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K.T.A.S. DEN STORE 
UDSTILLING

NÅR URE 
GØR TIDEN URET

SLUT MED CAR2GO 
I KØBENHAVN

NY FYRSTINDE 
I PILESTRÆDE

LEDER TRANSPORT MAGASIN MYLIUS BYENS BLINK TÅRNFALKEN

EPIDEMI  Mens antallet af tuberkulosetilfælde stiger på landsplan, lykkes 
det at begrænse den frygtede lungesygdom i København. Forrest i kam-
pen står sygeplejerske Nete Wrona Olsen fra Indre By, der cykler rundt 
for at finde hjemløse, udsatte og udenlandske borgere med symptomer 
på den smitsomme lidelse.      S:14                                          

PRIS  I 1981 fik Thomas E. Ken-
nedy sin første novelle trykt 
i et tidsskrift, i 1988 kom den 
første bog, og siden er det 
blevet til mere end 30 roma-
ner, noveller, essays og litte-
rære studier.                     S:22                                          

MIT KVARTER  For øjeblikket sid-
der ordmesteren Kim Leine i 
sit skrivekammer i hjemmet 
på Amager med magisteren 
på den ene og magikeren på 
den anden skulder og skriver 
på den midterste bog i Grøn-
lands-trilogien. Om morgenen 
kl 7.30 kysser han sine to børn 
og konen godmorgen, tager 
ørepropper i og sætter sig ind 
på kontoret og skriver. 
Når han har fri får han ny 
energi i gaderne i Indre By. S:16                                          

NETE BEKÆMPER
TUBERKULOSEN

TEKST JETTE R. ARENDRUP     FOTO TORBEN DRAGSBY

UNDSKYLD 
TIL ALLE DE 
OVERBEGLOEDE

KØBENHAVNS FLORENCE NIGTHINGALE
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K.T.A.S.
LEDER

BYENS DEBAT

I dagbladet Børsen advarer Ron Delnevo, europæisk chef for en global 
brancheorganisation med speciale i hævemaskiner. 

”Kontanter er konkurrence til Visa og Mastercard. Og faktum er, 
at hvis der ikke er nogen konkurrence mellem betalingsmetoderne, 
stiger gebyrerne. Det er helt naturligt at hæve sine priser, hvis man 
kan”… Ron Delnevo frygter, at et kontantløst samfund vil være kata-
strofalt for forbrugere, men især små virksomheder og forretninger. 
”I sidste ende tror jeg, at det vil resultere i konkurser. For uden kon-
tanter som valgmulighed kan små forretninger ikke få de samme afta-
ler med betalingsgiganter som de store”.

Når man spadserer gennem Nørregade og passe-
rer det gamle telefonhus, hvor der i dag bor ad-
vokater og reklamejonglører, kan man ikke lade 
være med at spekulere på udviklingen gennem de 
sidste 20 år. Fra statsmonopol til såkaldt fri 
konkurrence – fra reguleret infrastruktur 
til forvirring. Kjøbenhavns Telefon Aktie-
selskab blev kastet i favnen på tvivlsomme 
kapitalfonde, og telefonmarkedet beherskes 
i dag af norske, svenske og kinesiske inte-
resser, mens den danske kernevirksomhed 
skifter strategi hvert halve år.

Nyeste påfund er, at navnet TDC skal forbeholdes 
erhvervskunder, mens det private marked fort-
sætter som YouSee. Så kan der bruges milli-
oner på nye markedsføringstiltag, der skal 
prøve at gøre forbrugerne så loyale, at de sam-
ler alle ydelser – mobil, internet, tv, musik 
- et sted. Aktiekursen dratter til bunds, og 
om to år bliver der ansat en ny topchef, der 
skal gøre sig fortjent til posten med endnu et 
strategioplæg. TDC ligger i top, når det gæl-
der om at hyre, fyre, forfremme og forflytte 
direktører, og hver gang koster det en formue. 
Dog småpenge i forhold til, hvad især ameri-
kanske kapitalfonde – men også statskassen 
- har trukket ud af selskabet.

Nødvendigheden af en perfekt infrastruktur 
turde være indlysende, og hvert tredje kvartal 
fremsætter politikerne erklæringer om, at Dan-
mark skal være et foregangsland på området. 
K.T.A.S. alias TeleDanmark alias Nordic Telephone 
Company alias TDC alias YouSee blev på det skam-
meligste solgt af daværende finansminister Mo-
gens Lykketoft, så statskassen kunne få tilført 
40 milliarder kroner. ”Den lille svindler” – det 
er jo hans yndlingsudtryk – har siden for-
trudt, men skaden er uoprettelig.

Nu er kobberkabler forældede, fremtiden er lysle-
derfiberkabler. TDC har gjort meget for at presse 
sit kobber til det yderste og har også områder 
med fibernet, men da vekslende regeringer er 

blevet ved med kækt at fastslå, at fibernet skal 
udbredes på ”markedsvilkår”, er store områder 
af landet underforsynet med netkapacitet, fordi 
det ikke kan betale sig. Københavnske firmaer 
og forbrugere oplever også, at der ikke er fi-
ber i deres gade, og at de derfor ikke kan 
transmittere tunge filer, med mindre de ofrer 
mange tusinde kroner på at få brolægningen 
brudt op, så kablet kan føres helt frem.

Naturligvis skal vi ikke tilbage til monopoltiden, 
hvor der var en telefonmodel at vælge imellem, 
og hvor man kunne blive skrevet op på en ven-
teliste. Den teleteknologiske udvikling giver 
nye muligheder og stiller andre krav, men 
selve infrastrukturen skal være i topklasse, 
og her svigter både Christiansborg og Køben-
havns Rådhus. I stedet for at drive klapjagt 
på de forhadte biler burde teknik- og miljø-
borgmesteren gå i offensiven for den digi-
tale hovedstad. Vist er det fremragende med 
skarp konkurrence på trafik og teknik, men 
selve ”skinnenettet” skal være på plads og i 
orden og tilgængeligt for alle teleselskabet. 
Tænk, hvis vi havde syv forskellige vandvær-
ker med hver deres ledningsnet. Eller fire 
forskellige elektricitetsnet. 

Nytænkning og handling er påkrævet, så både ho-
vedstaden og yderområderne er fuldt på højde 
med de stadig stigende krav til båndbredde og 
kapacitet. Og når man går i gang med at 
rydde op og finde den rette model for et 
fibernet, der kan transmittere signaler fra 
alle selskaber, kunne man passende ned-
sætte en undersøgelseskommission, der kan 
klarlægge, hvordan Lykketoft & Co. og tvivl-
somme amerikanske telefonspekulanter ky-
nisk  franarrede danske telefonabonnenter 
den infrastruktur, som de trofast havde be-
talt gennem 100 år. K.T.A.S. blev grundlagt 
i 1888. Skal vi vente til 2088 på en velordnet 
telestruktur?

