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POLITIK   Hent en hat og gå med i Østre Landsret onsdag den 
18. februar. Kultorvets populære økologiske slagter er i by-
retten dømt til at betale 190.000 kr. i en vanvittig sag om 
en opvasker fra Nepal.                                                 S:06MIT KVARTER  Faktisk er 

der mange, der misser 
pointen i sagen om-
kring de 173 millioner, 
som Grand Prix festen 
kostede.              S:10
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DE USYNLIGE 
HJEMLØSE

LEDER

MÅNEDENS CITAT

          TEGNING: CLAUS SEIDEL

Jeg synes, man får utro-
ligt meget ud af ikke at 

være enig med dem, man om-
gås med. Når jeg har været i 
politik, har der ikke været for-
skel på, hvor mange venner 
jeg har haft i hvert parti. Jeg 
ser på, om det er et ordent-
ligt menneske på det moralske 
plan. Mine bedste venner er 
jeg lodret uenige med. Mogens 
Lykketoft er min gode, helt 
personlige ven, og Pia Kjærs-
gaard kommer jeg også meget 
godt ud af det med, og vi er 
meget uenige om mange ting. 

Tænk, at man går fra hver sin 
side af et problem, med hver 
sin oplevelse. Tænk hvor me-
get det kan udvikle sig til, hvor 
meget man kan forstå, og hvor 
meget man kan bruge. Jeg vil 
have modstand og andre me-
ninger, der kan krydses. Hvis 
alle forretningsfolk, der sæt-
ter sig sammen, er ens, så bli-
ver vores mål temmelig ens-
formige”.

Kai Dige Bach, 79 år, i Berlingske – i anled-
ning af et stort iværksætterhus, ”Flagski-
bet”, som han har åbnet i Hjortespring for 
at give plads til iværksættere.

SFI, der engang kaldte sig Socialforskningsinsti-
tuttet, er i denne tid i færd med at gennemføre en 
optælling af hjemløse. En vanskelig opgave med 
usikkerhedsfaktorer, må man formode. Den 
seneste tælling i 2013 viste, at 1.755 hjemløse 
er mellem 18 og 29 år. Mænd, først og frem-
mest, i deres bedste alder, hvor de burde være 
i gang med eller have afsluttet en uddannelse 
og fundet deres plads på arbejdsmarkedet og 
en sød ægtefælle.

Sådan er det bare ikke for de knap 2.000 outsidere, 
der har svært ved at finde et ståsted i tilværel-
sen og lever en ussel tilværelse uden bolig, job og 
familie. De er præget af misbrugsproblemer, 
psykisk sårbarhed og generel mistillid til om-
verdenen, fortæller Anne Kirkegaard og Bibi 
Agger fra projekt UDENFOR i en klog kronik 
i Kristeligt Dagblad.

Set på afstand falder de rodløse unge ind i gadebil-
ledet, men man bemærker måske, at de leder efter 
flasker eller prøver at finde noget spiseligt i skarn-
kasserne. Om en af de typer, de har fået kontakt 
med, fortæller de: ”Lasse passer umiddelbart 
godt ind i billedet af andre unge mænd, som 
er på vej til job, i skole eller på januarudsalg”. 
Men Lasse er faktisk ikke på vej nogen steder 
hen. Adidas-bukserne, tasken og kondiskoene 
har han på hver eneste dag, og gåturen over 
broen er en del af en fast spadsererute i Kø-
benhavns gader, mens han venter på, at det 
bliver aften og natcaféerne åbner, så han igen 

kan komme indenfor, fortæller de to projekt-
medarbejdere.

Samme skæbne rammer millioner af unge euro-
pæere, det er ikke et lokalt problem. Deres bag-
grund kan være omsorgssvigt og fattigdom, og 
de frygter systemet med dets sagsbehandlere 
om manglende løsninger. En umiddelbar følge 
kan være småkriminalitet, men ensomhed og 
følelsen af at være et mislykket menneske hær-
ger dem alle.

Samfundet, det vil sige alle os, der har fundet plads 
på en hylde i livets reol, må reagere mod den ar-
mod og ulighed, som de usynlige unge er havnet i. 
At registrere deres tilstedeværelse kan give et 
indtryk af problemets omfang, men hvad er 
løsningen? Hvordan kan de få et livsindhold? 
Man skal jo ikke være blind for, at de elendige 
rammes af sygdom og skal igennem behand-
ling i sygehusvæsenet og derfor på et eller an-
det tidspunkt bliver omkostningskrævende.

Storbyen er måske ikke det rette miljø. Tænk, hvis 
man kunne opmuntre de usynlige hjemløse til at 
finde en ny tilværelse med indhold i det, der så for-
kasteligt stemples som udkantsdanmark. Et lille 
husmandssted – der er jord og tomme huse 
nok – og en mentor, der evner at sætte dem 
i gang med at opleve livet på en ny og frugt-
bar måde, kunne blive vejen ud af håbløshed.

Københavneravisen

Andel og vandel 
Der er rift om de københavnske andelslejligheder, som ofte rives væk 
få timer efter, at de er sat til salg. Desværre når køberne ikke altid at 
gennelæse papirerne.                                            TEGNING: CLAUS SEIDEL



3FEBRUAR 2015 ÅRGANG 10 KBH K

Vi har ombygget ostebutikken, og bygget nyt køle-
anlæg der gør at rumtemperaturen aldrig er over 
18 grader. Det sikrer den høje kvalitet af over 120 
økologiske danske og udenlandske specialiteter.

NYHED: Dagsfrisk økologisk Mozarella
i samarbejde med The Mother Ristorante.

KOM OG SMAG
Fredag 13. februar kl. 15-18

Masser af smagsprøver og hvidvin 
(indtil vi løber tør)

Velkommen til en hyggelig dag 
med David og Mikael Ost.

Rosenborggade 2
(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)

www.kultorvet.dk  ·  info@ostenvedkultorvet.dk

Store 
klimaforandringer
hos Osten ved Kultorvet

Anno 2008

Hej Københavneravisen,
Frisind – er det bare noget, vi taler 
om? Hermed foreslår jeg bystyret at 
indføre en årlig nøgendag, hvor alle 
frit kan bevæge sig i det offentlige 
rum uden tøj. Det skal selvfølgelig 
være en sommerdag, hvor alle unge 
og gamle kroppe kan blive varmet 
igennem af solens stråler. En hyldest 
til den hippiehovedstad, som Køben-
havn stadig er eller burde være. At 
turisterne vil finde det spændende, 

fotografere og måske selv smide 
kludene er helt sikkert, København 
kommer i verdenspressen. Dansk 
Naturistforbund kan tænkes at ville 
støtte denne happening, og tænk, 
hvis politiet optrådte helt uden uni-
form, blot en kasket. Hvad siger Po-
litiforbundet?

Claus Hoff
København K

LÆSERBREVE

Årets nøgendag
i København?

Ulven i Kgs. Have

Til redaktøren. 
Meget morsomt forslag fra Taarnfal-
ken i sidste nummer af Københav-
neravisen. En ulv i Kongens Have? 
Jamen, lad os da prøve. Ulven er ble-
vet dæmoniseret af Disney og andre 
eventyrsnedkere (Store Stygge Ulv, 
Rødhætte og Ulven), og i de sidste 
50 år har der kun været et enkelt 
tilfælde i Europa og Nordamerika, 
hvor et menneske er blevet dræbt af 
dette stolte dyr. Næste skridt kunne 

være et par bjørne i Ørstedsparken 
og Botanisk Have, og så trænger vi 
til flere sæler i Holmens Kanal. Lad 
naturen komme til storbyen! Tak for 
en god og fantasifuld avis med ar-
tikler, man ikke finder andre steder.

Mvh
Rudolf Rask
København K
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OVERTAGELSE I dag ligger Eksperimentarium i 
midlertidige lokaler på Papirøen, men flytter 
i 2016 tilbage til sin nyrenoverede bygning i 
Tuborg Havn. Nu ønsker Københavns Kom-
mune at få udviklet en permanent kultur- og 
fritidsaktivitet, og derfor udskriver kommu-
nen i marts en idékonkurrence for en ny of-
fentlig kultur- og fritidsaktivitet på Christi-
ansholm.

Mange kender i dag Christiansholm som 
Papirøen - stedet, hvor dagspressen i mange 
år opbevarede tonsvis af avispapir. Med idé-
konkurrencen får alle interesserede mulighed 
for at komme med deres ideer til, hvordan 
området i fremtiden skal anvendes.

- Alle skal have glæde af dette unikke om-
råde i Københavns Havn. Derfor glæder jeg 
mig til, at vi blandt andet kan få etableret et 
spændende sted, hvor både vores gæster og 
københavnere fra hele byen kan få gode op-
levelser. Jeg ser frem til mange gode ideer fra 
københavnerne, siger overborgmester Frank 
Jensen (S). 

- Papirøen ligger som en usleben diamant, 
fordi den er et af de sidste steder, der endnu 
ikke er færdige planer for. Jeg ønsker, at det 
bliver et folkeligt sted, som alle københav-

nere vil valfarte til. Derfor håber jeg, at rig-
tig mange vil bidrage til konkurrencen med 
ideer til en spændende kultur- og fritidsak-
tivitet, der kan leve op til betegnelsen ædel-
sten, siger kultur- og fritidsborgmester Carl 
Christian Ebbesen (DF).

Området omkring Christiansholm, Do-
køen, Arsenaløen og Grønlandske Handels 
Plads skal ligeledes byudvikles i samarbejde 
mellem kommunen, grundejerne i området 
og københavnerne.

Derfor inviterer Københavns Kommune 
også til en indledende høring i marts, hvor 
borgere, lokaludvalg og interessenter kan 
komme med deres ideer til, hvordan de fire 
delområder og området som helhed skal ud-
vikles.

De fire øområder i Inderhavnen udgør 
nogle af de ældste områder i København og 
ligger centralt i havneløbet mellem en række 
af Københavns store kulturinstitutioner. Når 
Inderhavnsbroen omsider står færdig på et el-
ler andet tidspunkt, vil området blive mere 
tilgængeligt for borgerne.

lp@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN

NYE KULTURAKTIVITETER 

PÅ PAPIRØEN

Københavns Kommune opfordrer alle københavnere til at komme med ideer til, hvilke kultur- og fritidsaktivi-
teter, der skal afløse Experimentarium, når den flytter permanent tilbage til Tuborg Havn i 2016.

RAPPORT Københavns Politi har anholdt fem personer, som 
alle sigtes for menneskesmugling. De fem anholdte har alle 
mellemøstlig baggrund, og de fire har dansk statsborger-
skab. Anholdelserne er sket efter længere tids efterforsk-
ning mod gruppen af personer. De sigtes for i fællesskab 
og for egen vindings skyld og under skærpende omstæn-
digheder at have gjort sig skyldige i menneskesmugling.

- Det er vores opfattelse, at de har samarbejdet om 
indsmugling af mindst 23 personer til Danmark, og i 
nogle tilfælde videresmuglet personer fra Danmark til 
de øvrige skandinaviske lande. Smuglingerne er fore-
gået fra Mellemøsten med blandt andet tog og bil til 
Danmark, fortæller politikommissær Carsten Ahrends.                     

  lp

RAPPORT En rumænsk mand på 38 år er anholdt og sigtet 
for kabeltyveri og omfattende forstyrrelse af samfærdsels-
midler. Han er i for forvejen kendt af dansk politi for ty-
verier og har endvidere indrejseforbud i Danmark. Politiet 
håber med anholdelsen af personen, at det er lykkedes at 
få sat en stopper for de mange tyverier af kobberkabler, 
som især pendlerne mellem Køge og København har været 
kraftigt generet af de sidste par uger.                     

  lp

RAPPORT Københavns Politi har anholdt en 31-årig mand, 
som sigtes for trusler om terror ved at have lavet en række 
opslag på Facebook, som indeholdt trusler om terror, hvil-
ket er sket i perioden fra november 2014 og fremefter. An-
holdelsen er sket efter en kortvarig efterforskning, der er 
gennemført i et samarbejde mellem Københavns Politi og 
PET.                   

  lp

RAPPORT Fem personer er anholdt i en sag vedrørende grov 
vold mod et kærestepar begået på Vesterbro julenat ved 
midnatstid, hvor kæresteparret blev tildelt slag og spark 
samt slag med en kædelås. Efter overfaldet flygtede de fem 
gerningsmænd fra stedet.                 

  lp

Fem mænd anholdt 
for menneskesmugling

Rumæner anholdt 
for kabeltyveri

31-årig mand sigtet 
for terrortrusler

Fem personer anholdt 
efter vold mod kærestepar
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Butik: Grønnegade 36  •  København K  •  Tlf. 33 17 00 70
Webshop: pureshop.dk  •  Fragtfrit over 500 kr.  •  GRATIS GAVE

Valgt som 

Nr. 1
af pure shops

kunder

ansigtsløft uden kemi*
Fugt, reparer og opstram
huden med sukí skin cares 
eksklusive, aktive anti-age 
serum nourishing facial oil - 
helt økologisk

Besøg Danmarks største 
økologiske parfumeri i vores
butik i Grønnegade eller besøg 
vores webshop: pureshop.dk

0
8

.0
9

.2
0

11

•fugter

anti-age

reparerer
•
•

*100% uden syntetiske sto  er

sukí skin care  •  Jane Iredale  •  John Masters Organics  •  Tata Harper  m. � .

