3 ...
... milliarder kroner dyrere end forventet. Sådan har byggeriet af Niels Bohr-byg-
ningen til Københavns Universitet udviklet sig. Det svarer til en budgetoverskri-
delse på mere end 80 procent. Det viser en rapport fra revisionsfirmaet Ernst 
& Young, oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Bygningsstyrelsen 
har ikke reageret i tide på de udfordringer, som projektet har været i, skriver 
ministeriet. Bygningsstyrelsens direktør fratræder sin stilling. Det sker, efter at 
det er kommet frem, at der fejlagtigt er installeret 2,5 kilometers ventilationssy-
stemer og VVS-rør. Dermed skal der udskiftes flere kilometer rørinstallationer. 
Tidligere i år blev den spanske entreprenør, Inabensa, som havde ansvaret for 
ventilation og VVS i byggeriet, fyret. Ventilationskanalerne i bygningen skulle 
være af pvc for at tåle syre ifølge anvisningerne. Men de kanaler, som blev 
lagt, er af aluminium, og de skal derfor nu udskiftes. Desuden blev der imod 
bygningstegningerne ført varmerør gennem lokaler med servere, hvor en re-
gulering af temperaturen er vigtig.

35 ...
... millioner kroner er den nette sum for Københavns p.t. næstdyreste 
lejlighed. For den pris får du en 18-værelses lejlighed på Brolægger-
stræde 2. Hjørneejendommen er 220 år gammel og huser i alt 622 kva-
dratmeter fordelt på flere lejligheder og erhverv. Stilles den helt store 
prisligning op, har faktorer som beliggenheden midt i byens leben, de 
mange kvadratmeter, husets aldrende sjæl og postnummeret midt i 
Danmarks mest attraktive boligmarked helt sikkert spillet en væsentlig 
rolle. Dermed er det eneste hus, der for øjeblikket er at finde højere 
på hovedstadens boligliste et byhus på 360 kvadratmeter med udsigt 
til Christiansborg. Det er udbudt til salg for 40 millioner kroner. Ejen-
dommen på Brolæggerstræde er fredet, og ifølge den landsdækkende 
liebhavermæglerkæde Lilienhoff, der har ejendommen til salg, er den 
også ganske velbevaret. Blot 12 ejere har huset haft gennem sit liv, 
og disse tæller blandt andre både en kunstner og en skræddermester. 
Den seneste ejer overtog dog ejendommen så sent som i 2016 og har 
blandt andet opdateret køkkener og badeværelser til 2017-standarder. 
Og måske er dette en af årsagerne til husets pæne kvadratmeterpris. 
Ser man alene på boligkvadratmeterne - og altså bort fra erhvervsde-
len og kælderen - løber den gennemsnitlige kvadratmeterpris for hele 
herligheden op i 99.431 kroner, og det er ifølge Boliga.dk hele 52 pro-
cent højere end gennemsnittet i området.        
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MAGASIN Når man går en tur 
i København og nyder for-
retningernes festligt oplyste 
vinduer, Rådhuspladsens il-
lumination eller ser lyshavet 
fra "Parken", tænker man 
sjældent på det gigantiske ap-
parat, der gør denne lysople-
velse mulig. 

De fleste kender kun 
DONG, der nu har skiftet 
navn til Ørsted efter den be-
rømte fysiker, fra den kvar-
talsvise regning på el, gas og 
varme. Oprindeligt blev "Be-
lysningsvæsnet" etableret til 
at producere gas. Det var i 
midten af sidste århundrede, 
da gassen kom ind i de kø-
benhavnske hjem og afløste 
petroleumslampen som lys-
kilde. København havde ind-
til da haft en gadebelysning 
bestående af 500 tranlamper. 
Det var det engelske firma Co-
chrane & Co., der stod for det 
gigantiske anlægsarbejde. 
Der blev indgået kontrakt 
med dem den 13. juni 1853. 
Som tak forærede de Køben-
havn tre store gadelamper. To 
af dem har overlevet og står 
i dag uden for Sankt Pauls 
Kirke i Nyboder, med firmaet 
takkeskrift.

EVENTYRLIG AFTEN
Det første kommunale gas-
værk lå på Vesterbro, for 
enden af Gasværksvej. Det 
havde sin egen havn, hvor 
der blev losset kul til værkets 
ovne. Som den første opgave, 
skulle Belysningsvæsnet ud-
skifte byens tranlygter med 
gaslygter. Herefter blev der 
installeret gas i byens huse 
til belysning og madlavning. 
I alle ejendomme blev der ef-
terhånden lagt gasledninger 
ind. Den første tænding af 
en gaslygte som gadebelys-
ning, fandt sted fredag den 
4. december 1857, og allerede 
om eftermiddagen var byens 
borgere ude på gader og stræ-

der for at opleve dette nye 
fænomen. Københavnerne 
fulgte simpelthen med lyg-
tetænderen fra gaslygte til 
gaslygte og hver gang en ny 
gaslygte blev tændt, blev der 
råbt hurra. H.C. Andersen 
var med på turen, og han 
har skildret sine indtryk fra 
denne særlige aften i sine 
eventyr. Der var opsat 1.946 
nye gaslygter, gasforbruget i 
København var støt stigende 
og den 23. oktober 1878 blev 
gasværket suppleret af Østre 
Gasværk. Siden blev det li-
geledes suppleret af Sundby 
Gasværk den 1. januar 1902 
og Valby Gasværk fra 27. no-
vember 1907.