Københavneravisen

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

Dersom en komité af Klaus Rifbjergs gamle kammerater påtænker et 
mindesmærke i København, kunne den blive inspireret til monumentets 
udformning ved en studierejse til Bruxelles.          TEGNING: CLAUS SEIDEL

KOLOFON
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OM AVISEN:
Københavneravisen bygger 
på bydelsaviserne Rendeste-
nen, Grønnegade Avertisse-
mentstidende, Rundetaarn 
Avis og Frederiksstaden. Si-
den 1993 har borgere og bu-
tikker haft glæde af at læse 
og annoncere. 
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Dansk Avistryk

OPLAG: 
20.000 eksemplarer

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

Næste nummer udkommer 
og bliver omdelt fra onsdag 
d. 9. marts 2016.

»Gaa en tur paa Østergade. 
Stoffet ligger i luften. Det skulle 
være mærkeligt, om De 
ikke snublede over et par 
nyheder.«

Henrik Cavling, 
Dagbladet Politikens chefredaktør 
1905-1927

KLAUSIKEN PIS

KØBENHAVN KAN IKKE
UNDVÆRE KONTANTER
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               DIPLOMATICO  
     RESERVA EXCLUSIVA

Diplomatico producerer en af de  
mest anerkendte og anmelderoste  

rom på markedet, Diplomatico  
Reserva Exclusiva. Diplomatico er  

med dens sødme og ekstremt  
bløde stil umulig at komme  

udenom når man, taler om mørk  
fadlagret rom.

VINTER 
NYDELSER

Østergade 1 • 1100 København K • Tlf. 3314 0481 • E-mail: ostergadekbh@skjold-burne.dk

29975
TILBUD PR. FLASKE

Normalpris: 399,75 pr. fl.

SPAR
100,- 20000

TILBUD 3 FLASKER

Normalpris: 99,75 pr. fl.

SPAR
9925

CÁ DEL CONSOLE  
APPASSIMENTO

Cá del Console er dyb rød i glasset  
med fine violette strøg. Op af glasset 
vælder noter af modne mørke bær,  
mørk chokolade og et lille hint af  
krydderi. Cá del Console er en fyldig  
og flot afrundet vin med en flot  
balance mellem sødme fra de delvist 
tørrede druer og en fin frugtsyre.



4 KBH K	 FEBRUAR	2016	ÅRGANG	11

BYCYKLER 
UDEN RETNINGSSANS

CYKLER I den fortløbende 
skandaleføljeton om bycyk-
lernes katastrofekurs kan et 
nyt kapitel tilføjes. Nu er den 
gal med bycyklernes styr, 
som ikke lever op til en gæl-
dende ISO-standard.

Cyklerne opfylder ikke 
kravet om en drejeradius på 
mindst 60 grader, og derfor 
blev alle 1860 bycykler 22. ja-
nuar taget ud af drift.

I foråret 2015 var de kø-
benhavnske bycykler i over-
hængende fare for at grund-
støde, da firmaet bag dem var 
konkurstruet, og stort set in-

gen benyttede sig af de dyre 
cykler. Endvidere var der 
problemer med leveringen, 
og det var først i slutningen 
af året, at de sidste bycykler 
blev leveret.

De omkring 1200 abon-
nenter på bycyklen har fået 
suspenderet deres abonne-
ment, mens driften er ind-
stillet. 150 bycykler kom dog 
på gaden igen i sidste uge og 
kan findes ved de 20 mest be-
nyttede cykelstationer.

Leverandøren Gobike A/S 
står selv for udgifterne i for-
bindelse med udskiftningen 

af reservedelene. Derfor kom-
mer det i denne omgang ikke 
til at koste skatteborgerne i 
København og på Frederiks-
berg yderligere udgifter, at 
cyklerne først skal repareres, 
inden de kan tages i brug igen.

By- og Pendlercykelfon-
den vil nu undersøge, om der 
kan kræves erstatning af le-
verandøren for tabte indtæg-
ter i den periode, cyklerne 
har stået stille i stativerne.

Det forventes, at alle by-
cykler vil være i drift igen 
midt i marts.

lp

CYKLER Arbejdsgruppen un-
der Christianshavns Loka-
ludvalg, ”Hjemløse og fat-
tigdom”, har nu afholdt det 
møde, vi orienterede om i 
december avisen med repræ-
sentanter for Dansk Retur-
system, supermarkedskæ-
derne, Kirkens Korshær og 
Fedtekælderen om mulighe-
den for at etablere en flaske-
pantstation for hjemløse til 
aflevering af større partier 
flasker. Ideen blev godt mod-
taget og parterne vil arbejde 
videre med den. Lokaludval-
get er herefter ude af projek-
tet.

jra

TEKST LARS PETER LORENZEN

Bycyklerne opfylder ikke kravet om en drejeradius på mindst 60 grader, og derfor blev alle 1860 bycykler 
22. januar taget ud af drift.

FLASKEPANTSTATION 
FOR HJEMLØSE

Hviids Vinstue
Founded 1723

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

Den Kinesiske Butik
Rosengården 13
1174 København K

Tlf: (+45) 3315 3368
info@denkinesiskebutik.dk
www.denkinesiskebutik.dk

NYÅBNET Der kommer nyt liv 
i Lisbeth Dahls gamle loka-
ler i Købmagergade 62 ved 
Kultorvet.  

Det dansk/japanske in-
teriørmærke Molly Marais 
har overtaget butikken, som 
i mere end 30 år har været 
synonym med boliginteriør 
og accessories til kvinder i 
alle aldre. Med de 200 m2 for-
delt på to etager er scenen sat, 
og der bliver rig mulighed for 
at vise hele designuniverset 
som omfatter et bredt sorti-
ment ligefra møbler til por-
celæn, toilettasker og puder. 

For Molly Marais’ japan-
ske ejer er åbningen af den 
nye flagship store en drøm 
der nu er gået i opfyldelse. 
”Siden jeg som ung mand be-
søgte min dansk/fransk fami-
lie i Marais kvarteret i Paris, 
har jeg ønsket at genskabe 
den helt særlige stemning 
som de formåede at skabe 
i deres hjem. Det var en fa-
scinerende blanding af skan-

dinavisk enkelhed og fransk 
vintage, og det er præcis det 
udtryk som jeg sammen mit 
dygtige danske team har øn-
sket at genskabe” siger Akio 
Hatano. 

”Molly Marais forhandles 
allerede af butikker i 12 euro-
pæiske lande og i Asien. Vi har 
haft en flyvende start og op-
lever en helt overvældende 
interesse for mærket. Vores 
flagship store i hjertet af Kø-
benhavn giver os en unik mu-
lighed for at vise hele kollek-
tionen i vores egne rammer, 
og desuden får vi den tætte 
og personlige kontakt, som vi 
ønsker at have med vores kun-
der” fortsætter Akio Hatano. 

Butikken åbner den 16. fe-
bruar kl. 11 og der vil blive 
taget godt imod kunderne 
med åbningstilbud og skønne 
franske bobler. 

kbh

MOLLY MARAIS 
ÅBNER FLAGSHIP STORE 

Læs mere om Molly Marais på 
www.mollymarais.com
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TRANSPORT En af verdens største virk-
somheder inden for delebiler, Car2go, 
lukker og slukker for sine aktiviteter 
i Hovedstaden efter kun 17 måneder 
på de københavnske veje.