KARSTEN HANSENS STRIBER

NYT MILJØ OG PREMIERE PÅ 
ØKO-MOZZARELLA
PREMIERE Osten, specialfor-
retningen i Rosenborggade, 
holder fest fredag den 13. 
februar fra kl 15 og til der 
ikke er mere vin. Butik-
ken er bygget om, og det 
skal fejres. Man kan op-
leve og smage premieren 

på Danmarks første Økologiske 
dagsfriske Mozzarella fra Mo-
ther Ristorante, Kødbyen. Plus 
økologiske ”antipasto delika-
tesser” fra Slagteren ved Kul-
torvet og italiensk vin. Mag-
nus leverer musikken.

kbh

Spis så meget du kan  179.-
Helstegt Hereford 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

          TEGNING: KARSTEN HANSEN
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POLITIK Onsdag den 18. februar kl. 9,30 
skal Østre Landsrets 19. afdeling, Bred-
gade 59, behandle den ankesag, hvor Jens 
Slagter kræver sig frifundet. I den anled-
ning har han købt 100 bowlerhatte, som 
hans mange venner kan tage på, når de 
møder op. De udleveres kvit og frit i hans 
forretning på Kultorvet, og det kan blive 
et festligt syn, selv om sagen er alvorlig 
nok.

Jens Slagter Pedersen, den økologiske 
kødspecialist med bowlerhatten, skal be-
tale 190.000 kr. i bøde. Ikke for svineri, 
skattesnyd eller salamifup, men fordi han 
havde ansat den 26-årige ingeniørstude-
rende Supash Dhungana fra Nepal som 
opvasker. Han var flittig og tog fat – og 
det må man ikke ifølge loven. Selv om 
opholdstilladelse, arbejdstilladelse og alle 
formaliteter var i orden var Jens Slagter 

ikke klar over, at en udlænding kun må 
arbejde 67,5 timer om måneden.

Københavns Byret idømte slagteren en 
bøde på 190.000 kr., selv om anklageren 
måtte medgive, at Jens ikke havde tjent 
penge på ansættelsen – hvilket ville have 
givet den dobbelte bøde.

59 andre levnedsmiddelvirksomheder 
er blevet knaldet for den samme forbry-
delse. Interesseorganisationen Dansk Er-
hverv finder sagen principiel og yder Jens 
juridisk assistance.

Dommen har vakt harme blandt Bow-
lerslagterens kunder, som mødte op i dom-
huset på Nytorv for at vise deres sympati 
med ham og deres foragt over for et uigen-
nemskueligt regeltyranni. Nu mødes de i 
landsretten.

jalu@kbhavis.dk

VI MØDES I LANDSRETTEN:

KULTORVETS 
ØKO-SLAGTER

HÅBER PÅ RETFÆRDIGHED 

TEKST JACOB LUDVIGSEN

    STOP HETZEN 
MOD JOBSKABERNE
I en leder skrev Børsens chefredaktør Anders Krab-Johansen:

”Lov er lov, og lov skal holdes. Sådan må det være. Men Slagter-
Jens kan have en pointe, når han i retssagen sagde: ”Det er enhver 
danskers pligt at kende loven, og det gør jeg også – i store træk. Men 
at man skal sætte sig ind i alle paragraffer i udlændingeloven af egen 
drift, kan man ikke forlange”.

Man kunne godt forvente, at myndighederne farede med lempe, 
når slagteren har indbetalt skat for den udenlandske medarbejder. 
Han har ikke forsøgt at skjule noget. Han har heller ikke forsøgt at 
underbetale i forhold til en dansk ansat. Antallet af timer er en smut-
ter, og det bør dommeren tage højde for. Lad Slagter Jens slippe eller 
giv ham en symbolsk straf”. 



25 medarbejdere ... 
... på reklamebureauerne TBWA og BBDO i Bredgade har fået ny chef. 
Erich Karsholt (54), der i en årrække arbejdede på Bates i Landemærket 
med speciale i Mercedes-Benz, er tiltrådt som administrerende direktør. 
Han har for nylig udgivet bogen ”Renault i Danmark”, der blev omtalt i 
Københavneravisens januar-udgave.

36.585 kr. ... 
... pr kvadratmeter er gennemsnitsprisen for en ejerlejlighed i det indre 
København. I 2014 blev der omsat ejerlejligheder i København og på Fre-
deriksberg for 18 milliarder kroner.

4,6 milliarder kroner ...
... er værdien af den tyske koncern Patrizia ejendomme i København. Se-
nest har man udvidet porteføljen med Amaliegade, 15, 16 og 45, Gothers-
gade 103, Amagertorv 17 og 24, Vimmelskaftet 28-30, Nygade 5, Frederiks-
borggade 5 og Rådhuspladsen 55. Sælger er den ukendte fynske milliardær 
Karsten Bill Rasmussen. Af Lægernes Pensionskasse har Patrizia købt 
Christiansgården og Dronningegården i Dronningens Tværgade.  

19. februar ... 
... rykker den vietnamesiske restaurant LéLé ind i Torvehallerne Hal 2, 
hvor de under navnet Bánh Mi Daily vil sælge friskbagte vietnamesiske 
baguettes og forvandle dem til sandwich. Desuden tilberedes vietname-
siske retter, som man kan spise på stedet eller tage med hjem.

1.400 kvadratmeter...
... får indehaveren af keramikvirksomheden Kähler, Frantz Longhi, til 
rådighed, når han overtager DONG’s tidligere transformerbygning på Bre-
merholm ved siden af Magasin. Her er plads til restaurant, galleri, krea-
tive erhverv og måske boliger, siger den nye ejer.

35 millioner kroner ... 
... modtager turistorganisationen Wonderful Copenhagen årligt fra Region 
Hovedstaden, men det kan snart være slut, medmindre WoCo vil give akt-
indsigt i sin korrespondance med private virksomheder og bestyrelsens 
arbejde. Politikernes trusler skyldes WoCo’s uheldige rolle i forbindelse 
med det 334 millioner kroner dyre European Song Contest. Regionen var 
nødt til at pumpe 46 millioner i foretagendet, og skandalen har senest 
kostet direktør Lars Bernhard Jørgensen jobbet. Inden da forlod bestyrel-
sesformand Michael Metz Mørch sin post.

30 millioner ... 
... gav den københavnske Aller-koncerns ugeblade i underskud sidste år. 
Se & Hør-skandalen har været medvirkende til det elendige driftsresultat. 
At det samlede resultat alligevel viser overskud skyldes den stenrige kon-
cerns finansindtægter, kassebeholdningen er 4 milliarder. I spidsen står 
den farverige Bettina Aller, som klarer sig med en årsløn på 10 millioner.

124 Tiger-butikker ...
... åbnede i 2014 i fem forskellige lande. I alt har kæden 411 forretninger 
i 25 nationer, sidst på foråret etablerer koncernen sig på Union Square, 
Manhattan, New York. Xavier Vidal, tidligere The Body Shop, overtager 
ledelsen efter Christian Mariager. 70 % ejes af kapitalfonden EQT, mens 
grundlæggeren, Lennart Lajboschitz, har beholdt de resterende 30 % af 
aktierne.

30 kaffebarer ... 
... bærer navnet Baresso, der blev etableret i år 2000 og netop har fået et 
nyt logo. Nu er hele molevitten sat til salg, investeringsbanken Carnegie 
har fået til opgave at finde en kapitalfond eller en anden kaffekæde, der 
kan videreudvikle stifteren og direktøren Kenneth Lucianis værk. Vær-
dien ansættes til et ”trecifret millionbeløb”. Konkurrencen på kaffe er 
skærpet, efter at den amerikanske gigant Starbucks er trængt ind på det 
danske marked, senest med en stor forretning på Rådhuspladsen.

16 år ... 
... som formand for Dansk Journalistforbund på Gammel Strand må være 
nok, mener den 57-årige Mogens Blicher Bjerregaard. Han fortsætter som 
præsident for European Federation of Journalists.

300.000 tilskuere ... 
... oplevede sidste år en teaterforestilling i Tivoli. Opsætninger som ”Grease”, 
”Den Grønne Elevator”, sommerrevyen ”TAM-TAM”, Alvin Ailey American 
Dance Theatre, Royal Ballet og forskellige andre gæstespil tiltrak publikum, 
og det er i overensstemmelse med Tivolis ambition om at blive en førende 
aktør indenfor scenekunsten. I år sættes 415.000 billetter til salg.

1734 ... 
... er byggeåret for den fredede ejendom i Rådhusstræde, hvor Galahea Kroen 
åbnede i 1953. Men nu er det slut med at spise Malajkarry i de eksotiske 
omgivelser med spændende genstande fra den første danske Galathea-ekspe-
dition. Lokalerne er ryddet, og et jysk ejendomsselskab har overtaget huset.

14 kontorbygninger ... 
... med i alt 45.000 kvadratmeter udgør Sankt Petri Passage mellem Nør-
regade og Larslejsstræde. Nu har Industriens Pension erhvervet det tidli-
gere hovedkvarter for K.T.A.S., i dag kendt som TDC.
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INTERNET 2000 km rørlednin-
ger i København skal frem-
over muligvis være trans-
portkanal for andet end vand 
og varme, skidt og møg. Kø-
benhavns Kommune og for-
syningsselskabet HOFOR 
vil stille Københavns eksi-
sterende rørledninger til rå-
dighed for telebranchen til 
højhastighedsbredbånd. Det 
kan sikre billigere og hur-
tigere internetforbindelse i 
København til fordel for te-
leoperatører og borgere.

Derfor undersøger Kø-
benhavns Kommune og Ho-
vedstadsområdets Forsy-
ningsselskab, HOFOR, nu 
muligheden for at tilbyde te-
leoperatører at etablere høj-
hastighedsbredbånd i byens 
rørledninger som for eksem-
pel kloakrør, fjernevarmerør 
og vandrør. Løsningen vil 
medføre, at der skal graves 
mindre i byen og kan være 
med til at sikre billigere og 
hurtigere internetforbin-
delse i København.

- Det giver rigtig god me-
ning at bruge byens kloakker 
til at sikre hurtigere og bedre 
internetforbindelser. Samti-
dig slipper teleoperatørerne 
for selv at grave byen op for 
at udbygge deres net, og vi får 
mindre vejarbejde. Det kan 
skabe vækst og job i Køben-
havn, og bedre og billigere it-
ydelser til københavnerne og 
erhvervslivet, siger overborg-
mester Frank Jensen (S).

Andre europæiske stor-
byer som Paris, Hamborg og 
Wien har med succes anvendt 
byernes kloaksystemer til fi-

bernetforbindelser. Her har 
de lokale teleoperatører set 
en klar fordel i at kunne be-
nytte et alternativ til kon-
ventionel fremføring af tele-
infrastruktur.

- HOFOR er nok den ak-
tør i København, som har den 
mest udbredte nedgravede 
infrastruktur i form af alle 
vores forsyningsledninger. 
Derfor giver det god mening 
at se nærmere på, om vi på 
denne måde kan understøtte 
byens udvikling og spare bor-
gerne for en række generende 
gravearbejder, siger HOFOR’s 
administrerende direktør 
Lars Therkildsen. 

Han understreger, at man 
er i gang med at undersøge 
teknik, rammevilkår og mar-
kedspotentiale, men bred-
bånd i vores kloaksystemer 
kan - afhængigt af imple-
menteringen af EU’s nye in-
frastrukturdirektiv - vise sig 
at blive et vigtigt supplement 
til allerede etableret telein-
frastruktur.