RIVENDE UDVIKLING
I begyndelsen af århundre-
det kom elektriciteten til. 
Allerede i 1882 præsente-
redes københavnerne for 
denne nyskabelse af forly-
stelsesetablissementet Nati-
onal Scala. De fik to kulbu-
elamper monteret på taget og 
kunne oplyse hele Axel Torv 
med "det hvide lys". Køben-
havnerne strømmede til for 
at se denne sensation.

Københavns Belysnings-
væsen byggede i 1892 sit 
første elektricitetsværk i Go-
thersgade, som producerede 
strøm på to dampturbiner le-
veret af B&W. De første elek-
triske gadelamper blev opsat 
på Kongens Nytorv samme 
år. Da tidens elforsyning var 
jævnstrøm, skulle der mange 
værker til, jævnstrøm kan 
ikke sendes over længere af-
stande. Så siden kom Øster El-

værk ved Trianglen og Vester 
Elværk i Bernstorffsgade til. 
På hjørnet til Tietgensgade 
satte man et fyrtårn, som 
skibene ude i Kalveboden 
kunne tage pejling efter, det 
sidder der endnu.

Nu begyndte det giganti-
ske arbejde med at lægge el-
kabler ud til hele København, 
så alle kunne få elektrisk lys. 
I ældre ejendomme trak man 
simpelthen de nye el-lednin-
ger i de gamle gasrør.

I århundredets start blev 
de betændte Brøndstræder 
ved Gothersgade revet ned. 
De gav bl.a. plads til Belys-
ningsvæsnets store og im-
ponerende bygning, med 
hovedindgang ud til Vogn-
magergade.

LYSET VINDER FREM
Gadebelysningen var en af 
Belysningsvæsnets første 
store opgaver. Som et ku-
riosum kan det nævnes, at 
man i tyverne havde en ung 
arkitekt ved navn Poul Hen-
ningsen ansat til at designe 
gadelamper. Måske var det 
starten for den unge PH's 
revolutionerende lysteorier, 
som vi kender fra PH. lam-
perne. Det er planen, at hans 
oprindelige ”Slotsholmslam-
per” skal genopsættes, når 
Christiansborgs Slotsplads 
skal genetableres.

Belysningsvæsnet fik nye 
store anlægsopgaver. Man 
byggede i 1920 H.C. Ørsted 
Værket og Svanemølleværket 
1947-1953 og sidst kom Ama-
gerværket til. Hele elproduk-
tionen blev omlagt fra jævn- 

til vekselstrøm, det betød 
udskiftning af hele lednings-
nettet i København. Når man 
i dag ser facaden på en el-in-
stallatør, undrer mange sig 
over, at de har et underligt 
tegn, der ligner ordet IS lagt 
ned. Det er i virkeligheden 
standardtegnet for, at den 
pågældende installatør både 
kan arbejde med jævnstrøm, 
den lige linje, og vekselstrøm, 
den kurvede linje.

NYE TIDER
I 1920'erne opstod ideen 
om at forsyne kontorer og 
bygninger med fjernvarme. 
Mange af de små veksel-
strøms elværker blev derfor 
ombygget til kraftvarmevær-
ker, og et gigantisk varmenet 
er stadig under udbygning i 
hele København, således at 
90% af københavnerne ville 
være forsynet med fjern-
varme inden år 2.000.

En af de mere kuriøse 
opgaver, som Ørsted må på-

tage sig, er f.eks. at levere el 
til store udendørs arrange-
menter i København. Under 
Copenhagen Water Festival 
blev der afholdt et stort mu-
sikarrangement på Trekro-
ner uden for Københavns 
Havn. Pludselig var der en, 
der spurgte, om der egent-
ligt var el nok på det gamle 
fort til at afholde en sådan 
koncert. Det var der ikke. Be-
lysningsvæsenet måtte i hast 
rigge et mobilt El-anlæg op 
på en kæmpe flydekran og 
sejle det ud til Trekroner og 
nu kunne turister og køben-
havnere nyde koncerten med 
både lysshow og elektronisk 
musik.

Så der er meget historie 
bag det faktum, at der kom-
mer lys i hjemmet, når man 
trykker på kontakten.

Byhistorikeren Allan Mylius Thom-
sen fortæller om det gamle Kø-
benhavn i hver udgave af Køben-
havneravisen.

MAGASIN MYLIUS

Lysets fest
I København er lys en uadskillelig del af dagligdag og fester.

TEKST  
Allan Mylius Thomsen   
Byhistoriker

To af de første elektriske gadelamper på Kongens Nytorv i 1892. 
Foto Københavns Museum.

De to dampturbiner i Gothersgades Elektricitetsværk ca. 1900. 
Foto Københavns Museum.
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HUNDELIV Jeg bliver så glad, når jeg ser 
en lille veloplagt vovse, der spankule-
rer af sted og holder sin herre i snor 
- øh, måske er det omvendt. Hvem 
ved, hvad hunden tænker? Hvad har 
vi tobenede væsener dog gjort, for at 
fortjene det privilegium, at hunde fri-
villigt er blevet vores trofaste venner 
siden Ruder Konges tid? Er vi taknem-
melige? Ja, da. For det meste. Men li-
gesom med nuttede småbørn må man 
tage det sure med det søde. Det er jo 
et kæmpe ansvar: Valg af hunderace. 
Opdragelse. Ernæring. Daglig pleje og 
luftning. Er der stadig nogle, der tror, 
at en hund kan lide at ‘gå en tur’? Det 
kan den måske nok, men hovedfor-
målet er afgrænsning af territoriet. 
Er der potentielle fjender, skal de 
‘nøfles’, grænserne skal markeres med 
duftspor, og kan man hugge en soft-
ice fra et barn i klapvogn, er det koste-
lig adspredelse. Skal man stå foran en 
butik i evigheder, mens fruen prøver 
hatte, er det nederen.