De 200 blå og hvide eksemplarer 
af den lille topersoners Smart Fortwo 
har ikke kunne tiltrække tilstrække-
ligt mange medlemmer til at få kon-
ceptet til at løbe rundt. 8500 medlem-
mer blev det til.

- Car2go har ikke nået den kriti-
ske masse i efterspørgslen, som var 
nødvendig for at etablere en succes-
fuld, levedygtig og robust forretning 
i Danmark. Vi beklager de gener, 
som lukningen af ordningen i Dan-
mark måtte få for vores medlemmer, 
skriver Car2gos europæiske direktør, 
Thomas Beermann, i en pressemed-
delelse.

Konkurrence fra DriveNow
Ordningen hos Car2go var drevet af 
idéen om, at en moderne delebilsord-

ning kunne blive en væsentlig del af 
transportsystemet i København. Det 
har imidlertid vist sig svært for 
Car2go at få et tilstrækkeligt solidt 
fodfæste blandt brugerne af de kol-
lektive transportmidler, bus, tog og 
metro, samt blandt cyklisterne, som 
præger det københavnske transport-
mønster. 

En anden faktor, som har besvær-
liggjort anstrengelserne for Car2go, 
var, at Arriva i partnerskab med 
blandt andre BMW med selskabet 
DriveNow i september sidste år ac-
celererede ind på markedet med et 
lignende koncept. DriveNow har 400 
BMW i3’er i sin flåde mod Car2go’s 
200 små Smartbiler. 

Delebilerne fra Car2go vil være til 
rådighed i København indtil 15. fe-
bruar 2016. Derefter standser firmaet 
sin service i København.

lp@kbhavis.dk

SLUT MED 
CAR2GO 
I KØBENHAVN

TEKST JETTE R. ARENDRUP

Farmaceut og souschef Elias Mogensen og farmakonom Sanne Ryding, begge certificere-
de vaccinatører, står klar i den nyindrettede vaccinationsklinik på apoteket.

Car2go har mere end 14.000 biler og mere end en million medlemmer fordelt over 30 byer 
i Europa og Nordamerika. Senere i år træder firmaet ind på det kinesiske marked, hvor der 
nok vil være basis for et større kundeunderlag end 8500 medlemmer.

VACCINATION Det har altid været så-
dan, at man uden tidsbestilling kan 
komme ind fra gaden og få svar på 
spørgsmål om alt fra medicin, vitami-
ner og kosttilskud til daglig hudpleje. 
Personalet rådgiver også gerne om be-
handling og forebyggelse af sygdom. 
Nu har apoteket udviklet yderligere 
kompetencer, men mange er endnu 
ikke blevet klar over, hvilke nye mu-
ligheder der tilbydes.

Vaccinationsklinik
Apoteket i Store Kongensgade har si-
den efteråret haft to medarbejdere 
på et krævende kursus i vaccination. 
Under løbende opsyn og supervision 
fra læge Jonas Nilsen er de to med-
arbejdere nu fuldt uddannede til at 
give konsultationer i vaccinationer på 
apoteket. Her kan de ikke blot udføre 
influenzavaccinationer i et dertil ind-
rettet lokale, men også lægge det helt 
rigtige vaccinationsprogram for samt 
rådgive om sygdomsforebyggelse un-
der selve rejsen. Samarbejdet med 
læge Jonas Nilsen sikrer, at apoteket 
også kan konsulteres omkring mala-
riamedicin, der kræver lægens god-
kendelse. Tid til disse konsultationer 
skal dog bestilles, og det kan gøres 
i skranken eller på www.sikkervacci-
nation.dk. 

Medicinsamtaler
Det er også nyt, at man kan få en 
gratis medicinsamtale med en farma-

ceut. Fra 1. januar 2016 fik alle med en 
ny kronisk sygdom ret til en samtale, 
hvis den kroniske sygdom er konsta-
teret indenfor 6 måneder. Man har ret 
til to samtaler á 10 minutters varig-
hed. De foregår uforstyrret i et sær-
ligt lokale og sikrer et godt behand-
lingsforløb. Samtalerne er gratis. Har 
man herefter brug for en mere uddy-
bende samtale, tilbyder apoteket en 
medicingennemgang. Denne er dog 
ikke gratis.

Det kan være en fordel med do-
sispakket medicin, hvis man er i fast 
behandling og får mange lægemidler. 
Ens egen læge skal i så tilfælde sende 
recepterne på den medicin, der skal 
dosispakkes til apoteket. Dosispak-
ning koster et tilskudsberettiget eks-
peditionsgebyr.

Inhalation og blodtryk
En anden service er rådgivning i den 
rigtige inhalationsteknik for folk 
med astma eller KOL (rygerlunger). 
Den korrekte brug af inhalationsme-
dicinen har nemlig stor betydning for 
dens virkning. Ydelsen er gratis.

Endelig tilbyder apoteket at måle 
blodtrykket. Der betales for ydelsen.

For en del kunder vil det være en 
fordel at kunne ordne disse ting på 
apoteket nemt og billigt. For persona-
let er det dejligt at have fået nye kom-
petencer og derved kunne tilbyde en 
bedre service til deres kunder.

jra@kbhavis.dk

Rådgivningen i skranken er en af Kongelig Hof-Apo-
teks kerneopgaver. Nu er den suppleret med en vac-
cinationsklinik og et samtalelokale.

UDVIDET SERVICE 
PÅ KONGELIG HOF-APOTEK
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Charlotte Sommer

Dronningensgade 46 · 1420 København K · Tlf. 60 92 71 21

•  Avancerede høreapparater 
også indenfor det offent-
lige tilskud

• Gratis høreprøve
• 4 års garanti

•  Gratis efterjustering  
og service

•  Vi justerer apparater 
erhvervet fra andet  
sted for kun 350 kr.

HOS OS ER DU I CENTRUM

Høreapparater fra Interton

Sommer’s Høreklinik

Sommer’s Høreklinik

TEKST LONE ØMANN

PORTRÆT Raja Ram sælger udelukkende 
håndlavede tekstiler fra Nepal: pashmina, 
bomuld og håndstrik. Varerne er importeret 
direkte fra Raja Ram’s familieejede små fa-
brikker i og omkring Kathmandu - Nepals 
hovedstad med over 5 mio. indbyggere - hæ-
vet 1.300 m over havets overflade. Byen lig-
ger i en dal for foden af Himalaya Bjergene, 
verdens højeste sted med toppe over 8.000 m. 

Jordskælv
Nepal Color Dream giver 5 % af overskuddet 
direkte til børn og skoler i Nepal. I april 2015 
blev Nepal ramt af omfattende jordskælv. 
Over 10.000 mennesker døde, og mange børn 
er nu forældreløse. 

Naturkatastrofen tages i øvrigt med højt 
humør, det er jo naturen og ikke onde menne-
sker, der står bag. ”På gaden bor vi lige under 
presenninger – rige som fattige.” siger man i 
den store familie Silwal, som ikke i lang tid 
har turdet sove inden dørs. Børnene bygger 
korthuse,” så kan man se, når jorden ryster”.