Københavns Kommune og 
HOFOR har ikke ambition 
om selv at blive teleoperatør 
og vil nu fortsætte dialogen 
med aktører i telebranchen 
for at afdække, hvor stor ef-
terspørgslen er og mulighe-
derne for samarbejde.

HOFOR råder over 2000 
km rørledninger i Køben-
havn i form af kloakrør, fjern-
varmerør, fjernkølerør, vand-
rør og bygasrør, der potentielt 
vil kunne benyttes til fiber-
netforbindelser.

lp@kbhavis.dk

BUS 999
til Malmö

Køb retur billet

100 kr.
og medtag GRATIS 1 ekstra

person mod at aflevere
denne kupon til chaufføren.

Gælder til 30. marts
Gælder ikke lørdage
www.graahundbus.dk

BROERNE Problemerne med 
færdiggørelsen af Inder-
havnsbroen vil ingen ende 
tage. Broen, der skal forbinde 
Nyhavn og Christianshavn 
for fodgængere og cyklister, 
er igen blevet forsinket. For-
sinkelsen skyldes problemer 
med at overholde tidsplanen 
for stålproduktionen.

Seneste melding fra entre-
prenøren Valmont SM var, at 
broen ville være klar i midten 
af marts 2015, men entreprenø-
ren har nu varslet, at der kom-
mer til at gå yderligere nogle 
måneder, før broen kan ind-
vies. Københavns Kommune 
har krævet, at Valmont SM af-
leverer en realistisk tidsplan, 
som tager højde for alle udfor-
dringer omkring projektet.

- Selv om Inderhavnsbroen 
er et meget komplekst pro-
jekt, som har været ramt af en 
række udfordringer under-
vejs, blandt andet på grund 
af Pihl & Søns konkurs, så er 
det helt uacceptabelt, at den 
igen er blevet forsinket. Vi 
forventer, at Valmont SM nu 
leverer en realistisk tidsplan, 
som kommer til at holde og 
for at sikre os, sætter vi ind 

med skærpet overvågning 
og opfølgning på projektet, 
siger Anders Møller, som er 
serviceområdechef i Teknik- 
og Miljøforvaltningen.

Valmont SM færdiggør en-
treprenøropgaven på Inder-
havnsbroen, efter at den op-
rindelige entreprenør Pihl & 
Søn gik konkurs i 2013. Kon-
kursen har allerede medført 
en væsentlig overskridelse af 
budget og tidsplan. 

- Vi er kede af de fortsatte 
forsinkelser omkring frem-
stilling af stålkasser. Omfan-
get af arbejdet med de nød-
vendige tekniske afklaringer 
har vist sig at være større 
end tidligere vurderet, siger 

direktør Claus Bo Jørgensen 
fra Valmont SM.

Inderhavnsbroen har des-
uden været ramt af underdi-
mensionering af armeringen 
i betonbrofagene, ligesom 
broens geometri har været 
behæftet med fejl. Brofagene 
er nu forstærket med cirka 
100 tons ekstra armering.

Københavns Kommune 
har netop indviet de to ka-
nalbroer, Trangravsbroen og 
Proviantbroen, som sammen 
med Inderhavnsbroen, Cir-
kelbroen og cykelruten Chri-
stianshavnerruten skal binde 
København bedre sammen 
for cyklister og fodgængere.

lp

YDERLIGERE FORSINKELSER 
PÅ INDERHAVNSBROEN

TEKST LARS PETER LORENZEN

INTERNET 
I KLOAKKERNE
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ØKONOMI Nationaløkonomi er læren om sam-
fundets økonomisk forhold, herunder den øko-
nomiske vækst. Hvis flere kommer i arbejde, 
tjener og forbruger mere, så øger det væk-
sten. Stiger beskæftigelsen, fordi graffitima-
lerne øger deres aktiviteter, så der skal flere i 
gang med at fjerne graffiti, øger det formelt set 
også væksten. Den slags aktiviteter skaber dog 
ikke reel samfundsøkonomisk vækst eller vel-
færd. Staten, kommunen, virksomheder, or-
ganisationer og private husejere bruger me-
gen tid og mange penge på at fjerne graffiti. 
Københavns kommune bruger årligt millio-
ner af vore skattekroner på at rense offentlige 
bygninger for graffiti.  

Graffitimalerne høster sikkert anerken-
delse i deres kredse, men får ikke betaling 
for deres arbejde og har betydelige udgifter 
til materialer. Desuden risikerer de at blive 
fanget og straffet. Graffiti er hærværk, når 
der ikke er givet tilladelse. Kommunens graf-
fiti-mur ved Nørrebro Station kan dog lovligt 
benyttes. Nogle steder har private også givet 
grafittifolket lov til at udfolde sig.  

Københavns Politi efterforsker ulovlige 
graffitimalere som en del af det normale 
beredskab. Der rykkes ud ved anmeldelser 
og efterforskes via videoovervågning og gen-
kendelse af tags. Identificeres en graffitima-

ler, ransages hans bolig for at finde graffiti-
materialer og fotos. Graffitimalerne tager ofte 
selv fotos af deres værker. Skadesramte kan 
rejse erstatningskrav, hvis hærværksmæn-
dene afsløres.   

DSB bruger omkring 25 mio. kr. årligt på 
afrensning af togvogne og graffiti på bygnin-
ger. Når man fjerner graffiti skyldes det også, 
at undersøgelser har vist, at graffitien virker 
skræmmende på en del af passagererne. 

Der er mange virksomheder, der tilbyder 
at fjerne graffiti. Det koster omkring 1000 kr. 
i udrykningsgebyr og for de første 4 kvm. Her-
efter et beløb pr. kvm. Man kan tegne abon-
nement på afrensning. De, der producerer og 
sælger materialer, som graffitimalerne anven-
der og det, der skal anvendes til afrensning, 
tjener penge. 

Graffiti-industriens omsætning i Dan-
mark beløber sig direkte og indirekte til 
flere hundrede millioner kroner. Den ska-
ber beskæftigelse, men bidrager ikke til 
samfundets reelle velfærd. Hvis graffitima-
lerne valgte, eller blev tvunget til at stoppe 
hærværket og fandt lovlig beskæftigelse, ville 
det øge såvel vækst som velfærd, men nok 
gøre livet mindre spændende for de udøvende.

  
jt@kbhavis.dk

 TEKST  
 JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT. 

SVANEKE BORNHOLM

NATURLIG HUDPLEJE MED ØKOLOGISKE
LÆGEPLANTER FRA BRÆNDESMARK URTEGAARD

KAN KØBES I HELE KØBENHAVN

BORNHOLMERBUTIKKEN
TORVEHALLERNE HAL 1

HELSAM CITY
VENDERSGADE 6

HELSEMIN
NØRRE VOLDGADE 19

PILESTRÆDE 6
STORE KONGENSGADE 45

INFO OG WEBSHOP: WWW.LOEVEGAL.DK

ELIZABETH 
LØVEGAL

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

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

"

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

270,-

Ortopædisk fodtøj
Fodindlæg

Skoreparation
Nørre Voldgade 20
1358 København K

Telefon 33 13 51 42
www.wurtzen.dk
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MIT KVARTER Café Liva, teaterbåden i 
Nyhavn, styres af satirikeren og skue-
spilleren Jacob Morild, og han har 
ikke kørekort. Når han bevæger sig 
fra punkt A til punkt B holder han af 
at cykle og gå og til tider et S-tog. Der-

for er han opdateret på København, 
som han krydser dagligt, han følger 
tendenserne og suger til sig af skue-
spillerens grundstof: medmennesker 
i byens gader og stræder. Sidste år 
modtog han to priser for sit vedhol-

JACOB MORILD MIT KØBENHAVN

TEKST CAMILLE BLOMST

MORILD MORER SIG

HVIS JEG IKKE LIGE ER UDE 
BLANDT MENNESKER, SÅ 
SKYNDER JEG MIG HJEM. VI 
GRINER MEGET DERHJEMME 
I VORES FAMILIE. VI GRINER 
HELE TIDEN, DET KAN KOM-
PENSERE FOR MEGET. MAN 
SKAL HAVE MINDST ET GODT 
GRIN OM DAGEN. DET KAN 
JEG VIRKELIG ANBEFALE

dende arbejde med at holde satiren 
levende i København, først Wilhelm 
Hansens store talentpris og siden 
Dansk Teaterforenings Hæderspris.

- Når du trænger til et solidt grin, 
hvor søger du så hen?

”I søndags grinede jeg godt igen-
nem, da jeg var i Grand og se Birdman 
med Michael Keaton, der spiller en 
udbrændt superhelteskuespiller, der 
har sat sig for at vende bøtten. Det var 
en særdeles underholdende komedie. 
Men det er sikkert ikke det, du fisker 
efter. Jeg går som regel og griner på 
gaden over folks pludseligt udbrud af 
brok og raseri midt på gaden.”

- Hvis du trænger til at grine, og 
der ikke lige går 
en komedie i 
biografen, som 
du ikke har set, 
hvor skal det så 
foregå?

”Hvis jeg 
ikke lige er ude 
blandt menne-
sker, så skynder 
jeg mig hjem. 
Vi griner me-
get derhjemme 
i vores familie. 
Vi griner hele 
tiden, det kan 
kompensere for 
meget. Man skal 
have mindst et 
godt grin om da-
gen. Det kan jeg virkelig anbefale.”

- Hvordan trives humoren i Køben-
havn?

”Ud over det ufrivilligt komiske, 
synes jeg, at København som metro-
pol har et flot udbud af både lettere 
underholdning, teater, undergrunds-
teater og stand up. Og Københavns 
kommune har blik for, at støtte og 
styrke kulturen med penge. Man kan 
altid bruge flere penge, men vi bruger 
nu dem, der kommer til en bred vifte 
af god underholdning.”

- Alle kulturpengene blev altså ikke 
brugt på sidste års satireoffer nummer 
et, det internationale Melodi Grand 
prix, der ikke gav det lovede antal 
turister?

”Faktisk er der mange, der misser 
pointen i sagen omkring de 173 mil-
lioner, som Grand Prix festen kostede. 
Jeg oplever, at det resten af året sta-
dig tiltrak store flokke af homosex-
uelle mænd fra hele verden. Denne 
købestærke turistgruppe, der ikke 
har børn, ville gerne se, hvor deres 

helt Conchita Wurst vandt. De fester 
og er festlige i gadebilledet. Wonder-
full Copenhagen havde ikke styr på 
det, men vi mærker en herlig turist-
tilstrømning.”

- Hvor inviterer du din kone, skue-
spiller Mette Marckmann, hen og spi-
ser, når I skal have en dejlig aften?

”Vi har et godt øje til gourmetmad. 
Et af de steder, der har gjort indtryk 
var Noma. Vi var der før det blev hy-
pet og det var dæleme mig godt. Kong 
Hans har også givet mange gode ople-
velser. Og så er det sådan at vi begge 
to ofte er på tourné og derfor er jeg 
begyndt at tage vores datter Clara på 
15 år med ud at spise, hun sætter også 

pris på udsøgt 
mad. Sidst var vi 
på No. 2 på Chri-
stianshavn. Den 
er lillesøster til 
AOC. Og det var 
en ny stor op-
levelse. Blandt 
andet havde de 
en cocktail bar, 
hvor jeg fik en 
Dry Martini la-
vet udelukkende 
af danske råva-
rer. Tænk lige 
over det. Meget 
kreativt.”

- Hvor blom-
strer København 
lige nu?

”Hvis man er arkitektstuderende 
er det jo over det hele. Der bygges i 
det meste af byen. Men den nye Nør-
report station vil jeg gerne fremhæve. 
Når foråret kommer og man kan gå 
fra Nørreport over Torvehallerne og 
forhåbentlig en flot Israels Plads, så 
vil byen komme på højde med Lon-
don, Berlin og Paris.”

- Nærmer Café Liva sig samme høje 
idealer dette forår?