En af de syv forskellige racer, 
jeg har haft, var en fransk bulldog, 
Louis, en sand kejserætling fra star-
ten. En dag mødte vi en racefælle i 
Illum, hvis ejer var en typisk hatte-
dame. Hendes første udråb: ‘Åh, nej, 
og Mozart har den gamle frakke på 
i dag. Sig nu pænt goddag, min ven.’ 
Mozart overhørte det med frakken og 
hilste på Louis. Fruen fortsatte: ‘Mo-
zart er Kongen af Vester Voldgade, så 
nu har jeg bragt skam over ham med 
den gamle las af en frakke. Jeg skulle 
have taget den fine, nye frakke, men 
det var lidt snusket vejr.’ Den gamle 
frakke lignede et sæt tøj, som Jacob 
Hougård havde fået syet af brasili-

anske kaffesække, og temmelig slidt. 
Mozart tog det pænt, og vi gik hver 
til sit.

Jeg har før oplevet, at mennesker 
taler til hunde på den måde, og mon 
ikke hundene forstår det hele? En 
Frue uden for Irma var ved at skælde 
en lille terrier ud, uvist hvorfor. Den 
skyldige havde travlt med at kigge 
bort, hvilket affødte følgende udbrud 
fra Fruen: ‘Arthur !! Se på mig, når 
jeg taler til dig!’ Et aldeles rimeligt 
forlangende.

Noget, jeg ikke forstår  og i den 
grad misbilliger, er hunde, der tyde-
ligvis ikke er luftet ordentligt, og som 
hele tiden hiver i snoren på grund af 
voldsom overskydende energi. Hvor 
har ejeren dog sine tanker? Nogle 
hunderacer skal have meget motion, 
mange kilometer løb. Det er de byg-
get til med den kæmpe brystkasse 
og overdimensionerede lungekapaci-
tet. Hvis man bor i en bylejlighed og 
anskaffer en border-collie, skal man 
have sit hoved undersøgt. Sådan en 
hund er fremavlet til at kunne løbe 
tyve-tredive kilometer hver dag på 
en bjergside for at passe fårene. Den 
skal mindst have en æbleplantage, en 
park eller et stykke eng, og det er jo 
ikke mange bylejligheder, der råder 
over. Hunden bliver budt en stykke 
fortov med tyggegummiklatter, ciga-
retskod, spytklatter og pizzabakker i 
snegletempo. Det er mishandling, og 
det ender undertiden i tragedie, hun-
den risikerer at blive skør og aflivet i 
en ung alder. Jeg græmmes. Køb dog 
en race, der egner sig til bylivet, og lær 
den eventuelt at løbe ved siden af en 
cykel, så den kan holde et godt løbe-

pensum. Hvad med min favoritrace: 
Den kloge, trofaste, lærenemme pu-
del, som ikke gider jagt, elsker at pro-
menere og sagtens kan undvære de 
lange stroppeture.

Hvad med nytårsaften? Nogle 
hunde hader fyrværkeri, men en 
advarsel: den beroligende stesolid 
(tørsprit, som visse psykiatere kal-
der det), medicinalindustriens svar 
på madsherry, virker nærmest mod-
sat på hunde. De bliver undertiden 
helt kulrede. Tal med dyrlægen om 
eventuel medicin. Eller endnu bedre, 

tag en tur på landet. Nytårsaften er 
helt overvurderet. Som Dean Martin 
sagde: ‘Det er den eneste aften på 
året, hvor jeg er ædru. Den aften er 
for amatører.’  Vuf, vuf og tre gange 
vuf. Og en ældgammel vits: prøv ikke 
at lære din hund at spille poker, den 
logrer med halen, hver gang den får 
gode kort. Kan De tåle en til, så pyt: 
Et loppeægtepar har været i Det kon-
gelige Teater og kommer ud bagefter. 
Hr. Loppe siger til Fruen: ’Skat, det 
er begyndt at regne. Skal vi gå hjem, 
eller skal vi tage en hund?’

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 
TIL VORES FIRBENEDE VENNER
TEKST CHRISTIAN LUNN (HUNDEELSKER)     TEGNING CLAUS SEIDEL

Alida Marstrand
Håndlavet chokolade - siden 1930

BREDGADE 14   ·   1260 KBH K   ·   33 15 13 63   ·   ALIDA-MARSTRAND.DK
BO-BI BAR · Klareboderne 14, 1115 København K
Åbningstider: Mandag-lørdag: 12.00-02.00  -   Søndag: 14.00-02.00
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KARSTEN HANSEN STRIBER

Kære Robert
I gruppen ‘Oversete Lækkerier’ finder vi flg.
Venligste hilsen Chr., amatørfilosof
PS Billedforslag: Søren Kirkegaard på vandring i 
det gamle København?

     Frederiksborggade 4 · 1360 København K
 
  FOR BESTILLING:        ELLER SPØRGSMÅL:
tlf.nr.: 33 12 29 02 e-mail: slagter@kultorvet.dk

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

SPROG Der har gennem  en årrække 
været en nedprioritering af spansk 
i det danske uddannelsessystem på 
trods af, at spansk er et af verdens 
mest talte sprog. Derfor valgte for-
eningerne Academia Intercultural, 
Spansk i Folkeskolen og Spansk Læ-
rerforening sammen med Center 
for Latinamerikastudier af afholde 
temadagen 'Hvorfor Spansk? Temada-
gen blev holdt lørdag d. 25. november 
på KUA, hvor fremmødet var stort. 
Her blev det spanske sprogs fremtid 

debatteret i lyset af de seneste uddan-
nelsesreformer. 