Pashmina ged
I Himalaya bjergkæden lever pashmina ge-
den. I en vintertemperatur under ”verdens 
tag” minus 300 gror pashmina geden en inder 
uld af meget fine fibre. Oprindeligt samlede 
bjergbønder ulden, når gederne smed den i 
foråret, og man spandt den til den varmeste 
pashmina.

Nu drives pashmina gederne i professio-
nelt landbrug, og dyrene er tilpasset livet på 
lavere plateuer. Men ulden er den samme, og 

i Raja Rams butik findes sjaler, sweaters, car-
digans, huer og vanter i mere end 50 farver 
og i højeste kvalitet; 100 % pashmina.

Fabrikkerne i Kathmandu
Raja Ram er yngste i en søskendeflok på 6: 
En søster er tandlæge i Kathmandu. To store-
brødre arbejder med tøjproduktion og ejer for-
retninger i bydelen Thamel – for turister det 
foretrukne træfsted for networking om Nepal. 
Raja Ram har drevet flere butikker i Thamel, 
før han etablaserede sig i København.

Fabrikkerne i Kathmandu er glaspuste-
rier, væverier af pashmina og bomuld, sy-
stuer og filt, som er noget særligt: fåreuld 
kartes og de lange tråde lægges i mange lag 
på tværs . Materialet vaskes igennem med 
sæbe og formes til slippers, gulvtæpper, le-
getøj, tehætter osv.

Raja Ram
Året i Nepal hedder lige nu 2072. Raja Ram 
er ca. 38 år gammel. Man tager det ikke så 
nøje med tid og alder, hvor han kommer fra. 

I 2002 deltog han, ved man dog, i tøjmesse 
i Milano med sin bror, og han fik smag for 
Europa. Hjemme i Kathmandu læste han om 
Skandinavien og han kiggede på landkort. 
2008 besluttede han sig og lagde en rejseplan 
for Nepal – Danmark. Turen gik via Helsinki 
og med skib til København.

Familien i Kathmandu besøges årligt og 
er på skype og alle sociale medier. Verden 
er ikke ”så stor så stor” som den har været.

loe@kbhavis.dk
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Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip
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MØNSTERBRYDER 
FRA NEPAL TIL ROSENGÅRDEN

Raja Ram Silwal er fra Nepal og driver egen forretning i 
Rosengården 10, side om side med caféer, genbrugsbutikker, 
frisørsaloner og også Psyk Info og moderne modetøjforretninger. 
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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
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FROKOST

Tlf.: 53 56 02 42
 Web: kbhavis.dk · Epost: kbh@kbhavis.dk
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MOBILE MADBODER 
INDTAGER BYEN

STREETFOOD I takt med at vi 
i stigende grad lever et mo-
bilt og mindre stationært liv, 
serveres den mad, vi indta-
ger, også i stigende grad fra 
mobile madboder. Alt fra 
økologiske sandwiches og 
mongolske gryderetter til 
friskpresset juice og eksoti-
ske kaffesorter er at finde i 
det københavnske bybillede.
Antallet af mobile madboder 
er nemlig i stærkt stigning, og 
det er et forretningsområde, 
der bare vokser og vokser. For 
tre år siden sløjfede kommu-
nen den licens på 24.000 kro-
ner om året, som de mobile 
madboder - eller foodtrucks, 
som de også kaldes - ellers har 
betalt, og det begynder nu for 
alvor at kunne ses i de køben-
havnske gader og stræder.

De mobile madboder er i 
antal steget fra 22 i 2013 over 
42 i 2014 til hele 79 i 2015. 
Kaffeknallerter og ombyg-

gede ladcykler har ligeledes 
oplevet en stor stigning fra 
cirka 350 i 2014 til omkring 
450 i 2015.

- De, der søger om tilla-
delse, er folk, som med en 
lav risiko og en lav investe-
ring kan komme i gang med 
noget, de brænder for. Det er 
meget billigere at etablere 
sådan en fødevarevirksom-
hed end at åbne en egentlig 
restaurant, fortæller Jesper 
Sejerø, der er bylivschef hos 
Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen i Københavns Kommune.

Det voksende antal af mad-
boder er med til at skabe job 
og vækst i byen. I lande som 
USA er de rullende madboder 
yderst populære. Det skyldes 
blandt andet, at der ikke fin-
des kantiner på arbejdsplad-
serne på samme måde, som 
vi ser herhjemme.

lp

KÅRING Sidste år blev Kø-
benhavn kåret som ver-
dens bedste cykelby. Her 
først på året gælder det så 
prisen som verdens bedste 
by i det hele taget.

Det er det internationale 
designmagasin Wallpaper, 
som står bag kåringen, der 
placerer København foran 
byer som Miami, Beirut og 
Los Angeles.

København har tidligere 
vundet internationale pri-
ser, men det er første gang, 
København vinder Wallpa-
pers pris som Best City. I 
begrundelsen peger Wall-
paper blandt andet på Nør-
rebros gourmetscene, Kød-
byens kunst, Papirøen og 
ny arkitektur som Den Blå 
Planet og Bryghusprojektet 
BLOX.

- Vi synes jo selv, at Kø-
benhavn er verdens bedste 

by, men derfor er det selv-
følgelig glædeligt, at andre 
deler vores holdning. Det 
gælder ikke mindst, når pro-
jekter, hvor vi selv er med 
til at præge udviklingen 
som Kødbyen og BLOX, er 
nævnt som begrundelse for 
kåringen, siger overborgme-
ster Frank Jensen (S).

København kan altså 
prale af endnu en flot kå-
ring, men ifølge livsstilsma-
gasinet Monocle er Køben-
havn langt fra det bedste 
sted at bo.

Monocle, der hele tre 
gange har kåret København 
til den bedste by i verden, 
vurderede sidste år, at Kø-
benhavn var dumpet helt 
ned på en 10. plads.

Og sådan er der så mange 
forskellige meninger om Kø-
benhavn og Danmark ude i 
den store verden.           lp

VERDENS BEDSTE BY

MED MOR I BYEN Uden alibi lu-
sker jeg rundt i Torvehallerne 
for at opsnuse og nedfælde, 
hvad der rører sig sådan en fe-
bruar fredag aften med støv-
regn og gummisko. Efter et 
blodfortyndende ingefærshot 
bemærker jeg to unge sven-
skere ved den franske bager. 
I samarbejde staver de sig 
igennem Bornholms Tidende, 
mens de nyder en yndig gla-
seret tærte. Som fra en anden 
verden kommer en djøffer tøf-
fende med håret toppet op i 
den moderne magtknold for 
herrer og flagrende åbenstå-
ende cottoncoat. Han slæber 
sin fuldfede Welsh corgi vovse 
i favnen. De for racen karak-
teristiske, korte ben stritter i 
fire retninger og den flødefar-
vede udspilede mave og ædlere 
dele tager appetitten fra de to 
reserve bornholmere.