”Den 12. februar har vi premiere 
på en Tom Lehrer cabaret med Flem-
ming Krøll, der ud over at have været 
revydirektør og visesange har oplevet 
ting i sit liv, som han kan bruge som 
krudt i denne forestilling. For 35 år 
siden lavede han en Tom Lehrer plade 
og snakkede med ham. Senere på for-
året, nærmere bestemt den 9. april 
har vi premiere på en cabaret med 
samme navn, fordi det er 75 året for 
besættelsen. Det er Waage Sandø, der 
laver den, han er ikke selv på scenen, 
men det er hans kone Pia Jondal og 
datter blandt andet.”
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MED MOR I BYEN ”Vinterferie er årets 
kedeligste ferie” mugger den ældste 
datter og fortsætter ”Der skal man 
bare på museum.” hun sender mig 
et dræberblik. ”Ved du godt, at der 
findes andre familier, hvor børnene 
får deres ønsker opfyldt i Field’s en 
hel dag.”

Barnet har ret, vi er på vej til Arbej-
dermuseet. Jeg forbarmer mig og fore-
slår, at vi tager en tur i H&M og køber 
undertøj og langærmede bluser. Hun 
fnyser. Og fryser. Det er uforståeligt, 
at generationer går, men teenageren 
lærer ingenting. Det bliver ved med 
at være umoderne at gå med lange 
ærmer, at lukke jakken og at gå med 
støvler om vinteren. Jeg drev også gæk 
med min mor og mit helbred og anså 
gummisko for helårsdæk til teenage-
fødder.

Efter tre kvarters overophedet-
hed i børnetøjsbutikken genmonteres 
overtøjet på den anden side af glas-
døren og her møder jeg en gymnasie-
veninde fra fortiden. 

”Hold kæft, hvor er det godt at se 

dig. Jeg har boet i ni år i Grønland, 
men nu vader jeg bare rundt i Kø-
benhavn og finder gamle venner og 
får ballemotion. Der oppe sad jeg så 
meget på den flade, at jeg måtte købe 
støttetrusser over nettet. Men nu skal 
jeg finde mig en mand og stramme 
ballerne bogstavelig talt.”

Børnene hiver i mig og synes, at vi 
skal videre, men hendes sprog vækker 
min gamle grove latter. 

”At stå her og glo på mænd, det 
får indlandsisen til at glide af Barba-
papakroppen”, hun lyner jakken inci-
terende op. ”Der oppe på Grønland, 
der både trøstespiser og trøstedrikker 
man, det er værre end keramikerne 
på Bornholm.” 

Min søn hiver i sin mor, der har 
travlt med at more sig. ”Prøv at lugt 
til mit ærme, mor, lugt, det lugter lidt 
af blyant, synes jeg.” Jeg bøjer mig 
og lugter mekanisk velvilligt, nikker 
med en kenders mine for at under-
holde min gamle veninde, der flækker 
af grin. Hun lugter med og alle kan 
blive enige om at flyverdragten har 
en antydning af penalhus. 

”Den lugter måske mere som den 
mus, der en gang var hjemme hos os, 
da jeg var en halvstor pige. I køkke-
net kunne man se, at den var så fræk 

at æde fra slikskuffen. Da vi endelig 
fandt slamberten død i musereden, 
var hulen fyldt med små stykker Sor-
bitspapir. Det var en yndig halsbånds-
mus. Jeg havde også undret mig over, 
hvem der gnavede i alle mine tygge-
gummipakker.” Jeg sprutter af latter, 
men børnene spærrer øjnene op.

”Nu er jeg lige sådan en barnløs 
tante, der køber sig til børnenehjer-
ter.” op af jakkelommen haler hun 
en trekant brændte mandler. ”Må 
vi tage en?” spørger den lille. ”Snup 
hele posen til deling” hun kigger på 
mig ”Jeg bliver bare fed på ryggen, 
det er det nye sted sulet gemmer sig 
for dets ejer.”

Jeg havde glemt hvor underhol-
dende denne kvinde er. Mens Bitter-
fissejagten gik overvejede jeg, at det 
nemt kunne være min gamle ven-
inde. Men nu ved jeg, at BF er en 
særlig sprogspilop fra Farum, der le-
ver af at skrive erotiske noveller til 
ugebladene og som lukkede resten af 
gloserne ud gennem netmediet i sy-
net på de selvfede.

”Mens de små egern gavner nød-
der, så må vi andre ikke forsømme 
at se på de dejlige københavnske 
mænd. De har brede skuldre og 
skæg og runde blå øjne. Deres tæn-

der er stærke og sunde og de ryger 
ikke. Man ser ingen der ryger. Jeg 
ved godt, at når man bor her, nyder 
man ikke skønheden. København er 
en fandens flot by fyldt med sunde 
mennesker, med rytme i kroppen. Jeg 
er træt af dansemik. De danser som 
en flok skolelærere i 70’erne på kirse-
bærvin og lattergas hele pygmæflok-
ken. Man får sådan en lidt beskidt 
tone, omkring de lokale, efter et par 
år der oppe. Altså når sneromantik-
ken er gået over til sneirritation.”                                                                             

Efter et hjerteligt farvel, går mine 
tre børn og jeg videre ad Købmager-
gade.

Min søn siger drømmende 
”Hjemme hos hende havde de en slik-
skuffe. Og musen var tam og gik med 
halsbånd.” Den ældste tilføjer ”Din 
PippiLangstrømpeveninde mang-
lede sin skulderabe.” de griner. Min 
midterste datter, der er født prakti-
ker runder oplevelsen af med spørgs-
målet ”Tror du, at hun spiste af tyg-
gegummiet, selvom at musen havde 
gnavet i pakken. Og ved du og vil du 
fortælle mig, hvad støttetrusser er?” 

cb@kbhavis.dk

MED MOR I BYEN

TEKST CAMILLE BLOMST

PINLIG PÅ DEN 
PIPPIEDE MÅDE
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Harald Giersing, der fandt mange motiver på Bornholm og Christiansø, var sjælen i Grøn-
ningens organisation tilbage i 1915. I kataloget fra 1955 gengives hans maleri ”Kukken-
bjerg Landevej, Svaneke”.

JUBILÆUM I 2015 kan kunstnersam-
menslutningen GRØNNINGEN fejre 
100 års jubilæum. Dette sker med 
en omfattende dobbeltudstilling i 
Den Frie Udstillingsbygning på Oslo 
Plads med åbningstale af kulturmini-
ster Marianne Jelved og i Museums-
bygningen på Kastelsvej fra 7. marts 
til 12. april.  

Grønningens medlemmer er Poul 
Agger, Merete Barker, Jens Birkemose, 
Peter Bonnén, Peter Brandes, Stig 
Brøgger, Morten Buch, Ronald Burns, 
Ruth Campau, Eva Steen Christensen, 
Viera Collaro, Mads Gamdrup, Hjör-
dis Haack, Anette Harboe Flensburg, 
Leonard Forslund, Erik A.Frandsen, 
Lone Høyer Hansen, Ib Monrad Han-
sen, Nicolai Howalt, Paul Janus Ibsen, 
Frithioff Johansen, Anita Jørgensen, 
Steffen Jørgensen, Astrid Kruse Jen-
sen, Eske Kath, Eva Koch, Tom Krøjer, 
Malene Landgreen, Carl Magnus, Lise 
Malinovsky, Seppo Mattinen, Loui 
Michael, Michael Mørk, Allan Otte, 
Hans Pauli Olsen, Bjørn Poulsen, Ton-
ning Rasmussen, Peter Sedgley, Alev 
Ebüzziya Siesbye, Gerald Steffe, Ole 
Sporring, Trine Søndergaard, Arne 
Haugen Sørensen, Jørgen Haugen Sø-
rensen, Svend Erik Tanggaard og Jette 
Thyssen.

Desuden har Grønningen invite-
ret Kristofer Hultenberg, Karin Lo-

rentzen, Tina Maria Nielsen, Kirstine 
Roepstorff, Mette Winckelmann og 
Troels Wörsel til at udstille.

I forbindelse med udstillingen 
og jubilæet udgives en bog omkring 
Grønningens historie, forfattet af 
kunstskribent Torben Weirup og rigt 
illustreret med billeder fra sammen-
slutningens store arkiv. 

Gennem et trekvart århundrede 
har der hersket en særlig forståelse 
mellem De Danske Spritfabrikker, 
nu Arcus-Gruppen, og Grønningen. I 
denne særlige anledning har Teknisk 
Direktør for Aalborg Akvavit og Gam-
mel Dansk Lars Kragelund sammen 
med arrangørerne Lone Høyer Han-
sen og Michael Mørk smagt sig frem 
til en særlig Grønningen-akvavit. Der 
tappes kun 1500 flasker, som sælges 
på de to udstillinger.

Tre andre udstillinger sætter 
præg på byen. På Grønningens stam-
værtshus, Jeppes Badehotel i Lille 
Strandstræde er der 25. februar fer-
nisering på nye arbejder på papir af 
Grønningens kunstnere. Politikens 
Galleri åbner 5. marts en fremvisning 
af de særtryk og skulpturer, der gen-
nem årene er udført af Grønningens 
kunstnere som tilbud til læserne. En-
delig kan man på Danmarks Kunst-
bibliotek på Charlottenborg beundre 
og læse Grønningens kataloger.

jalu@kbhavis.dk

TEKST JACOB LUDVIGSEN

Kunstnersammenslutning
svinger pensler og pokaler:

100 år med Grønningen

Forsider og bagsider med spiritusannoncer fra to Grønningen-kataloger. I 1955 stod maleren Svend Johansen for grafikken, i 1963 var det Albert Mertz.
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FOLKETAL 78 procent af befolkningen 
i København er født på Sjælland. 
Kun 75.000 af borgerne bosat i Kø-
benhavn, Frederiksberg, Tårnby og 
Dragør er født i Jylland, hvilket sva-
rer til 17 procent.

I en ny analyse har Ministeriet for 
By, Bolig og Landdistrikter kortlagt 
danskernes flyttemønstre fra fødsel 
til nu. Resultatet viser, at næsten 
halvdelen af os bor i cykelafstand til 
vores fødesogn, og kun 9 procent er 
flyttet mere end 150 kilometer fra fø-
degnen.

Vi er med andre ord en nation af 
hjemmefødninge, så myten om, at jy-
derne udgør halvdelen af Københavns 
befolkning, kan hermed aflives.

- Med den her kortlægning får vi et 
mere nuanceret billede af danskernes 
flytninger og bosætning. Det er rigtig 
godt for debatten, at den ikke behøver 
at basere sig på de mange myter, som 
vi så ofte hører, konstaterer Carsten 
Hansen (S), minister for By, Bolig og 
Landdistrikter.

Dykker man ned i tallene for de 

forskellige kvarterer i København, 
kan man se, at østjyderne er vilde 
med Indre By, hvor de udgør 8,1 pro-
cent, mens andelen er 4,9 procent på 
Amager.

Flytningerne går ikke entydigt fra 
landet til byen. For eksempel bor der 
i dag omkring 190.000 færre personer 
i København målt i forhold til antal-
let af nulevende personer, der er født 
i byen. Befolkningen i København er 
vokset med over 100.000 indbyggere 
siden 1992 til aktuelt 570.000 indbyg-
gere, men set i forhold til 1950 er der 
i dag omkring 184.000 færre indbyg-
gere i hovedstaden.

Nyere forskning viser endvidere, 
at når danskerne flytter over længere 
afstande, er det først og fremmest øn-
sket om en ny bolig, der motiverer 
flytningen, mens jobskifte kommer i 
anden række.

lp@kbhavis.dk

København har 12.500 parkerings-
pladser til gode hos bygherrer. Derfor 
har et flertal på Københavns Rådhus 
tilsluttet sig en ny byggelov, som bety-
der, at bygherrer skal betale penge til 
en fond, hvis deres byggerier ikke har 
nok parkeringspladser. Med fonden 
får kommunen penge til at oprette 
tusindvis af tiltrængte p-pladser.

- Nu, hvor behovet er rigtig stort, 
og mange københavnske familier 
ikke kan finde pladser til deres biler, 
mener jeg, at det er det rigtige tids-
punkt, at vi kommer med p-fondene, 
siger Socialdemokraternes medlem af 
Teknik- og Miljøudvalget, Jakob Hou-
gaard til P4 København.

Han anslår, at 4000 nye p-pladser 
er nok til at afhjælpe manglen på p-
pladser uden at rippe bygherren eller 
boligselskabet. På trods af det politi-
ske flertal, som de Konservative også 

har tilsluttet sig, er den konservative 
Jakob Næsager ikke overbevist om, at 
p-pladserne nu også bliver en realitet. 
Det kræver, at kommunen får penge 
op ad lommen:

- Kommunen skal stadig betale 
halvdelen af p-pladserne, og det er 
der ikke afsat penge til. Så længe 
den halvdel mangler, kommer der 
ingen parkeringspladser, siger Jakob 
Næsager.