På tværs af repræsentanter fra fol-
keskolen, ungdomsskolerne, gymna-
siet og universitetet blev det slået fast, 
at hvis spansk fortsat skal være et un-
dervisningssprog i Danmark, så skal 
kræfterne samles, og der blev derfor 
etableret en komité til koordinering 
og igangsættelse af en række tiltag på 
tværs af de involverede uddannelses-
institutioner.

kbh

KRÆFTERNE SAMLES 
– FOR AT SÆTTE 
SPANSK PÅ SKEMAET

HVIS DU VIL OP I OSTESTANDART
MÅ DU TRE TRIN NED

Velkommen i Ostekælderen i Gothersgade
Danske, franske, hollandske, spanske 

og italienske varianter venter dig
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GUD ER LIGE SÅ BARNLIG 
SOM ALLE ANDRE VOKSNE
GUD ER LIGE SÅ BARNLIG 
SOM ALLE ANDRE VOKSNE

SKØN BYVANDRING 
I DET GAMLE KØBENHAVN
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TEKST CAMILLE BLOMST

SPAR OVER 250,- KR.!
HOBBIT I HABBIT
408 SIDERS
MEDRIVENDE 
ERINDRINGER FRA
KØBENHAVNERAVISENS 
SENIOREDITOR

BOGLADEPRIS KR. 349,95 
PRIS TIL KØBENHAVNER- 
AVISENS LÆSERE 

KUN 89,- KR. 
+ forsendelse 35,- Kr

En personlig livsskildring 
men er også et forbløf-
fende billede af Danmark i 
forandring. Fra ungdomso-
prør og TVs Peberkværnen, 
Søndagsavisen Hovedbladet 
og erobringen af Christiania 
over Bornholmsk befriel-
seskamp, chefredaktørpost 
på Ekstra Bladet og Squash 
reklamer til seniorliv som en 
af vore førende skarpe pen-
ne, forfattere og samfunds-
revsere!

Køb den på 
www.cdklassisk.dk 

eller bestil på 
info@cdklassisk.dk

"

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

270,-

Tlf.: 53 56 02 42
 Web: kbhavis.dk

Epost: kbh@kbhavis.dk

JULEGAVER Gaven til kvinden med 
hjerne, hjerte og meninger er Hanne-Vi-
beke Holsts over 700 sider spændende, 
kloge og afsøgende samtidsroman “Som 
Pesten”, der kalder på ikke bare efter-
tanke om Jordens tilstand, men hand-
ling fra folket.

Der er ord nok til både juleferien og 
langt ind i januar, og så har man brug for 
at se en masse veninder i februar, som 
man kan drøfte de store emner med.

Det bliver en bog, som man vil læse 
i læsegrupper og snakke om, hvordan 
den har rystet og rusket op i læseren.

Gaven til manden, der er svær at be-
gejstre, fordi han synes, at alle forfattere 
skriver den samme bog, er “Svækling” 
af debutanten Michael Enggaard. Her 
er en overraskende, men klassisk roman 
med et blændende sprog og fremragende 
humor. Fortællingen drives frem med 
maskulin fortællemotorolie. Hovedper-
sonen Frank, der er mekaniker og tidli-
gere bokser, bliver rodet ud i en under-
holdende bagatel af en småkriminel sag 
på grund af hans far. Det fører til sjove 
møder, men også et smukt portræt af en 
hverdagskvinde, der gør en forskel på 
sin egen anarkistiske og kærlige måde 
i sit arbejde som gadesygeplejerske på 
Vesterbro. 

Frank slås med livets vigtige kriser. 
Han er så varmt og usentimentalt teg-
net, at man med glæde spejler sig i ham 
og får empati for den familiehistorie, der 
udrulles. Det hele er charmerende og 
snurrigt og viser Vesterbro fra en ube-
skrevet jordnær vinkel. 

Gaven til den inkarnerede københav-
ner, der elsker, at alt foregår lige om-
kring ham eller hende, er de to gode 

krimier “Papa” af Jesper Stein og “Blod-
måne” af Katrine Engberg. 

I begge plot fungerer København som 
aktiv kulisse og drive til handlingen. De 
har tilfældigvis begge et godt øje til Bo-
tanisk Haves dramatik.

Katrine Engberg har et særligt blik 
for anderledes personer og er dygtig til 
at kigge dem og deres miljø an. “Blod-
måne” kommer hele byen rundt både 
hos de unge, rige og smukke, hos de æl-
dre, der leder efter livets sidste mening 
og hos de forladte, der skumler omkring 
og sukker over samfundet. Det hele bin-
des sammen af et plot, der bruger ra-
dioprogrammet “Mads og Monopolet” 
som kerne. 

“Papa” tager os med til de nærme-
ste storbyer Amsterdam og Berlin, og 
alle tre destinationer har deres præg og 
pudsige personer, der får krimikemien 
til at virke. Der er smæk på historien, 
og det sidste opgør i Botanisk Have er 
ægte action. 

Gaven til den sure tante eller den 
søde konfirmand. Her kan anbefales at 
købe Hella Joofs “Båven om Gud”. Den 
har de dejligste historier og vidunder-
lige illustrationer. Sammen har tegne-
ren Anna Jacobina Jacobsen og Hella Joof 
givet et nyt og fjollet, men også hver-
dagskærligt bud på, hvem Gud er, hvad 
de laver i himmelen og hvordan man 
i vores tid kan fortolke Biblen, så den 
kan bruges til at tænke over livets be-
gyndelse og slutning og alt det vi skal 
lære ind i mellem.