Fordøjelsesfremmende tang
Ved et højbord sidder to kvin-
der og spiser rugbrødssand-
wich med rucola helt ud på 
håndledet. Der til nydes agur-
ke-spinatjuice tilføjet trendy 
tang, også kaldet havets grønt-
sag og det uddybede blåstem-
pel: ”Fordøjelsesfremmende. 
”Altså Oliver satser simpelt-
hen på at blive professionel ga-
mer.”, siger den ene sundheds-
gnasker til den anden. ”Det er 
jo en af de der helt nye veje til 
at blive rig og kendt, som vi 
fra vores generation ikke lige 
forstår, men som helt klart er 
deres generations kreative åb-
ning” svarer hende, der fryser 
så meget, at hun spiser med 
halvhandskerne på, nærmest 
indstuderet positivt. 

Men det kan jo være, at hun 

også har en søn, der spilder sit 
liv på at spille spil på nettet 
hele natten med folk fra den 
vågne side af kloden, så han 
ikke kan ikke passe sin skole. 

Lidt til musene 
En høj herre i blegblå heldragt 
og runde citrongule briller 
klovner med en kost for at fejle 
ris sammen, som han har tabt 
under indtagelsen af en kost-
bar risotto fra Grød. Smørsy-
ren fra hans femten centime-
ter høje rastafrisure kilder i 
min næse, selv om han er to 
meter væk. Mit nys får ham 
til at tro, at jeg kritiserer hans 
evner som levende kost. Han 
smiler og den forførende fran-
ske accent sletter duftindtryk-
ket ”Pyt, der skal også være fest 
for musene i nat” siger han. 

Kattekaffe
Mus minder mig om, at i ferien 
skal jeg invitere mine børn på 
kattecafeen på H.C. Andersens 
Boulevard. Det er ikke årstid 
for bondegårdsbesøg med ny-
fødte lam og klappekyllinger. 
Men børn har et blødt punkt 
for pelsdyr, så en lille kat-
testund mellem to museer er 
et nuttet storbytilbud. 

Café Miao har levende 
katte til at gå rundt mellem 
gæsterne. Det er ikke udpinte 
græske katteskrog, men kæ-
lekatte, der kan nydes, mens 
man drikker kattekaffe. Ikke 
med ægte kat, bare med kat-
tesilhuet lavet med kakaodrys.

Skuespilleren spiser marine-
rede sild 
Ved slagteren hænger kød-
kvæg på krog med talg og 
ribben bag tykt glas. Under 
den kvarte ko står det meste 
af en ligstiv hovedløs øfgris 
med pyntelig marcipanhud. 
Jeg tænker på livet som svin 

og om de ni identiske slagte-
stempler hen over ryggen har 
gjort ondt, da jeg rejser blikket 
for en velkendt stemme. Otte 
meter væk meldes med fistel-
knæk: ”Hej. Jeg er her også”. 
Det er skuespilleren med tryk 
på første stavelse, Peter Frødin, 
der råber alverden og sin mak-
ker Hella Joof an. 

Hun er ved at indkøbe tre 
fede kyllingebryster, der bliver 
slasket ned i brunt fedtpapir af 
en rosentatoveret slagterhånd. 
”Jeg skal købe marinerede sild 
og hønsesalat”, forklarer han 
inddragende. Jeg noterer iv-
rigt på min telefon, men lader 
som om, at jeg overvejer et ud-
stillet stykke med leverpostej 
forklædt med friske røde ribs. 

Ny konfliktmedicin
Ved Lauras bageris lyver jeg 
en turist lige op i hovedet. Jeg 
anbefaler en snegl med hav-
torn, selv gad jeg ikke at købe 
og slet ikke spise den. Men op-
findelsen er da original. Egent-
lig glanede jeg ved bagermon-
tren for at lytte med på en 
samtale mellem to kvinder, 
der samstemmende udtryk-
ker glæde ved Netflix. Omsi-
der har de noget hyggeligt at 
lave med deres mænd om af-
tenen. ”Det er så dejligt med 
en serie at følge med i sam-
men.” Veninden føjer til ”Det 
er jo ikke fordi, at der ligefrem 
kommer sex ud af at vi ser Net-
flix. Men så skændes vi ikke så 
meget om aftenen.”. Slut med 
fortidens samtalekøkken og 
familiesamtaleterapi, nu skal 
konfliktmedicinen hedde: Se 
en samlende tv-serie med fem 
sæsoner. Pludselig er her tomt. 
Klokken er tæt på tyve og kø-
benhavnerne skal hjem og se 
Blachmans ugentlige opsang 
til fritidsnationen Danmark.