Enhedslistens teknik- og miljø-
borgmester Morten Kabell er som for-
venteligt ikke begejstret for udsigten 
til flere p-pladser.

- Hvis det står til mig, skal vi være 
meget varsomme med at satse på flere 
parkingspladser til biler. Det er kol-
lektiv trafik og cykler, som vi skal 
satse på, siger han.

lp@kbhavis.dk

PORTRÆT Stå på bussen på Kongens 
Nytorv, Nørreport eller Hovedba-
negården, nyd turen over broen og 
kør direkte til Gustav Adolfs Torv i 
Malmø. Så let er det at tage en fri-
dag i Skånes største by – det er også 
billigt. 100 kr. for en returbillet – og 
i vintermånederne rejser to for en 
pris (klip og vis annoncen i Køben-
havneravisen).

Rute 999 drives af vognmand Jør-
gen Andersen i Ballerup, der også er 
kendt for Bornholmerbussen og linje 
E55 til Berlin. Han betjener mange 
pendlere, der arbejder i København 
eller Malmø, og en del passagerer bru-
ger ruten til en lille udflugt. Kun på 
søndage holder 999 fridag.

Malmø er en betydelig handelsby 
med specialforretninger og restau-
ranter, og når en svensk krone kun 
koster 80 danske øre, får man noget 
for sin valuta. Fødevaremomsen er 12 
%, så her er også noget at spare.

999 er dermed et aktivt bidrag til 
integrationen mellem Danmark og 
Skåne, som ellers siges at være gået 
lidt i stå. 

Ruten er kendt for at være præcis 
og rammes ikke af signalfejl, mangel 
på togmateriel eller andre gebrække-
ligheder. På de mest populære af-
gange indsættes komfortable ledbus-
ser med plads til alle.

kbh

Vognmand Jørgen Andersen startede linje 999 til Malmø i 1989. Dengang fandtes broen 
ikke, så busserne blev fragtet med færgen mellem Dragør og Limhamn.

SMUT TIL MALMØ
MED BUSLINJE 999 NEJ!

KØBENHAVN 

ER IKKE 
FYLDT MED 

JYDER!

POLITISK FLERTAL KRÆVER FLERE P-PLADSER

Kunstnersammenslutning
svinger pensler og pokaler:

100 år med Grønningen
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PORTRÆT Med et gyldent, 
let orange image ligger Psy-
kInfo i Rosengården 14 i ræk-
ken af butikker med tøj fra 
både Kina og Nepal, eksklu-
sivt dansk børnetøj, genbrug, 
bodega og caféer og sågar Lol-
land Falsters Ambassade i det 
indre København. 

PsykInfo er et Psykiatrisk 
Informationscenter i Region 
Hovedstaden. PsykInfo tilby-
der information, rådgivning 
og vejledning om psykisk syg-
dom og psykiatri til alle bor-
gere, der har brug for mere 
viden.

Caroline Osander er kon-
stitueret leder af PsykInfo. 
Hun er djøf’er og hun driver 
PsykInfobutikken sammen 
med tre andre medarbejdere 
på gadeplan i nærhed og sam-
klang med de andre butikker 
i gaden. Hun er projektleder 
af bl.a. kampagnen ’EN AF 
OS’. Her er pointen over for 
bl.a. skole- og gymnasieele-
ver, som PsykInfo rykker ud 
til og laver informationsmø-
der for, at psykisk sygdom 
ikke smitter. Budskabet er 
modsat, at tabu omkring de 
psykiske sygdomme er smit-
somt og nedbrydende for 
samværet mellem så kaldt 
syge og normale. 

I Rosengården 14 går man 
lige fra gaden ind i PsykIn-

fobutikken og bliver mod-
taget af venlige mennesker 
i rare lokaler med diskrete 
samtalerum. Der bliver lyttet 
til det konkrete problem, og 
hurtigt kommer man i sam-
tale med en medarbejder f. 
eks. en sygeplejerske med er-
faring fra psykiatrien.

Praktisk placering
-Ideen med centret i Rosen-
gården og netop placeringen 
her i et pulserende, daglig-
dags gadeliv er, at det skal 
være tilgængeligt og ikke 
bureaukratisk at søge hjælp 
i psykiatrien. Det skal ikke 
være praktisk besvær, der 
skal afholde et menneske – 
ung, ældre sygeramt og pårø-
rende og arbejdskolleger – i 
at søge hjælp her og nu, når 
det sorte sind maser sig på. 
Man skal kunne henvende 
sig akut, og alle henvendelser 
og samtaler bliver behandlet 
helt anonymt. 

- Det drejer sig om at give 
medborgeren viden om, hvor-
dan man kan komme videre 
og om at afdramatisere kon-
takten og samarbejdet med 
de sygeplejersker og læger, 
der kan hjælpe i psykiatrien. 
Man kommer her i butikken 
og guides videre. Stedet til-
byder således ikke behand-
ling og er ikke ment som 

et træfpunkt/værested eller 
varmestue. Vi leder videre 
til behandling og til interes-
segrupper for pårørende eller 
mennesker med ligestillede 
lidelser. F. eks. kan forældre 
til hashmisbrugende unge, 
unge med spiseproblemer el-
ler selvskadende adfærd have 
stor hjælp i at tale sammen – 
gerne på tværs af hele landet. 

Man kan måske skuffes 
over ikke at blive mødt af en 
ægte læge og psykiater og blot 
en sygeplejerske. Men her ta-
ger man grueligt fejl: Sygeple-
jersken har stor erfaring og 
kender ind til benet sine kli-
enter. Han eller hun arbejder 
både på det kliniske og det 
følelsesmæssige plan med sin 
klient og kan rådgive både i 
det psykologiske og give råd 
om livets lort og lagkage på 
et højt professionelt plan og i 
øjenhøjde med medborgeren. 
Lægen kommer senere ind i 
billedet med at stille diagno-
sen og docere den eventulle 
medicinering og terapi. 

’En af os’
Landskampagnen ’EN AF OS’ 
har til formål at afstigmati-
sere psykisk sygdom i Dan-
mark – altså slut med dis-
krimination og udelukkelse 
af mennesker, der har eller 
har haft en psykisk sygdom. 

I kampagnen deltager også 
psykisk syge - ca. 30 frivillige 
- som fortæller om, hvordan 
man lever med ægtefælle og 
børn eller helt alene med sin 
sindssygdom. 

”Når du lever med skizo-
freni, skal du også leve med 
folks uvidenhed” siger kam-
pagnen. 

Frederik, 17 år siger: ”Jeg 
følte ikke, jeg havde lov til 
at være her. Havde det ikke 
været for min papfar og min 
lærer…”

Julie, 27 år: ”Indeni var jeg 
aldrig nogensinde glad. Først 
da jeg kom i behandling, blev 
livet godt igen.”

Videre siger kampagnen 
med enkle ord, at ”Det før-
ste skridt er tit det sværeste 
– tag fat i din kollega” 

Onsdag 15. april afholdes 

i VEGA i København Unge-
dag for 500 unge mennesker 
med oplysning om psykia-
triske lidelser, og der rådgi-
ves også om kost og motion 
for de unge som modpol til 
selvmordstanker og også for-
tælling om, når ”mor er syg 
i hovedet”.

PSYKINFO
– GODE RÅD TIL AT 
BRYDE TABU 
OM PSYKISK SYGDOM

Caroline Osander er konstitueret leder af PsykInfo. 

PsykInfo
Rosengården 14
1174 København K
Telefon: 3864 1300
E-mail: psykinfo@regionh.dk 

Åbningstider:
Mandag - onsdag kl. 10 - 17
Torsdag kl. 14 - 18
Fredag kl.  10 - 16

TEKST LONE ØMANN
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Et af de tidligste fotografier fra København er dette af Holmens Kanal, kort før den kastes til i 1864. I baggrun-
den Børsen og Børskanalen. Til højre bolværkerne ved Holmens Kirke. Til venstre flådens tømmerplads, hvor 
Nationalbanken ligger i dag. Foto: Københavns Museum.

MAGASIN Siden sin opståen har København 
ændret fysisk udstrækning mange gange. Især 
Christian den 4. var en meget aktiv entrepre-
nør. Oprindeligt lå der flere småøer ud for 
kysten ved det gamle middelalderkøbenhavn. 
Nogle groede sammen til Slotsholmen, andre 
groede sammen med Sjælland. En af dem var 
en lille holm, der fik navnet Bremerholm. No-
gen mener det stammer fra det gamle navn på 
brombær ”bræmbær”, andre at det var skibs-
byggere fra den tyske by Bremen, der slog sig 
ned her, da kong Hans i starten af 1500-tallet 
anlagde et flådeværft på holmen.

Dengang var øen adskilt fra Sjælland med 
et smalt sund, der hed Dybet. Det blev ka-
stet til efter Grevefejden i 1536. Dets forløb 
mindes i dag i gadenavnet Dybensgade. Men 
hele den nu landfaste ø tilhørte stadig kronen.

I område op mod Københavns Slot lå hof-
fets urtegård. Her byggede Christian den 4. i 
1621 sine ”skipperboder” til flåden officerer.

Allerede i 1606 havde han ombygget den 

middelalderlige befæstning mod øst. Derfor 
havde han ladet Bremerholm dele af en skibs-
kanal op til nuværende Kongens Nytorv. Den 
gik ind fra Børskanalen overfor Børsen, op til 
og langs den nuværende gade Holmens Kanal. 
Øst for denne lå til 1858 flådebasen- og værf-
tet Gammelholm.

I 1647 rettede Christian 4 den østre vold ud 
til det nuværende Kastellet. Den havde indtil 
da løbet langs Gothersgade op til Nuværende 
Kongens Nytorv. Nu lå flådebasen Gammel-
holm indenfor byens volde.

Da flåden flyttede ud til Nyholm, blev den 
gamle flådebase udstykket og bebygget med 
Gammelholm-kvarteret. Det betød, at Hol-
mens Kanal bliver opfyldt i 1864, og omdan-
net til gaden der videreførte kanalens navn.

Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen fortæller 
om det gamle København i hver udgave af 
Københavneravisen.

 TEKST  
 ALLAN MYLIUS THOMSEN, BYHISTORIKER

MAGASIN MYLIUS

Den forsvundne 

KANAL
Christian 4’s skibskanal gav navn til Holmens Kanal.

INDRE BY SÅRBAR 
VED STORMFLOD

SKYBRUD Da Egon kom i en-
den på Dagmar i starten af ja-
nuar, gav det endnu engang 
forhøjet vandstand i Køben-
havns Inderhavn. Stormene 
medførte dog ingen risiko for 
oversvømmelser, da vandet 
holdt sig på 1 meter over nor-
malen, mens skaderne på Kø-
benhavn først begynder, når 
vandet stiger til 1,4 meter over 
normalen.

Klimaet ændrer sig ha-
stigt, og i fremtiden vil vi få 
mere regn, højere vandstand 
i havene og mere varme. Kø-
benhavns Kommune arbejder 
derfor på at gøre byen mere ro-
bust i forhold til klimaforan-
dringerne. I den forbindelse 
har Københavns Kommune 
udfærdiget nye kort, så køben-
havnerne kan se, hvor sårbar 
deres bydel er over for frem-
tidige oversvømmelser.

- Klimaforandringerne er 
en realitet. Med de nye kort 
kan alle københavnere danne 
sig et overblik over, hvordan 
København bliver ramt af 
oversvømmelser i forbindelse 
med fremtidige stormfloder. 
Men lovgivningen på området 
er uklar og gør det svært for 
kommunerne at handle. Der-
for vil jeg opfordre miljømini-
steren til hurtigst muligt at re-

videre loven og skabe klarere 
regler for finansieringen af og 
samarbejde om kystsikring, 
siger teknik- og miljøborgme-
ster Morten Kabell (EL).

København vedtog i 2011 
en overordnet plan for kom-
munens arbejde med at til-
passe byen til det forandrede 
klima. Planen peger på, at 
inderhavnen bedst bliver be-
skyttet mod havvandsstignin-
ger og stormflod med diger el-
ler dæmninger mod Øresund 
i Nord og Køge Bugt i syd. De 
øvrige kyststrækninger skal 
beskyttes med nye diger.