Bogen er så alment menneskelig, le-
vende og lattermild, at man kan læse 
den op for børn, hinanden, ældre eller 
konfirmanden, der på grund af bumser 

og mobilfnidder på hjernen, ikke gider 
at kæmpe sig igennem den tunge udgave 
af det, der skal siges ja til, når foråret 
kommer.

Gaven til den velinformerede og 
samfundskritiske bogelsker er Sissel-Jo 
Gazans tykke, politiske, debatterende, 
informative og nytænkende roman 
“Blækhat”. Romanen skal ikke bare slu-
ges, den skal nydes. 

Gennem bogen, der starter i 80’erne, 
bliver der fortalt skæve, skarpe, virkelig-
hedsnære historier om samtiden, ven-
skaber, kunst og kærlighed, med fine 
detaljer, som igen er flettet ind i vores 
lands historie og hele magien tager en 
turbulent tur omkring nutidens Berlin. 

Sissel-Jo Gazan sætter med denne for-
tælleform en ny standard. Hun mixer 
flabet spænding, viden, fakta, fiktion, 
fantasi og får fornemt serveret samfun-
dets stereotyper, så man mærker det 
sammensatte lande gennem flere tids-
aldre og reflekterer over, hvor forskel-
lig verden ser ud afhængig af, hvem der 
oplever det.

Gazan husker og researcher godt, så 
der er vildskab og nærvær i hendes for-
døjede bud på den nære fortid, hvor livet 
blev levet alternativt. 

Fortælleren, den store pige Rosa, er 
observerende og skarp. Hun tør godt 
sige, at det var en underlig tid. Men 
hun får det bedste ud af de besynder-
lige personer, der opdrager hende, på-
virker hende, oplever hende og fascine-
res af hende. Det handler om kærlighed 
til sin by, sine veninder, sin familie, sit 
land og at finde fred med det underlige 
begreb familie.

cb@kbhavis.dk

SØGER DU BØGER?
GAVEIDEER FRA ÅRETS BEDSTE DANSKE 
SKØNLITTERÆRE BOGUDGIVELSER



27DECEMBER 2017 ÅRGANG 12 KBH K

TEKST JANNIK LUNN

TEKST CAMILLE BLOMST

FERM THRILLER FORKLÆDT 
SOM NØGLEROMAN
ANMELDELSE  Manfred Christiansen, 
der tidligere både har skrevet roma-
ner og noveller, lader to journalister 
mødes i starten af sin thriller De ind-
viede. Kristian Meyer, der er bogens 
jeg-fortæller og hans ven og kollega Es-
ben Burg redigerer en en-sides politisk 
sektion på en formiddagsavis. Esben 
Burg har fået den idé at skrive en af-
slørende nøgleroman Magtens frugt, 
som han beder Kristian læse første 
kapitel af. Den skal handle om én af 
de mest magtfulde mænd i Danmark, 
Svend Vendell, der kunne minde om 
en kloning imellem en yngre Mærsk 
McKinley Møller og en Lars Seier Chri-
stensen. Kristian er mere til en afslø-
rende artikel, og han beder Esben om 
at skaffe mere bevismateriale, men da-
gen efter bliver Esben, da han cykler 
ved Søerne ramt af en flugtbilist, og 
hårdt såret bliver han lagt i koma. 

Informanten
Så bliver Kristian kontaktet af Esbens 
informant, Jonas Husse, som mødes 
med Kristian, som han overdrager 
et usb-stik. Samme dag bliver Husse 
kørt ned og dræbt på Rådhuspladsen 
i København. De to politifolk, der er 
sat på sagen, mener at Jonas Husse 
skulle inddrive en narkogæld fra Es-
ben Burg, men Kristian ved, at Esben 
aldrig har været narkoman. Kristian 
skal både levere artikler til bladet. Den 
ansvarshavende, Mads Poulsen, som 
udelukkende kaldes Chef, sætter Kri-
stian på forskellige opgaver, men som 
den graverjournalist, han er, begynder 

han dykke ned i den historie, som Es-
ben Burg var begyndt på, og pludselig 
er han tæt på at sætte sit eget liv på 
spil. Esben Burg har hele tiden været 
overbevist om, at det er Vendell, som 

styrer dansk politik bag kulisserne, 
men nu er det sønnen Ingolf Vendell, 
der trækker i trådene fra sin private ø 
i Det Caribiske Hav, og han er frontfi-
gur for Den Frie Koalition, der hidtil 

har støttet regeringen, men nu bliver 
det ret anonyme medlem af Folketin-
get Rune Hjort blevet beordret til at 
forlade partiet for at blive løsgænger 
og derved vælte samme regering, hvil-
ket desuden betyder, at Hjort, der har 
levet af at sælge futures, hurtigt bli-
ver ruineret. Hvad der ellers sker af 
rævekager, må læseren selv rede ud, 
men spændende er det lige til de sidste 
sider. Der er ingen tvivl om, at Man-
fred Christensen har moret sig med 
at skrive en slags nøgleroman, hvor 
mange navne er ret let genkendelige 
fx Johannes B. Olufsen, Andreas Ema-
nuelsen og ikke mindst Socialpartiets 
formand Frederikke Madsen. Plottet 
er meget godt fundet på, og hele det 
politiske cirkus er fint skildret, men 
det er så det.