MED MOR I BYEN

TEKST CAMILLE BLOMST

TIDENS TENDENSER 
I TORVEHALLERNE



Nicotinell tyggegummi Nicotinell indeholder nikotin. Virkning: Lindrer symptomer i forbindelse med tobaksafvænning eller rygereduktion. Dosering: Nicotinell tyggegummi frigiver nikotin ved tygning, hvor korrekt tyggeteknik er vigtig. Rygeophør: Ved et cigaret-
forbrug under 20 dagligt anvendes 2 mg tyggegummi. Ved et forbrug på mindst 20 cigaretter dagligt anvendes 4 mg tyggegummi. 1 tyggegummi ved rygetrang, hver 1-2 timer, dog maksimalt 25 tyggegummier af 2 mg og maksimalt 15 tyggegummier af 4 mg per 
dag. Efter 3 måneder nedsættes forbruget. Brug ud over 1 år anbefales ikke. Rygereduktion: Nicotinell tyggegummi bør anvendes mellem rygeperioder for at forlænge det rygefri interval og med den intention at reducere rygningen så meget som muligt. Hvis en 
reduktion i antallet af cigaretter per dag ikke er opnået efter 6 uger, bør der søges professionel rådgivning. Et forsøg på ophør bør foretages, så snart rygeren føler sig klar, men ikke senere end 6 måneder efter behandlingsstart. Hvis et forsøg på ophør ikke kan opnås 
inden for 9 måneder efter behandlingsstart, bør der søges professionel rådgivning. Forsigtighedsregler: Brug ikke Nicotinell ved overfølsomhed over for nikotin eller et eller fl ere af hjælpestofferne. Bør ikke anvendes af ikke-rygere. Bør ikke anvendes af børn under 
18 år 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. Bør ikke anvendes uden anbefaling fra lægen ved graviditet og amning, da risikoen ved behandling må afvejes over for risikoen ved fortsat rygning. Indeholder Sorbitol (E420) og bør derfor ikke anvendes til patienter med arvelig fruktoseintolerans. Indehol-
der natrium, og der bør tages hensyn hertil hos patienter på kontrolleret natriumdiæt. Gum-basen indeholder butylhydroxytoluen (E321), der kan forårsage lokalirritation af slimhinderne. Bivirkninger: Nicotinell tyggegummi: Almindelige: Hovedpine, svimmelhed, 
hikke, mave-tarmgener, ondt i kæben. Ikke-almindelige: Hjertebanken, hudrødmen, nældefeber. Sjældne: Overfølsomhedsreaktioner, udslæt, arytmier. Visse symptomer kan skyldes abstinenssymptomer og for lav tilførsel af nikotin. Mundsår kan opstå, men en 
egentlig forbindelse med nikotinbehandlingen er uklar. Overdosering: Der kan forekomme symptomer, der ligner dem, der forekommer ved for meget rygning. Pakningsstørrelser per 8. juni 2015: Nicotinell tyggegummi: 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. Inden brug af produktet, bør vejledningen i og 
på pakningen læses grundigt. Novartis Consumer Health – tlf. 39 16 84 00 – www.nicotinell.dk. Dato for produktresumé: Tyggegummi 07/2015. Nicorette® (nicotin) QuickMist, mundhulespray 1 mg nikotin/spray til behandling af tobaksafhængighed gennem 
lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Sukkersygepatienter bør kontrollere deres blodsukker oftere p.g.a. øget insulinoptagelse ved rygeafvænning. Nikotindoser, som en voksen ryger tolererer, 
kan give forgiftningssymptomer/være dødelig hos små børn. Ram ikke øjnene, når der sprayes. Mundhulesprayen indeholder små mængder  alkohol. Bør ikke bruges til børn u. 18 år eller af gravide/ammende uden lægens anb. Risikoen bør dog altid afvejes over for 
fortsat rygning. Evt. skal produktet bruges umiddelbart efter amningen. Bivirkninger: Ved rygeophør generelt kan abstinenssymptomer som nedtrykthed, søvnforstyrrelser, uro og irritabilitet opstå. Desuden ses allergiske reaktioner hos disponerede personer. Som 
regel ses irritation i mundhule/hals, mundsår, tandkødsblødning samt hoste og hikke i den tidlige fase af behandlingen. Meget alm./alm.: Smagsforstyrrelser, hovedpine, mave-/tarmgener, mundsmerter, mund-/halstørhed, brænden på læberne, øget spytsekretion, 
træthed og brystsmerter. Dosering: Peg med spraydysen så tæt som muligt på den åbne mund efter ladning af pumpen. Tryk øverst på dispenseren, så der frigives ét pust (1 spraydosis). Undgå at ramme læberne. Undgå at inhalere, så der ikke kommer spray i 
luftvejene. Undgå at synke i et par sekunder. Spis og drik ikke, mens mundhulesprayen anv. Hvis der normalt ryges 15 cig. dgl. skal der bruges 1-2 pust mindst 15 x dgl. Der kan bruges op til 4 pust/t, men max. 2 pust pr. dosering og max. 64 pust/døgn. Trin I: Uge 
1-6: Brug 1 eller 2 pust, når der normalt ville være røget en cigaret/opstår trang. De fl este rygere vil have behov for 1-2 pust hver halve til hele time. Trin II: Uge 7-9: Nedsæt antal pust pr. dag. Målet i uge 9 er halvdelen af det antal pust, der i Trin I blev brugt i gennem-
snit. Trin III: Uge 10-12: Fortsæt med at nedsætte antal pust pr. dag, så der i uge 12 ikke bruges mere end 4 pust/dag. Anv. af mundhulespray bør ophøre, når forbruget er nedsat til 2-4 pust pr. dag. Regelmæssig brug ud over 6 måneder anb. ikke. Pakninger: 1 
dispenser a 13,2 ml (150 pust) og 2 dispensere a 13,2 ml (2 x 150 pust). Ikke apoteksforbeholdt. Dispenseren er børnesikret. Vejl.udsalgspris: 199,95 kr. for enkelt stk./ 349,95 kr. for 2-pak. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, 
tlf. 70 20 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com December 2014 Hexokain® (chlorhexidindihydrochlorid 5 mg og benzocain 2 mg) sugetabletter. Anvendelse: Mod 
slimhindebetændelse i mund og svælg. Dosering: Voksne: 1 sugetablet hver 2.-3. time. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed overfor de aktive stoffer eller overfor et eller fl ere af indholdsstofferne. Allergi overfor para-aminobenzoesyrederivater inkl. sulfonamider. 
Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Krydsallergi med sulfonamider. Bør ikke anvendes til børn under 15 år. Graviditet og amning: Kan anvendes. 
Bivirkninger: Meget almindelige: Misfarvning af tænder og tunge. Forandringer i smagsoplevelsen. Ikke almindelige: Eksem. Sjældne: Allergiske reaktioner. Nældefeber. Meget sjælden: Methæmoglobin i urinen. Pakninger: Sugetabletter 20 stk. og 40 stk. Læs 
indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup. Tlf.: 46 77 11 11. Fax: 46 77 66 40. www.takeda.dk Otrivin Ukonserveret, Otrivin Junior Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret indeholder xy-
lometazolin. 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 irri-
teret næseslimhinde, nysen, brænden, nasal-sekretion, hovedpine, kvalme samt brændende fornemmelse på applikationsstedet. Ikke-almindeligt: Tilstoppet næse især efter hyppig eller langvarig anvendelse. Sjælden: Gastrointestinalt ubehag. Meget  sjælden: 
Systemiske, allergiske reaktioner (angioødem, udslæt, kløe) rastløshed, søvnløshed, træthed, synsforstyrrelser, takykardi eller uregelmæssig puls. Forsigtighedsregler: Behandling af længere varighed mere end 10 dage kan medføre hævelse af næseslimhinden 
og hypersekretion på grund af øget sensibilitet i cellerne. Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for et af indholdsstofferne, efter operationer igennem næsen eller munden, ved glaukom med snæver kammervinkel eller ved kronisk 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-kar-
sygdomme, vandladningsproblemer på grund af forstørret prostata, depression samt til patienter, der er i behandling med MAO-hæmmere eller har været det inden for de sidste to uger. Pakningsstørrelser: Otrivin Ukonserveret 1 mg/ml, Otrivin Menthol Ukonser-
veret 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. Novartis Consumer Health – tlf. 39 16 84 00 – www.otrivin.dk. Dato for produktresumé 09/2014.

Rygestop?
Hvis du har fået smag for et rygestop kan vi 
apoteket hjælpe dig med en plan for hvordan du 
takler det. Et effektivt rygestop kan startes på 
apoteket. 

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

Tør vinterhud?
I frostvejr bliver luften ekstra tør og sammen 
med blæst, kan det få din hud til at udtørre. 
Derfor er det en god ide med god hudpleje.

Spørg bare os…
Vi rådgiver om sundhed, personlig pleje og brug af lægemidler. 
Få gode råd på stedet. Vi står også klar til at hjælpe, hvis du har 
brug for at rydde op i medicinskabet. Lav en aftale med os, hvor vi 
gennemgår din medicin, om du fortsat skal tage den og på 
hvilken måde. Tag al din medicin med, så kasserer vi det, der 
er blevet for gammelt eller det, du ikke længere har brug for.

Vi glæder os til at svare på dine spørgsmål.

gøre noget for at lindre symptomerne.takler det. Et effektivt rygestop kan startes på 

Nicotinell® Spearmint
tyggegummi 2 mg
Du for dobler din 
chance for at blive røgfri 
i forhold til forsøg på 
rygestop uden brug af et 
nikotinprodukt. 204 stk.

Hexokain®

Ondt i halsen? 
Hexokain® er desinfi ce-
rende og lokalbedøvende 
sugetabletter. 40 stk.

Nicorette® QuickMist 
mundspray
Spray for hurtig lindring af 
rygetrangen indenfor 60 
sekunder. Tag 1-2 pust, 
når du ville have taget en 
cigaret. Med frisk smag 
af mint. 2 x 150 doser.