På de nye kort er det mu-
ligt at se, hvilke dele af Kø-
benhavn der vil være udsatte 
ved en såkaldt 100-års storm-
flod i henholdsvis 2010, 2060 
og 2110. Kortene viser, at store 
dele af Amager Øst og Indre 
By vil være i stor risiko for at 
blive ramt af oversvømmelser 
i 2060, mens oversvømmel-
serne bliver større og spreder 
sig til flere bydele frem mod 
2110. Der er dog altid en ri-
siko for at København kan 
blive ramt af oversvømmelser 
tidligere, hvis der kommer en 
kraftigere stormflod inden for 
de kommende år.

lp

Statsaut. fodterapi
inkl. Fodbad, snacktallerken, te eller kaffe, 

samt pleje af hænderne.

Til trætte indeklemte fødder
 i alle aldre der trænger…

eller bare vil forkæles!

Gå godt [Gå til fodterapeut]
Nørre Farimagsgade 62, 1364 København K

 tlf. 29242362 eller 33362362

www.gaagodt.dk

Også hjemmebehandling tlf. 20963732

Fodterapi i Indre By
Åbent fra 7:30 til 21:00



16 KBH K	 FEBRUAR	2015	ÅRGANG	10

KØBENHAVNSKE MÆND
GRÆDER MERE 
END JYSKE

Allernyeste forskning dokumenterer, at kvin-
der græder mere end mænd. Damer tuder 
mellem 16 og 64 gange om året, mens herrer 
nøjes med at hulke mellem 6 og 17 gange i 
løbet af 365 dage. Kvindernes tårer triller i 
gennemsnit seks minutter, dobbelt så længe 
som ”det stærke køn”, som man sagde før li-
gestillingens æra.

De opsigtsvækkende kendsgerninger er 
frembragt af professor i klinisk psykologi ved 
universitetet i Tilburg, Holland. Ad Vinger-
hoets har skrevet en afhandling om tårernes 
mysterium.

Endnu en gang må man tage hatten af for 
de videnskabsmænd, som uegennyttigt påta-
ger sig at opklare tilværelsens mysterier. Man 
må tro, at statistikken, baseret på interviews 
med 5.000 mennesker i 17 lande, også dæk-
ker Danmark.

Men vi må dybere ned i materien. Der 
kan tænkes regionale 
forskelle, fordi køben-
havnske mænd er mere 
følsomme end jyske, 
men det kan også være, 
at kvinder på Samsø er 
mere sensible og derfor 
græder hver anden dag. 
Man kan forestille sig så 
meget, og sikkert er det, 
at tre ud af fire vugge-
stuebørn hyler op til 45 
minutter om dagen, og 
at tilhængere af senti-
mentale tv-serier har et 
højere forbrug af køkken-
ruller end bodybuildere.

Vi kræver danske for-
skere på banen, et na-
tionalt grådcenter med 
hjemsted på Københavns 
Universitet er en nødven-

dighed for at kunne indkredse omfanget af 
tårepersende hændelser og gennemsnit for de 
to køn fordelt på alder. På det grundlag vil 
staten kunne opstille en national handlings-
plan til reduktion af hulk og klynk til gavn 
for den mentale folkesundhed. Resultatet kan 
selvfølgelig også blive, at det er livgivende at 
lade øjnene løbe i vand, og at god gråd er en 
menneskeret, ikke tegn på svaghed og svigt.

Sundhedsstyrelsen kan opstille retnings-
linjer, så kvinder må græde tre gange om 
ugen, mænd kun halvanden. Medicinalindu-
strien vil eksperimentere med et tåreforebyg-
gende præparat, og hvis det viser sig, at det er 
sundt, kan man opfinde en dryppemedicin til 
fremme af tårer, som kan ordineres til fx alle 
de jyske mænd, der græder for lidt.

Heri er ikke indregnet den motoriske re-
aktion, der er forbundet med skrælning og 
ituskæring af løg, da folk jo ikke flæber af 
medlidenhed med det lille løg. I samarbejde 
med kokkeuddannelserne kan der anstilles 
forsøg for at konstatere, om nogle personer er 
mere udsat for vegetabilsk fremkaldte anfald 

end andre.
Især om vinteren an-

gribes folk af nyseture. 
Har vi en kompetent 
nyseforsker i Danmark? 
Man kan ikke bare afvise 
nysning som en allergisk 
reaktion, mange andre 
årsager kan klarlægges, 
så en dygtig doktor kan 
skrive en disputats om 
dette centrale emne. 

Vi almindelige men-
nesker forstår ikke alle 
former for videnskab. 
Den hollandske tåreeks-
perts livsværk fylder os 
med ærbødighed for sag-
kundskaben.

 Lurifax

Tårnfalken 

SUNDHEDSSTYRELSEN KAN 
OPSTILLE RETNINGSLINJER, 
SÅ KVINDER MÅ GRÆDE TRE 
GANGE OM UGEN, MÆND 
KUN HALVANDEN. MEDICI-
NALINDUSTRIEN VIL EKSPE-
RIMENTERE MED ET TÅRE-
FOREBYGGENDE PRÆPARAT, 
OG HVIS DET VISER SIG, AT 
DET ER SUNDT, KAN MAN OP-
FINDE EN DRYPPEMEDICIN TIL 
FREMME AF TÅRER, SOM KAN 
ORDINERES TIL FX ALLE DE 
JYSKE MÆND, DER GRÆDER 
FOR LIDT.
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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
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KOMMENTAR Stemningen er sommerlig med 
skomagerbas foran Tiger forretningen på Kul-
torvet. Menigmand bliver slået til millionær 
mellem de ubehandlede træbeholdere med 
brugbart skrammel. 

Min datter Nat har tabt en mælketand 
med rod, der kostede tårer og 
nattesøvn og dengang syntes 
så stor i et lille ansigt. I den 
anledning udløses en gave-
æske med en ønskeøsters i 
denatureret spritlage fra Sø-
strene Grenes storebror Tiger.

”Tandfeen er bare opfun-
det for, at forældrene kan 
få den lille tand og gemme 
den, for børn smider små ting 
væk.” har min praktisk orien-
terede pige afsløret for mig.

Da jeg var lille, fik vi en 
femmer og løb i datidens Tiger, der hed Janus 
og lå et gadehjørne væk. Alt lugtede af møl-
middel, for varerne var indskibet fra Kina, der 
dengang blev betragtet som en tilbagestående 
ubetydelig plet på kloden, hvor folk gik på 
hovedet og deres sprog lød som tale afspillet 
baglæns og for hurtigt på en spolebåndopta-
ger. Kun en tåbe tør omtale de 1,3 milliarder 
plasticslaver sådan i dag. 

Da børnene har brugt tre kvarter i lom-
mepengenes dagdrømmeland skrår vi gen-
nem blandede danskere til legepladsen på 
Hauserplads. Den har gennemgået en mo-
dernisering. En ”arkitektonisk genistreg”, er 
det ikke det, man siger, når området er stem-
ningsforladt? Byplanlæggere er tilfredse, når 
det ligner en hvilken som helst storby. 

Legepladsen er indsvøbt i et proportionalt 
set latterligt højt hylende hvidt metalgitter, 
ikke en gang tigrene i Zoologisk Have har så 
høje tremmer. 

Det første, der falder en garvet mor til 
tre ind, da flokken slippes fri i buret med de 
gummimåttebelagte bakker er: Her kommer 
vi ikke til at være længe. Synet er så sterilt at 
fantasien ikke en gang finder på en fangeleg. 

Forundret over en legeløs legeplads bevæ-
ger vi os i skyggerne fra fem-
etagershuse til træperlen i 
Ørstedsparken. Her ved jeg, at 
der er tusindvis af efterladte 
lege, man kan lege videre på.

Aftensmaden spiser vi ved 
sharwarmabarens slammede 
borde. Min datter Sne glor 
med væmmelse på en over-
tatoveret, men indtil videre 
smuk pige, der med plastic-
neglene trækker kødstrimler 
ud af sit pitabrød, mens hun 
med den anden klo fodrer 

sig med fedtkogte kartofler dyppet i tomat-
syltetøj. 

Dette udtryk for ketchup lærte jeg først i 
1980’erne hos en vegetarveninde. Hjemme hos 
hende spiste de spaghetti med solbærsyltetøj 
med det argument, at ketchup indholdsmæs-
sigt kunne kategoriseres som tomatsyltetøj.

Nat, der elsker mad, vender ryggen til det 
unge afklædte galleri. Det kan ikke undre, 
med den formue, tegningerne har kostet, at 
gåsehud og dellefedt ignoreres. ”Det bliver 
grimt, når hun bliver gammel og tyk” fnyser 
hun. Børn opfatter per definition voksne som 
tykke, fantasiforladte og rynkede.

Shawarmabaren var byens første og åb-
nede, da jeg var otte år. Det fortæller jeg 
ungerne, der stirrer vantro på mig og næsten 
ikke kan forestille sig, at deres mor engang 
var på deres egen alder. Hvis jeg også røber, 
at sushi var totalt ukendt, vil de tvivle på, at 
vi er fra samme planet.

MED MOR I BYEN

PÅ DEN LEGELØSE 
LEGEPLADS

TEKST CAMILLE BLOMST

LEGEPLADSEN ER IND-
SVØBT I ET PROPOR-
TIONALT SET LATTERLIGT 
HØJT HYLENDE HVIDT ME-
TALGITTER, IKKE EN GANG 
TIGRENE I ZOOLOGISK HAVE 
HAR SÅ HØJE TREMMER. 

Håndlavede chokolader

Håndlavede chokolader

Bredgade 14 - 1260 København K - Tlf. 33 15 13 63

Åbningstider: 
tirsdag-fredag kl. 11-17  ·  lørdag kl. 10-13  ·  Mandag lukket

BOLIG Indre by eller Valby? 
Prisforskellen har aldrig væ-
ret større. Nordea har foretaget 
en beregning. Hvis man tager 
de bedst beliggende lejlighe-
der og sammenligner dem 
med de knap så velbeliggende, 
skal man give dobbelt pris pr. 
kvadratmeter. København K, 
Vesterport, det centrale Fre-
deriksberg og Østerbro er for 
liebhavere, mens man får mere 
for pengene i Valby, Nordvest 
og dele af Amager.

En lejlighed på 80 kvadrat-
meter i København K koster 
typisk1,2 mill. kr. mere end 
i NV.

Prisforskellen forklares 
med, at det er attraktivt at 
bo i city med gadeliv, caféer, 
butikker og kultur. Mange vil 
gerne betale for disse glæder, 
og det udnytter sælgerne til 
at forlange høje priser for de-
res boliger.

kbh

HOTELLER Flere københavn-
ske hoteller har i det sidste 
halve år investeret tilsam-
men en milliard kroner i re-
novering og bidrager dermed 
til opgraderingen af byen 
som turistmål.

På hjørnet af Jarmers 
Plads og Sankt Peders stræde 
er det gamle Park Hotel, der 
senest hed Fox, omdøbt til 
SP34 med nyt interiør og nu i 
alt 118 værelser. Manøvren er 
løbet op i 60 millioner,

Hotel d’Angleterre kunne 
for en måned siden ånde let-
tet op og meddele, at hele 
ombygningen er fuldendt. 90 

eksklusive værelser og suiter 
til den kræsne og købedyg-
tige målgruppe, modernise-
ringen har strakt sig over tre 
år og kostet over 500 mil-
lioner.

I Borgergade har Arp-
Hansen Gruppen, der sidder 
på en femtedel af byens ho-
telkapacitet, åbnet WakeUp i 
Borgergade. WakeUp findes 
i forvejen ved Hovedbane-
gården og er et tostjernet 
koncept med økonomipriser. 
Regningen lyder på lige så 
mange millioner, som der er 
værelser: 500.

kbh

LEJLIGHEDER I KBH K
KOSTER DOBBELT

HOTELLER DER TÆLLER

OG HUSK: HVIS DU HAR 
EN GOD IDÉ TIL AVISEN, 
SÅ SEND OS EN MAIL.
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Preben Wilhjelm

Man kan sagtens være bagklog
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UNDERSØGELSE Københav-
nerne giver kommunens bib-
lioteker og kulturhuse topka-
rakterer i en ny undersøgelse 
fra Kultur- og Fritidsforvalt-
ningen i København. Den vi-
ser, at 97 procent af brugerne 
af byens biblioteker og kul-
turhuse er tilfredse. Et tal, 
der er højere end i 2012.