SUCCES Debutanten Michael Eng-
gaard fik, med sin Københavnerro-
man “Svækling” for et par måneder 
siden, en enig anmelderfloks klare ros 
for en charmerende og super velskre-
vet roman. Bogen er allerede solgt til 
oversættelse og udgivelse i både Sve-
rige og Frankrig, og Politikens For-
lag, der var så heldige at få Michael 
Enggaard i deres stald, har hele tiden 
forhandlinger med flere lande, der 
synes, at den humor og varme som 

bogen har, er værd at præsentere for 
deres hjemmepublikum. 

“Jeg kan ikke sige så meget om de 
andre lande endnu, men det er ikke 
i nærheden af vores sprogområde”, 
svarer Michael Enggaard kritisk, når 
man prøver at lokke flere lande ud 
af ham.

Forhandler om filmatisering
Til gengæld er det ikke hemme-
ligt, at flere har budt ind på at lave 

“Svækling”, der er super filmisk skre-
vet, som spillefilm. 

“Vi har holdt møde med Erik Clau-
sen og hans datter, og det ville være 
en ære, hvis han skabte min bog om 
til en film”, smiler Michael Enggaard. 

Indtil videre er bogen en af de 
mest oplagte læsejulegaver, fordi den 
kan læses både af kvinder og mænd, 
folk, der kan lide spænding og dem, 
der elsker storbyromantik. 

cb@kbhavis.dk

Manfred Christensen

De indviede

229 sider, Egolibris

KØBENHAVNERSVÆKLING 
SOLGT TIL ANDRE LANDE
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Allan Mylius Thomsen og Leif Ziegler

Byen der forsvandt - København og 

Frederiksberg i farver 1961-1972 

480 sider, Løfbergs

SKØN BYVANDRING 
I DET GAMLE KØBENHAVN
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Byhistorikeren Allan 
Mylius Thomsen har skrevet en dybt 
fascinerende bog om København – 
Byen der forsvandt, der er baseret på 
ikke mindre end 692 farvebilleder, 
som Leif Ziegler tog med sit Rolleiflex 
6x6 cm kamera i perioden fra 1961 
til 1972 af gader, gårde og spændende 
miljøer, lige inden nedrivningen af de 
pågældende bygninger. 

Tilfældighed
Ved et tilfælde mødte Allan Mylius 
Thomsen ved en af sine mange by-
vandringer Leif Ziegler, og det blev 
indledningen til det samarbejde, der 
nu har resulteret i denne bog. Bogen 
er bygget op på den måde, at der er 
kapitler om hvert kvarter, Middelal-

der-København, Christianshavn med 
Bådsmandsstrædes Kaserne, Holmen 
og Refshaleøen, Ny København, Nør-
rebro, Vesterbro og Østerbro, Amager-
bro, Sundbyerne, Islands Brygge og 
Nokken, Frederiksberg, Valby, Kon-
gens Enghave og Vigerslev, Nordvest, 
Utterslev, Brønshøj og Bispebjerg. Det 
hele er krydret med Allans mange 
anekdoter, hvor man fx får at vide, 
hvordan værtshuset Bondestuen på 
Nytorv ændrede navn til Den ny Bon-
destue, men på grund af sit ry som 
tilholdssted for alfonser i folkemunde 
kom til at hedde Bondefangerstuen. 

Rundt i København
I kapitlet om Frederiksberg er der et 
billede af Frederiksberg Vatfabrik, der 

blev til De Forenede Vatfabrikker med 
beliggenhed på Nordre Fasanvej, og 
hvor der i dag er bygget moderne bo-
liger. Mange har sikkert undret sig 
over navnet Sjælør, men her var i sin 
til Kalvebodløbet, hvor de mange sæ-
ler lå og solede sig på de store sten, 
og hvor der indtil 1776 var kgl. Pri-
vilegeret sæljagt. Den ene af stenene 
ligger i dag i Valbyparken. Sådan kan 
man blive ved med de mange pudsige 
anekdoter, og så kan man samtidig 
nyde de mange skønne farvefotogra-
fier. Byen der forsvandt er en dejlig tur 
på Memory Lane gennem det gamle 
København.

jl@kbhavis.dk
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FORRYGENDE ARKTIC NOIR 
MED BAGGRUND I ET VIRKELIGT DRAMA
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Det grønlandske forlag 
Milik, der tidligere med stor succes 
har udgivet et par såkaldte Arktic 
Noir af Nina von Staffeldt, her des-
uden udsendt én i samme genre af 
Hans Jakob Helms, der er født i Øst-
grønland. Den hedder De dødes fjord, 
og her begynder handlingen med, at 
en grønlandsk mand Masaana Kivioq 
bliver knivdræbt i Nairobi i Kenya. 

Sendt til Kenya
Romanens hovedperson, den nyan-
satte fuldmægtig i det danske uden-
rigsministerium, Oskar Sonne bliver 
sendt til Kenya for at hente kisten 
hjem i god behold til Grønland, hvor 
den dræbtes far er borgmester. Men 
det viser sig hurtigt, at mordsagen 
ikke er så banal, som man først tro-
ede. En afrikaner blev anholdt for det, 

man troede var et røverisk overfald. 
Den danske efterretningstjeneste bli-
ver via MI5 i England og CIA i USA 
draget ind i sagen, da det viser sig, at 
Masaana var i gang med en række un-
dersøgelser omkring noget, der fandt 
sted på Thulebasen i 1962. Kort forin-
den sin død havde Masaana været i 
England for at finde frem til sandhe-
den om et skib, Søkongen, der sejlede 
med en hemmelig last i netop 1962 til 
Ilulissat i Grønland, men alt omkring 
den sejlads er mørklagt. Da Oskar bli-
ver kontaktet af Masaanas bror Sakka, 
begynder han selv at grave efter sand-
heden, og snart er han en del af et 
internationalt komplot, hvor menne-
skeliv ikke betyder så meget. Søkongen 
var i 1962 blevet beordret hen til De 
dødes fjord med sin last, og meget ty-
der på, at det havde noget at gøre med 

det tophemmelige projekt Iceworm. I 
Danmark har Oskar kontakt med en 
embedsmand i Udenrigsministeriet, 
Henning Svenningsen, der åbenbart 
kender en hel del til den gamle sag, 
men han har ikke kunnet offentlig-
gøre sin viden, da man havde en slags 
klemme på ham. 