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

Danatekt fedtcreme
Med 70% fedt og derfor særdeles velegnet til meget 
tør/skællende hud. Indeholder vitamin E, der dæmper 
rød og irriteret hud. 250 ml.

Vi glæder os til at svare på dine spørgsmål.

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

Spørg bare os…
Få gode råd på stedet. Vi står også klar til at hjælpe, hvis du har 
brug for at rydde op i medicinskabet. Lav en aftale med os, hvor vi 

Spar 20%
Fra den 1. februar til 21. februar 

har apoteket 20% rabat på Husk®fi bre

Spørg bare os…
brug for at rydde op i medicinskabet. Lav en aftale med os, hvor vi 

Spar 20%
Fra den 1. februar til 21. februar 

har apoteket 20% rabat på Husk®fi bre

*Priserne gælder fra 1. februar - 21. februar 2016, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

Sætter gang i tarmens naturlige 
bevægelser og hjælper til en 
regelmæssig og ubesværet 

tarmfunktion



10 KBH K	 FEBRUAR	2016	ÅRGANG	11

DEPORTATION I en forvirret stund har stats-
minister Lars Løkke fra Græsted, nu bosat 
i Nyhavn, besluttet sig for at flytte næsten 
4.000 statslige arbejdspladser fra hovedsta-
den til provinsen. Dog ikke til Græsted, så 
det er ikke lokale interesser, der skal plejes.

En del af dem, der har fået besked om, 
at deres arbejdsplads skal flyttes, vil sikkert 
erindre det gamle bonmot: ” Ude på landet, 
der er så dejligt, men man keder sig forbandet 
”  -  og er gået i gang med at finde sig et andet 
job i hovedstaden, så de kan bevare deres bo-
lig, undgå, at deres børn skal skifte skole  og 
familien som helhed kan bevare tæt kontakt 
med vennerne i hovedstaden.

Den måske mest absurde udflytning er 
Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm, der skal 
flytte til Djursland. Museets smukke gamle 
gule bygninger, der er en integreret del af 
museet, kan ikke flyttes til Djursland. Det 
vil i hvert fald koste en bondegård eller tre. 
Historisk hører museet og dets udstilling til i 
Hørsholm. En flytning er lige så tåbelig, som 
at ville flytte H.C. Andersens Hus i Odense til 
Bornholm. Hvis det kun er medarbejderne og 
de på museet udstillede genstande man flyt-
ter, så har man nedlagt museet.

Nogle udflytninger giver dog en vis me-
ning, f.eks. flytningen af Rådet for Socialt Ud-
satte til Bornholm, da der er mange socialt 
udsatte på øen i Østersøen. Med en beskæf-
tigelsesfremmende restaurering af en del af 
ruinen, kan de huses på Hammershus. Det 
projektet kan bidrage til at nedbringe den 
høje arbejdsløshed på øen.    

Der er 13 medarbejdere, der er beskæftiget 
med søopmåling fra forsvarets skibe. De skal 
til Aalborg, der som bekendt ligger midt inde 
i Limfjorden. Hvorfor ikke til Frederikshavn, 
hvor de fleste af flådens skibe har base?

Og sådan kan man blive ved, det er langt 
ude i hampen. Man skulle tro, at de, der har 
besluttet tåbelighederne, har stoppet hamp i 
piben inden de gik i gang med deres mærk-
værdige projekt.

Det er sikkert, at mange medarbejdere 
ikke flytter med til provinsen. Et eksempel 
er Energinævnet, der skal til Viborg. Nævnet 
har i dag syv jurister ansat. Der er kun en, 
der flytter med, resten har fundet eller søger 
andet arbejde i København. Erfaring, eksper-
tise og kontinuitet går tabt.

En tåbelighed over dem alle er planen om 
at flytte DIIS - Dansk Institut for Internatio-
nale Studier - fra København til Århus. En 
organisation med megen kompetence vedr. 
internationale forhold, herunder sikkerheds-
politik. Til møder hos DIIS kommer der altid 
en del diplomater fra de udenlandske ambas-
sader, der jo naturligt nok har deres bopæl i 
København. Udflytningen af DIIS bliver dog 
næppe til noget. Der gælder nemlig det sær-
lige forhold for DIIS, at et flertal i Folketinget 
skal sige ” ja ” til en flytning og så mange tum-
per findes der trods alt ikke på tinge.

Udover det kompetencetab, som den store 
udflytning af statslige arbejdsplader vil in-
debære, er der betydelige udgifter forbundet 
med projektet. Tusinder af kvadratmeter skal 
forlades i København og findes i andre dele 
af landet. Finansministeriet har anslået, at 
det vil koste i omegnen af en milliard kroner. 

 Det er et tåbeligt projekt Lars Løkke - godt, 
du kan nå at gøre det om!

jt@kbhavis.dk

KARSTEN HANSEN STRIBER

 TEKST  
 JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT. 

FARVEL TIL KØBENHAVN
KLOGE HOVEDER 
DEPORTERES 
TIL PROVINSEN
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2.500 ... 
... mærkevarer tilbyder kæden Normal, der er flyttet ind Købmagergade 60, 
hvor tøjbutikken ‘Solid’ før havde til huse. Discountmarkedet lover op til 
60 % på kosmetik, skriveartikler, opvasketabs, shampoo, slik, barberblade, 
hundefoder, helsekost og drikkevarer. Siden april 2013 har Normal åbnet 
25 butikker rundt omkring i hele Danmark og planlægger yderligere 10-12 
butikker i foråret 2016. Bag Normal står blandt andet stifteren af wupti.
com Torben Mouritsen, iværksætter Bo Kristensen, filminstruktør og 
komiker Søren Fauli samt bestyrelsesformand Jan Dal Lehrmann. I okto-
ber indtrådte ligeledes BESTSELLER-milliardæren Anders Holch Povlsen 
i ejerkredsen. Matas er ikke tilfreds med konkurrenten.

20.000.000 ...
...kr. forlangte Tivoli i erstatning for toiletsædefabrikken Pressalits brug af 
ordet ”Tivoli” til en ny kollektion wc-udstyr. Retten tilkendte forlystelses-
parken en godtgørelse på 500.000 kr. Nu kan de begynde at skælve i den 
italienske by Tivoli og overveje at gå tilbage til den oprindelige romerske 
betegnelse Tibur. Tivolihallen, restauranten på hjørnet af Vester Voldgade 
og Stormgade, der siden 1912 har været kendt for klipfisk og smørrebrød, 
har vel vundet hævd på navnet.

17.000.000 ...
...er prisen for ejendommen Badstuestræde 7, opført 1798. 336 kvm bo-
ligareal, 244 kvm butikslokale.

 15.000.000 ...
... kontant for Valkendorfsgade 17, ”unikt byhus” fra 1761 i seks etager på 
tilsammen 219 kvm.

20.000.000 ...
... fik fru advokat Johan Schlüter for sin pragtlejlighed på Esplanaden. 
Bolig 232 kvm, tagterrasse 400 kvm. Fruen købte lejligheden af sin mand 
i år 2000 for kun 3 mill, og det var et forudseende træk, da herskabsbo-
ligen på den måde kunne holdes uden for det omfattende konkursbo, 
der ventes at løbe op i samlede krav på 150 mill. Men kreditorerne har 
beslaglagt pengene med påstand om, at det var et proforma salg mellem 
ægtefællerne. Køber er Allan K. Petersen, tidligere ejer af fodboldklub-
ben FC Nordsjælland, som han i december solgte til engelske investorer 
for et ukendt beløb.