Gode åbningstider, imøde-
kommende personale og fine 
fysiske lokaler er blandt de 
faktorer, som har afstedkom-
met den høje tilfredshed.

- Jeg er meget glad for, at 
tilfredsheden er så høj blandt 
københavnerne. Det bekræf-
ter mig i, at vi gør noget rig-
tigt, og at vi lytter til køben-
havnernes behov og ønsker, 
mener kulturborgmester 
Carl Christian Ebbesen (DF).

Kultur- og fritidsborgme-
steren stræber efter at gøre 
tilbuddene endnu mere at-
traktive, så flere københav-
nerne vil gøre brug af kom-
munens mange biblioteker 
og kulturhuse.

- De positive tal får mig 
ikke til at hvile på laurbær-
rene. Vi har netop vedtaget en 
ny biblioteksplan, der over de 
næste fire år skal give endnu 
bedre åbningstider, digitale 
selvbetjeningsløsninger samt 
flere e-bøger og kulturelle 
arrangementer, siger kultur-
borgmesteren.

Undersøgelsen omfatter 
8476 brugere over 13 år af i alt 
71 kommunale institutioner.

lp

KØBENHAVNERNE 
ER TILFREDSE MED 
BIBLIOTEKER

OMTALE Forleden rundede 
Preben Wilhjelm 80 år, men 
hukommelsen og den skarpe 
analyse af fortid og nutid fejler 
bestemt ikke noget. Hans nye 
erindringer med titlen MAN 
KAN SAGTENS VÆRE BAG-
KLOG er en redelig og langt 
fra kedelig beretning om kam-
pen på den danske venstrefløj, 
Wilhjelm var medstifter af så-
vel Socialistisk Folkeparti og 
udbryderne Venstresociali-
sterne, og som folketingsmed-
lem blev han en af de seneste 
halvtreds års mest markante 
politiske personligheder. 

Preben Wilhjelm, født 
1935, voksede op i Valby som 
søn af en enlig mor, efter at 
hans far, der sejlede som styr-
mand, var omkommet ved 
en ulykke, da Wilhjelm var 
fem år gammel. Vi får for-
tællingen om en barndom og 
ungdom præget af ansvar og 
pligter og en tidlig sans for ret-
færdighed og sociale forskelle, 
som lagde grunden til det se-
nere politiske engagement. 

Han var den første i sin 
familie til at tage en studen-
tereksamen, og senere uddan-
nede han sig til atomfysiker 
med tæt tilknytning til Niels 
Bohr Instituttet.

DKP, SF og VS
Han meldte sig i 1958 ind i 
Danmarks Kommunistiske 
Parti for at støtte forsøget på 
at omdanne det Moskva-diri-
gerede agentur til et uafhæn-
gigt og demokratisk, sociali-
stisk parti.  

Da det mislykkedes, var 
han med til at stifte SF, som 
han var medlem af, indtil par-
tiet i 1967 sprængtes, og Ven-
stresocialisterne blev dannet. 
Aksel Larsen, der gik fra at 
være formand for DKP til at 
grundlægge Socialistisk Fol-
keparti, får nogle drøje hug; 
efterhånden er der ikke me-
get tilbage af myten om den 
modige kommunist, der brød 
med Sovjet- Man forstår bag-
grunden for, at det føltes nød-
vendigt at oprette endnu et 
rødt parti; i dag er VS en del 
af Enhedslisten.

Wilhjelm var folketings-
medlem og især bolig-, energi- 
og retspolitisk ordfører for VS 
i perioden 1975-1984, indtil 
han måtte træde tilbage på 
grund af partiets interne reg-
ler, der hindrer oplagte talen-

ter i at blive valgt mere end 
to gange. 

Bogens hovedvægt ligger 
på folketingsårene, hvor Wil-
hjelm hørte til de skarpeste 
og klareste debattører. Det var 
dog velkendt, at han næsten 
konstant tilhørte et mindre-
tal blandt de aktive i det me-
get urolige venstrefløjsparti. I 
bogen beskriver han selv det 
sprudlende miljø omkring VS, 
der aldrig fik politisk magt – 
men stor indflydelse på opi-
nionen i en årrække, der var 
præget af opbrud og vold-
somme forandringer.

Forsvar for Glistrup
Wilhjelms fairness afspejler 
sig i omtalen af Mogens Gli-
strup, som han lærte at kende 
ved de ugentlige møder i Fol-
ketingets skatteudvalg: ”Her 
var han et ganske anderle-
des menneske, end når han 
optrådte på talerstolen eller i 
medierne. Han var helt usæd-
vanlig hjælpsom over for alle 
og stillede gerne sin helt in-
diskutable skattefaglige eks-
pertise til rådighed for poli-
tiske modstandere, så f.eks. 
deres lovforslag bedst muligt 
matchede deres hensigter. 
Det er nærmest ubegribeligt, 
at denne intelligente, venlige 
og hjælpsomme person var en 
og samme som den stupide 
og afstumpede demagog”. 
Da resten af Folketinget ville 
stemple Glistrup som ”politisk 
uværdig” og smide ham ud, 
gik VS med Wilhjelm imod og 
påpegede det farlige ved, at en 
modstander på denne måde 
kunne ekskluderes. Wilhjelm 
anser retssagen mod ham for 
at være politisk.

Nej til voldsromantik
Hvorfor sige revolution, når 
man mener samfundsfor-
andringer? Forfatteren går 
skarpt i rette med de me-

ningsfæller, der i årenes løb 
har romantiseret en volde-
lig omvæltning, selv om han 
gerne ser grundlæggende æn-
dringer, for eksempel burde 
finanskrisen i 2008 have ført 
til oprettelsen af non-profit fi-
nansieringsinstitutter.

Efter Folketinget fortsatte 
Preben Wilhjelm med sin 
retspolitiske virksomhed som 
seniorstipendiat ved Køben-
havns universitet og lic.jur. 
i 1987. Han var 1991-95 chef 
for DR’s dokumentargruppe, 
og 1997-2001 var han ekstern 
lektor ved RUC. Som pensio-
nist er han fortsat en meget 
aktiv og efterspurgt debattør 
og foredragsholder.

Men pamper blev han al-
drig. Dyre vaner og magt for 
egen vindings skyld lå ham 
fjernt. Han drømte aldrig om 
at konvertere til Socialdemo-
kratiet for at bane sig frem 
til en ministerpost, det ligger 
langt fra hans natur at bøje 
sin overbevisning for at nå til 
toppen, men han kunne være 
blevet en fremragende energi- 
eller boligminister.

Hvis man interesserer sig 
for Danmarks nyere historie, 
hører denne status over en 
arbejdsom og nysgerrig løbe-
bane – kald det ikke karriere 
– til en af de bøger, man kun 
kan blive klogere af, også selv 
om man ikke deler hans socia-
listiske livsanskuelse.

GOD HUKOMMELSE
REN SAMVITTIGHED
TEKST JACOB LUDVIGSEN
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Magtkampe, kærlighed 
og handlekra ige 

heltinder 
– Bastarden 

har det hele!

F F F F F F
– Femina

BIBLIOTEKER 4000 nye titler har siden begyn-
delsen af året været at finde i bibliotekernes 
digitale samling af e-bøger, som kaldes eRe-
olen. Det øgede udbud er en del af en plan, 
som over de næste tre år skal 
skabe en mere borgerrettet og 
digital biblioteksbetjening i 
Københavns Kommune.

Københavns Biblioteker 
åbner sammen med landets 
øvrige biblioteker for adgang 
til efterspurgt litteratur som 
e-bøger og lydbøger, når ud-
buddet af titler i den digitale 
udlånsportal eReolen forøges 
med cirka 4000 titler fra de 
større danske forlag.

Dermed får borgerne nye 
muligheder for digitalt at 
låne e-bøger og lydbøger fra 
forlag og forfattere, som de ikke tidligere har 
haft adgang til. De nye e-bøger er blandt an-
dre fra populære forfattere som Michael Katz 
Krefeld, Klaus Rifbjerg og Kim Fupz Aakeson.

Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian 

Ebbesen (DF) er begejstret for tilbuddet: 
- E-bøger og lydbøger er et fint supplement 

til de fysiske bøger og passer godt med mange 
af borgernes behov. Det er dejligt nemt at 

hente en e-bog via sin tablet, 
og lydbøgerne giver mulighed 
for at møde litteraturen på 
en anderledes måde. Tilbud-
det markerer samtidig første 
skridt i kommunens nye bib-
lioteksplan, hvor der blandt 
andet er fokus på digital bib-
lioteksbetjening og e-bøger, 
siger Carl Christian Ebbesen.

Man får adgang til e-bø-
gerne via www.ereolen.dk. 
E-bøgerne kan læses på iOS 
tablets og smartphones ved 
at downlade eReolen som 
app. Inden længe vil der også 

komme en app-version til Android. Alle bru-
gere har samtidig adgang til eReolen via hjem-
mesiden, der også er optimeret til mobil og 
tabletbrug.

FLERE E-BØGER PÅ BIBLIOTEKERNE

Fakta om eReolen
eReolen har siden november 2011 været folkebibliotekernes fælles e-bogs-

tjeneste.

Der har hidtil været adgang til cirka 5000 e-bøger fra mindre forlag.

Gennem en række aftaler fra november 2014 med forlag som Gyldendal, 

Lindhardt & Ringhoff og Modtryk åbnes der nu for yderligere 4000 titler 

fra store danske forlag.

I København kan man låne tre e-bøger og tre lydbøger om måneden.

Der kommer løbende nye e-bøger til, og senere i 2015 bliver det også muligt 

at låne engelske e-bøger.

E-BØGER OG LYDBØGER 
ER ET FINT SUPPLEMENT 
TIL DE FYSISKE BØGER OG 
PASSER GODT MED MANGE 
AF BORGERNES BEHOV. 
DET ER DEJLIGT NEMT AT 
HENTE EN E-BOG VIA SIN 
TABLET, OG LYDBØGERNE 
GIVER MULIGHED FOR AT 
MØDE LITTERATUREN PÅ 
EN ANDERLEDES MÅDE.

TEKST LARS PETER LORENZEN

HÆDER Samtidig med, at den københavn-
ske krimi-mester Jesper Stein Larsen har 
besluttet at blive forfatter på fuld 
tid og derfor forlader stillingen 
som kulturjournalist på Mor-
genavisen Jyllands-Posten, 
kan han glæde sig over at 
modtage Dan Turèll Medal-
jen 2014.

Overrækkelsen finder 
sted på Dan Turèlls fødsels-
dag torsdag den 19. marts kl. 
15. Sted: Dan Turèll-Samlingen, 
Vangede Bibliotek, Vangede By-
gade 45. Alle er velkomne.

Medaljen er tiltænkt en person, der i 
sit kunstneriske virke korresponderer med 

Turèlls værk og ånd. Den er udført af den 
i Borgergade bosatte medaljør og maler 
Barry Lereng Wilmont, der udgav en række 
kunstbøger sammen med Turèll. Den blev 
første gang overrakt i 2012 til dramatike-
ren Astrid Saalbach, i 2013 gik den til ra-
plyrikeren Per Vers og i 2014 til forfatteren 
Rasmus Halling Nielsen. Selve prisen blev 
indstiftet i 1994 og bestod i en årrække af 
et brugt slips fra Turèlls klædeskab.

Dan Turèll Selskabet bestyres af forfat-
teren Lars Movin, bibliotekar og leder af 
Dan Turèll-Samlingen Peter Strøm samt re-
daktør Jacob Ludvigsen.

Motiveringen har denne ordlyd:
”Jesper Stein Larsen løfter sin helt egen 

røst blandt storbyens kriminalforfattere, 
selv om han vedkender sig arven efter 
Raymond Chandler, Georges Simenon, Mi-

chael Connely og Dan Turèll. Hans tre 
københavner-romaner, ”Uro”, ”Bye, 

Bye Blackbird” og ”Akrash” med 
den gennemgående hovedper-
son, skilsmissefar, hashry-
ger og vicekriminalkommis-
sær Axel Steen, er nutidige, 
nærværende og nervepir-
rende. Navneligheden mel-
lem strømeren og skribenten 

signalerer, at Stein giver mere 
af sine livserfaringer som men-

neske og journalist end de fleste 
andre i genren. En voksende læser-

kreds i ind- og udland venter spændt på 
hans næste drama.”