Tæt på sandheden
Med hjælp fra en smuk ung kvinde 
kommer Oskar tæt på sandheden, 
men først efter nogle dramatiske hæn-
delser, som er tæt på at koste ham li-
vet, kan han føre sig frem som inter-
national whistleblower, og historien er 
ulidelig spændende indtil det sidste 
punktum. Filmrettighederne er alle-
rede solgt til ASA Film, men læs al-
lerede nu den forrygende pageturner.

jl@kbhavis.dk

Hans Jakob Helms

De dødes fjord

266 sider, Milik Publishing

Vi designer selv vores håndlavede stel 
og fremstiller kun få af hver. 
Vi gør os stor umage med at måle dine 
øjne og fi nde den bedste løsning til dig.
Omhu og fornuftige priser kan godt 
forenes. Derfor kommer vores kunder 
altid igen.

Stel inkl. standard styrke kr. 745,-
2 enkeltstyrke glas kr. 1400,-
2 glas med glidende overgang kr. 3000,-

Check os på www.ie-glasses.dk og på www.trustpilot.dk
ie-glasses  ·  Møntergade 5  ·  1116 København K  ·  Tlf. 33 11 66 76
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ANMELDELSE Elisabeth Gyldenstjerne har den 
store hovedrolle i Maria Hellebergs store histori-
ske roman Stormene, der foregår fra begyndelsen 
af 1500-tallet og frem til midten af samme år-
hundrede. Og i romanens store birolle møder læse-
ren Børglum-biskoppen Stygge Krumpen, som for-
fatteren Thit Jensen udødeliggjorde i sin roman 
af samme navn. I andre roller møder man histo-
riske personer som kongerne Christian den An-
den, Frederik den Første og Christian den Tredje, 
mens fx Mor Sigbrit, Hans Tausen, en del andre 
biskopper, marsker og lensmænd og ikke mindst 
Skipper Klement og hans bondehær.

Romanen begynder i 1515, hvor den 15-årige 
Elsebe Gyldenstjerne af sin mors familie Rosen-
krantzerne, der havde påtaget sig ansvaret for den 
forældreløse søskendeflok, bliver bortgiftet til den 
lille fede 55-årige, fordrukne Bonde Due, der havde 
arvet herregården Torp i Thy, som han var i gang 
med at formøble, efter at næsten alt af værdi var 
bortsolgt. 

Kortvarig katastrofe
Ægteskabet bliver en kortvarig katastrofe. Elsebe 
forbliver jomfru, men den uduelige Bonde Due mis-
handler sin unge hustru, indtil hun får besøg af 
den nye biskop Stygge Krumpen, der kommer for 
at indkræve den skat, som Bonde Due naturligvis 
ikke er i stand til at betale. Han bliver dybt be-
taget af den smukke unge Elisabeth, som han nu 
kalder hende, og han tager hende med til Børglum, 

hvor hun bliver installeret på bispegården. Alle-
rede mens hun var gift med Due, var hun blevet 
tilbudt at blive vedsoverske for den forrige biskop, 
Niels Stygge, der var morbror til Stygge Krumpen, 
men som var blevet afskediget for uduelighed. 

Trods sit kyskhedsløfte indleder Stygge Krum-
pen et kærlighedsforhold til Elsebeth, der dog be-
varer sin mødom, men den erotiske opfindsomhed 
imellem det elskende par er dog ganske stor, og na-
turligvis skaber det forargelse både hist og her. Alt 
dette sker, imens reformationen er ved at gøre sit 
indtog i Danmark, kirkens magt begrænses noget, 
da Frederik den Første afløser den afsatte konge, 
som bliver interneret på Sønderborg Slot. 

Kampen mod biskopvældet
Ved det næste kongevalg efter Frederiks død, gør 
Christian den Tredje op med biskopvældet, og 
Stygge Krumpen bliver først fængslet i Hald og se-
nere i Sønderborg, hvor Elisabeth overtaler ham 
til at underskrive en aftale med kongen, hvorefter 
Krumpen i stedet bliver udnævnt til lensmand. 
Mens den tidligere biskop har været i fængsel, blev 
Elisabeth gift med adelsmanden Erik Mortensen, 
og sammen drev de Nørgård, Bælum, i Hellum Her-
red, hvor deres kvæg blev opfedet hos fæstebønder, 
før det sendtes til kvægmarkederne i Ribe. Men 
efter Stygge Krumpens frigivelse, genoptager han 
og Elisabeth deres skændige samliv til Erik Mor-
tensens store fortrydelse.

Undervejs har man som læser oplevet både Kø-

benhavns belejring og Skipper Klements hærgen i 
bl.a. Aalborg, og som en sidehistorie har romanen 
en anden romance imellem en ung munk og en ung 
nonne, der flygter fra et kloster, men den historie 
må læseren selv opleve.

Vel er Stormene en historisk roman, der meget 
aktuelt udkommer i året, som står i Martin Lu-
thers tegn, men det er samtidig en af de smukkeste 
kærlighedsromaner, jeg længe har læst. Den kan 
varmt anbefales.

Maria Helleberg

Stormene

 718 sider, Bibelselskabet
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ANMELDELSE Langt de fleste 
politikerbiografier er aldeles 
uinteressante og ligegyldige, 
men det er absolut ikke til-
fældet med Hvorfor hader 
han dig, mor? som er skre-
vet af tidligere folketings-
medlem for SF Özlem Ce-
kic. Bevæggrunden for Cikic 
til at skrive sin bog var de 
mange racistiske og hade-
fulde mails og beskeder, som 
hun næsten dagligt modtog. 

Chikane
Værst var det, når hun blev 
chikaneret af en nynazist, 
men en dag fik Özlem en 
god idé. Hun begyndte at 
invitere sig selv til dialog-
kaffe hos nogle af dem, der 
sendte hende de mest mod-
bydelige beskeder. Dels var 
det nysgerrighed, der drev 
Özlem, og dels var det øn-
sket om måske at få en for-
nuftig dialog i gang. Så der-

for talte hun med dem om 
frustrationer, frygt og for-
domme. Og netop sit eget 
had til jøder, tyrkere og dan-
skere var Özlem Cekic ikke 
fremmed overfor, så egentlig 
var det ikke så svært at få 
hul på samtalerne, der oftest 
var med ganske almindelige 
mennesker – i flere tilfælde 
mænd, som inddrog deres 
koner eller kærester i sam-
talerne. Et af de første besøg 
var hos Kim, der gerne ville 
slå muslimer ihjel, hvis bare 
han havde en pistol. 

Generalisering
Det viser sig, at mange af 
de frustrationer nogle af de 
besøgte har om muslimer, 
skyldes en slags generalise-
ring om, at sådan er alle, der 
bekender sig til den tro, og 
nogle er overbeviste om, at 
indvandrere er mere krimi-
nelle end resten af befolk-

ningen, hvilket simpelthen 
ikke er rigtigt. I flere til-
fælde er der tale om udsatte 
eksistenser, der bare benyt-
ter anledningen til at sparke 
nedaf. Og så er det ikke ude-
lukkende indvandrere, som 
Özlim Cekic besøger, også 
præsten Henrik, der er til-
knyttet Indre Mission har et 
had til homoseksuelle, som 
han oplever som syge indivi-
der. På et tidspunkt opsøger 
Cekic nogle unge mænd fra 
Hizb-ut-Tahrir på Den Røde 
Plads på Nørrebro, som har 
en dyb foragt for det dan-
ske samfund, og hvor et par 
stykker i øvrigt er bevæb-
nede. 

Israel og Palæstina
Et par interessante kapitler 
skildrer en rejse, som Özlim 
tager på til Israel og Palæ-
stina, hvor al samtale er 
ophørt, og hvor volden har 

taget over. Et helt grotesk 
eksempel er, da Cekic forsø-
ger at kontakte en nazistisk 
gruppe for at få sat et møde 
op, men får det svar: ”Vi mø-
des ikke med andre racer!” 
I begyndelsen af bogen tak-
ker Özlim Cekic sine tre 
fyrtårne, fotografen Jacob 
Holdt, forfatteren Carsten 
Jensen og hendes gode ven 
overrabbiner Bent Melchior, 
og undervejs får man også 
indtryk af den utryghed, 
Özlims mand føler, når hun 
skal ud og møde sine fjender. 

Bogen slutter med Brobyg-
gerens ti bud: ”Tal pænt – Ros 
den anden – Anerkend følel-
ser – find et fælles udgangs-
punkt – Se mennesket – Lyt 
og søg et fælles sprog – Spis 
sammen – Grin sammen – 
Bevar håbet og til sidst: Ven-
skab er en vaccine.” Hvorfor 
hader han dig, mor? er en 
bog, som jeg håber, mange 

vil læse og lære noget af, for 
så er der da lidt håb endnu! 
Bogen er illustreret med en-
kelte farvefotografier. 

BROBYGGEREN 
ÖZLEM CEKIC

Özlem Cekic

Hvorfor hader han dig, mor? 

267 sider. Gyldendal
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Kunsten kan røre os som mennesker. Scenekunsten er et spejl – tilgængeligt for alle – hvor vores egen identitet reflekteres. Den byder os at se ind i vore med-
menneskers hemmeligste afkroge og er et kighul ind i det ukendte og mod det bedre. De tre sceniske værker ET LATTERLIGT MENNESKES DRØM, 

DEN SAGTMODIGE (KROTKAJA) og EN DRENGS HISTORIE er blevet til klassikere i dansk scenekunst som årtiets mest tankevækkende teateroplevelse. 
En trilogi der søger at kaste lys over menneskets eksistens. Dostojevskijs uomgængelige forfatterskab er berømmet for sine dybdeborende, psykologiske portrætter, 

der viser menneskets sammensatte væsen på godt og ondt. KAPELLET på den historiske Assistens Kirkegård i København, danner den stedspecifikke ramme 
omkring Dostojevskij-forestillingerne. De er skabt til rammen. Her befinder vi os i bogstavelig forstand i grænsefeltet mellem liv og død. 

Et oplagt sted at tage fat i de store fortællinger. Dostojevskij på scenen 2013 – 2018.

En enestående aften i det 150 år gamle 
Kapel, med oplevelser der vil røre hjertet og løfte 

ånden. Mød den forhenværende ærkebiskop af  
Canterbury og Dostojevskij ekspert Dr. ROWAN 

WILLAMS, skuespiller VIKTOR MELNIKOV og 
mange flere.

ELSK DIN 
NÆSTE 

SOM DIG 
SELV…

En fejring af  Dostojevskij på scenen

13. marts 2018
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