DAN TURÈLL MEDALJEN 
TIL STORBY-KRIMIFORFATTEREN 

JESPER STEIN LARSEN
TEKST JACOB LUDVIGSEN
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Michael Böss

Det demente samfund 

– historieløshed i nutidskulturen

222 sider, 250 kr.

Kristeligt Dagblads Forlag

Badeloch Vera Noldus

Philip de Lange

Københavns store bygmester

240 sider, 299,95 kr.

Strandberg Publishing 

OMTALE Mange vil kende 
hans ikoniske bygninger: 
Hovedpostkontoret på Køb-
magergade, Mastekranen og 
Hovedvagten, begge på Hol-
men. Men hvem er manden 
bag disse markante vartegn? 
Nu fortælles historien om 
bygmesteren Philip de Lange 
for første gang, et indblik i en 
fascinerende periode i dansk 
arkitekturhistorie.

Philip de Lange. Køben-
havns store bygmester hand-
ler om den unge mand fra 
Strasbourg, der endte som 
en af 1700‐tallets mest ind-
flydelsesrige bygmestre i Kø-
benhavn.

I juni 1729, i Haag, så Phi-
lip de Lange en avisannonce, 
som var trykt på vegne af den 
danske kong Frederik 4. An-
noncen opfordrede håndvær-
kere uden for Danmark til 
at rejse til København for at 
være med til at genopbygge 
byen, efter at den var blevet 
hærget af en ødelæggende 
brand året før. Han tog straks 
til København, og i løbet af 
de næste godt tredive år rejste 
han den ene markante byg-
ning efter den anden.

Mest kendte er bygnin-
gerne på Holmen, fx Maste-
kranen, Hovedvagten og Ar-
senalet, men også Asiatisk 
Kompagni i Strandgade og 
flere af de smukke huse langs 
Københavns kanaler er hans 
værk. 

Bogen falder i tre dele: 
Første del beskriver Philip de 
Langes karriere fra murerme-
ster i Haag til en af Køben-
havns mest brugte og ansete 
bygmestre og fortæller om 
den nederlandske klassicisti-
ske byggestil, som han bragte 
med sig.

Anden del er dedikeret 
hans værk med smukke nye 
fotos af Stamers Kontor og hi-
storiske billeder – her er byg-

ningerne på Holmen og de 
københavnske borgerpalæer, 
men også bygninger fra an-
dre dele af landet. 

I tredje del bredes per-
spektivet ud: Philip de Lan-
ges virksomhed i Danmark 
illustrerer en tid, da landet 
endnu var åbent for inter-
national indflydelse. Da Det 
Kgl. Danske Kunstakademi 
grundlagdes i 1754, var na-
tionen begyndt at lukke sig 
om sig selv, og Philip de Lan-
ges død i 1766 blev enden på 
en æra.

Det taler til bygmeste-
rens ære, at mange af byg-
ningerne stadig står den dag 
i dag – ikke som museums-
genstande, men som en del af 
den levende by: I brug!

Om forfatteren
Vera Noldus, født 1970 i Ne-
derlandene, er uddannet BA 
i kulturarv-studier og cand.
mag og ph.d. (2002) i arki-
tekturhistorie fra univer-
siteterne i Amsterdam og 
Utrecht. Vera har boet i Dan-
mark siden 2001. Forfatteren 

har tidligere arbejdet på bl.a. 
Det Nationalhistoriske Mu-
seum på Frederiksborg Slot 
og Det Kongelige Bibliotek.

Hun har udgivet en række 
værker om arkitektur og kul-
turhistoriske emner og har 
bred erfaring som konsulent, 
kurator og redaktør.

I 2011 etablerede hun sig 
som selvstændig rådgiver.       
 

OMTALE Demens er betegnel-
sen for den sygdom, der får 
især ældre til at miste hu-
kommelsen. Historikeren og 
samfundsforskeren Michael 
Böss frygter, at vi alle i større 
eller mindre grad er i færd 
med at tabe den fælles erin-
dring og blive historieløse. 
Man må kende fortiden for 
at forstå nutiden og forme 
fremtiden, men denne ind-
lysende kendsgerning fejes 
bort. Et samfund uden erin-
dring falder fra hinanden. 

Med en ideologiseret 
”nødvendighedens politik” 
er magthaverne langsomt, 
men sikkert ved at udhule 
vores historiske bevidsthed. 
Tilbage står et dement sam-
fund uden rødder og ret-
ning. Fra højre til venstre er 
dansk politik i dag præget 
af en funktionalistisk tan-
kegang og en ”nødvendighe-
dens  politik”, som i virkelig-
heden ikke  har meget med 
politik at gøre. I skåltaler hyl-
der  politikerne gerne værdi-
erne i dansk historie  og kul-
tur, men glemmer dem, når 
de skal til at  lovgive. 

 en ideologiseret ”nød-
vendighedens politik” er 
magtMed en ideologiseret 
”nødvendighedens politik” 
er magthaverne langsomt, 
men sikkert ved at udhule 
vores historiske bevidsthed. 
Tilbage står et dement sam-
fund uden rødder og retning.

haverne langsomt, men 
sikkert ved at udhule vores 
historiske bevidsthed. Til-

bage står et dement samfund 
uden rødder og retning.

Det er alarmerende, for 
uden at kende vores rødder 
ved vi ikke, hvad vi kommer 
af, og hvor vi skal hen. Det 
gælder for det enkelte men-
neske, og det gælder for sam-
fundet. Fortiden kan aldrig 
blive uinteressant. Med Wil-
liam Faulkners ord - og bo-
gens motto: ”Fortiden er al-
drig forbi, den er end ikke 
fortid.”

Med DET DEMENTE 
SAMFUND hudfletter hi-
storiker og samfundsforsker 
MICHAEL BÖSS vores nutids-
fikserede samfund og påvi-
ser ansatser, bevæggrunde 
og årsager til den omsiggri-
bende historiefornægtelse 
i hverdagens Danmark. Et 
reflekteret forsvar for histo-
risk dannelse, uden hvilken 
vi let bliver ofre for nyttepo-
litisk argumentation og kort-
sigtede løsninger.

HVIS VI MISTER VORES

FÆLLES 
HUKOMMELSE

PHILIP DE LANGE GJORDE
KØBENHAVN SMUKKERE

Hovedvagten på Holmen.

Kunstforeningens Bygning på Gammel Strand er blandt Philip de Langes 
mesterværker.
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TEKST JACOB LUDVIGSEN

At referere til den københavnske ver-
densfilosof Søren Kierkegaard virker 
altid forstandigt, men det citat, der er 
vedføjet denne artikel om ”Rocky og 
Esther”, udtrykker det dilemma, som 
er motoren i Martin Kellermanns nye 
tegneserie – som er meget mere end 
en almindelig tegneserie. Den er en 
velvoksen selvbiografisk roman i teg-
ninger med tekster, hvilket giver en 
ekstra dimension og et flerdimensio-
nalt sprog i forhold til en billedløs 
fortælling. ”Gift dig og du vil fortryde 
det, gift dig ikke, og du vil også for-
tryde det”, skrev Kierkegaard i ”Enten 
– Eller”, og sådan har Rocky det også.

Engang var Rocky et fast indslag i 
dagbladet Politiken, men striben for-
svandt. Derimod må den svenske me-
sters daglige dosis stadig være et fast 
indslag i en norsk eller svensk avis, for 
i forordet til ”Esther og Rocky” beken-

der forfatteren Karl Ove Knausgård, 
at den er hans første prioritet hver 
morgen, når han har startet kaffema-
skinen og hentet avisen i postkassen. 
Han, der har vakt begejstring med 
sine bekendelser i seks bind under 
fællestitlen ”Min Kamp”, har i Keller-
mann fundet en åndsfælle, der selv-
ironisk udleverer sig selv og sine tra-
giske tvangstanker og dermed tegner 
et billede af et moderne menneske, 
der har svært ved at finde livets nøgle.

Koks i kærligheden
Afstanden mellem komedie og trage-
die er minimal i skildringen af forhol-
det mellem to, der ikke kan tage sig 
sammen og hele tiden må bryde op 
for at begynde forfra. Rocky er kon-
stant jaloux på Esther, der ikke helt 
kan bekvemme sig til at slå op med 
sin tidligere kæreste. De tager til New 

York for at nyde hinanden, men det 
ender galt. De flytter fra København 
til Næstved, men vender tilbage til 
storbyen, og heller ikke den foran-
dring giver fælles harmoni. Rocky 
prøver at gå til psykolog, men vræn-
ger af damen og hendes råd. Over for 
sine venner aflægger han latterlige 
selvbekendelser, som han maskerer 
som dyb, men resigneret livsvisdom, 
hans monologer kører i ring, og hans 
ræsonnementer er hjemmedyrket og 
selvhævdende vrøvl. Og det er vanvit-
tigt morsomt, man skal anstrenge sig 
for at holde af Rocky og hans grænse-
løse egoisme, men kan alligevel ikke 
undgå medfølelse med den 36-årige 
mand, der ikke kan overskue at elske 
andre end sig selv.

Film på papir
Man kunne kalde genren en bog-
film, for den består af ca. 1.700 bil-
leder, og handlingen er klippet som 
en film eller en tv-serie i flere afsnit. 
Replikkerne er skarpe og vittige, teg-
ningerne er enkle og indeholder dog 
alt, hvad der er brug for til at føre os 
ind på livet af den kyniske Rocky og 
den lille lurendrejerske Edith, som gi-
ver ham så mange chancer, som han 
ikke magter at tage imod; han kan 
ikke overgive sig til hende og støder 
hende væk, når hun er aller mest ind-
ladende og sød. Han lider af frygt for 
at ende i en borgerlig og konventionel 
tilværelse og kan hele tiden snakke 
sig til en begrundelse for at sabotere 
forholdet til  for i stedet at sidde på 

et værtshus og drikke bajere, mens 
han prøver at overbevise sig selv om 
sin suverænitet.

Så kom dog videre, Rocky, hvæser 
læseren, tryllebundet af den frem-
drift, der er i billedromanen, til trods 
for hans evige tilbagefald. Til det sid-
ste håber man faktisk, at Rocky og 
Edith tager hinanden, men så skal det 
nok vise sig, at han har sytten argu-
menter mod begrebet lykke. Sjælens 
ubodelige ensomhed er blevet hans 
skæbne, og Kellermanns selvpineri 
føres helt ud til kanten.

Martin Kellermann 

Rocky og Edith 

På danske ved Nikolaj Scherfig 

Forlaget Politisk Revy, 352 sider, 299,- kr.
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SELVBIOGRAFISK ROMAN 

OM ROCKY
EN MENNESKELIG KOMEDIE I FARVER

Sådan skrev Kierkegaard 
– og sådan er Rocky
Gift Dig, Du vil fortryde det; gift Dig ikke, Du vil ogsaa fortryde det; gift Dig eller 
gift Dig ikke, Du vil fortryde begge Dele; enten Du gifter Dig, eller Du ikke gifter 
Dig, Du fortryder begge Dele. Lee ad Verdens Daarskaber, Du vil fortryde det; 
græd over dem, Du vil ogsaa fortryde det; lee ad Verdens Daarskaber eller græd 
over dem, Du vil fortryde begge Dele; enten Du leer ad Verdens Daarskaber, eller 
Du græder over dem, Du fortryder begge Dele. Troe en Pige, Du vil fortryde det; 
troe hende ikke, Du vil ogsaa fortryde det; troe en Pige eller troe hende ikke, Du 
vil fortryde begge Dele; enten Du troer en Pige eller Du ikke troer hende, Du vil 
fortryde begge Dele. Hæng Dig, Du vil fortryde det; hæng Dig ikke, Du vil ogsaa 
fortryde det; hæng Dig eller hæng Dig ikke, Du vil fortryde begge Dele; enten Du 
hænger Dig, eller Du ikke hænger Dig, Du vil fortryde begge Dele. Dette, mine 
Herrer, er Indbegrebet af al Leve-Viisdom.[6]



23. FEBRUAR - 8. MARTS 2015 I VALBY KINO
Kom og oplev et festfyrværkeri af latinamerikanske film i Valby Kino.

For nærmere information besøg: valbykino.dk eller casalatinoamericana.dk

Festivalen er blevet til i et samarbejde mellem Casa Latinoamericana, Valby Kino 
og ambassaderne fra Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Cuba, 

Den dominikanske Republik, Mexico, Panamá, Venezuela, Uruguay.

Valby Kino Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby tlf. 7199 1122