226.000.000 ...
... kroner blev hvidvasket i det københavnske vekselkontor Uni Travel & Ex-
change, fremgår det af en dom i Københavns Byret, hvor 66-årige Al-Din Al-
rudayni og hans 33-årige søn Ali Alrudayni fik bank - seks år i spjældet til 
hver plus en bøde på 92 mill. kr. Bagmandspolitiet og Københavns Politis 
Task Force Pusher Street afslørede forbryderreden.

500.000 ...
... 400.000, 300.000 kroner vanker der i engangsvederlag, hvis man er en 
”anerkendt forsker”, som ledelsen af Københavns Universitet gerne vil 
fedte for. I alt 63.000.000 bonuskroner er blevet fordelt med rund hånd, 
og det vil Rigsrevisionen se nærmere på. Nu vil universitetet fyre 500 
medarbejdere og nedlægge en lang række fag. 

2.225.000.000 ...
... kroner mere kan Cityringen ende med at koste. Hovedentreprenøren 
Copenhagen Metro Team har skriftligt orienteret Metroselskabet, der er 
bygherre på Cityringen, at man vil rejse et ekstrakrav på 300 millioner 
euro. Den oprindelige pris for Metrocityringen var 21,3 milliarder kroner.

2,4 ...
... procent er den gennemsnitlige takstændring, DSB har gennemført per 
17. januar. Prisen på pendlerkort er steget med 4,9 procent, mens de rej-
sende, som bruger rejsekortet, får lov at betale tre procent mere for an-
strengelserne.

2 ...
... af hovedstadens helt store operatører på erhvervs- og gymnasieuddan-
nelsesområdet har fundet sammen i en fusion per 1. januar 2016. Det 
drejer sig om Københavns Tekniske Skole (KTS) og CPH WEST. Med om-
kring 8000 årselever og 1100 ansatte fordelt på 14 adresser i Storkøben-
havn bliver skolen landets største af sin art.

25 ...
... pantholdere, der forsøgsvis blev sat op i Indre By i 2015, har vist sig 
at være så stor en succes, at der nu bliver sat yderligere 500 op. De nye 
pantholdere bliver blandt andet sat op ved Christianshavns kanal, på 
Dronning Louises Bro, i Ørstedsparken og på Nørreport Station.

63 ...
... timer holder en bilist i København i gennemsnit i trafikkø hvert år, 
hvilket svarer til en myldretidsforlænget rejsetid på 19 procent. Antallet 
af biler er på 50 år fra 1965 til 2015 steget fra godt 600.000 til over 2,3 
millioner biler - altså næsten en firedobling.

100.000 ...
... kroner er der at spare hvert eneste år for en typisk familie med far, mor 
og to børn i et parcelhus, hvis de flytter fra København til provinsen. Det 
viser en beregning, som Danske Bank og Home har foretaget.

24 ...
... dage var den tid, det tog at sælge hver anden ejerlejlighed i hovedsta-
den i november 2015. Selvom det lyder ganske tilfredsstillende, er den 
gennemsnitlige salgstid faktisk faldet støt siden marts, da den var på blot 
14 dage, viser beregninger, som Boligsiden.dk har lavet.

148 ...
... kroner var den gennemsnitlige pris per kvadratmeter for at leje en bo-
lig i København K i 2015. Anderledes beskedne priser finder man i for 
eksempel Bolderslev i Sydjylland, hvor kan kunne nøjes med en kvadrat-
meterpris på blot 23 kroner.

173.913 ...
... kr. om måneden får konsulent Henriette Divert-Hendricks, Solvænget 
8, 2100 København Ø i sin nye uspecificerede stilling i Danmarks Nati-
onalbank. Hun er uden stillingsopslag headhuntet af bankens direktør 
Lars Rohde, Solvænget 10. Ved at ansætte sin nabo ønsker Lars Rohde at 
understrege, at han bidrager til mindskelse af CO2-udslip, idet fru Divert 
naturligvis kan køre med, når chefen om morgenen afhentes af den skat-
tefri direktionsvogn.

119.000 ...
... arbejdsløse var der i Danmark i december 2015. Det er en lille stigning 
efter flere måneder med faldende ledighed.
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     Frederiksborggade 4 · 1360 København K
 
  FOR BESTILLING:        ELLER SPØRGSMÅL:
tlf.nr.: 33 12 29 02 e-mail: slagter@kultorvet.dk

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

POLITIK Politisk ordfører og 
socialordfører i Borgerrepræ-
sentationen Lars Aslan Ras-
mussen (S) siger farvel til 
Borgerrepræsentationen og 
overtager Helle Thorning-Sch-
midts mandat i Folketinget se-
nest 1. april, idet den tidligere 
statsminister som bekendt 
skal være direktør for Red Bar-
nets internationale organisa-
tion i London fra denne dato.

Lars Aslan Rasmussen er 
født i 1978 som søn af en 
kurdisk far og en dansk mor. 
Han er uddannet speciallæ-
rer og blev valgt til Borger-
repræsentationen i Nørre-
brokredsen i 2005.

Siden Lars Aslan Rasmus-
sen blev valgt ind i Køben-
havns Borgerrepræsentation, 
har han blandt andet kæm-
pet for de handicappede, øget 
integration, fixerum til stof-
misbrugere og for at forbedre 
miljøet i København.

Som afløser for Lars Aslan 
Rasmussen har den socialde-
mokratiske gruppe på Rådhu-
set valgt Susan Hedlund som 
ny politisk ordfører. Hun skal 
desuden være næstformand i 
Metroselskabet og får ligele-
des plads i Økonomiudvalget.                   

 

  lp

LARS ASLAN 
OVERTAGER 
THORNINGS 

PLADS 
I FOLKETINGET

Den store udstillingshal på det nuværende rådhus’ plads, var centrum for ”Den nordiske Industri-, Landbrugs- og 
Kunst-Udstilling i Kjøbenhavn”. Samtidigt stik.

MAGASIN Den 18. maj 1888 kl. 13.00 drønede 
kanonsalutter fra Tivoli over byen. Militære 
orkestre marcherede ad Strøget. Københav-
nerne trængtes. ”Den nordiske Industri-, 
Landbrugs- og Kunst-Udstilling i Kjøben-
havn” var åbnet.

Det var et gigantisk arrangement, en slags 
verdensudstilling, der dækkede en stor del af 
det gamle fæstningsterræn ved den sløjfede 
Vestervold. Hovedbygning var tegnet af ar-
kitekten Martin Nyrop, og stod på samme 
sted, hvor han senere byggede Københavns 
sjette Rådhus. Hele Tivolis område var ind-
draget i udstillingen sammen med den gamle 
Industriforeningsbygning ved Vesterbrogade. 
Bagude fortsatte udstillingen ned over nuvæ-
rende Tietgensgade mod Kalvebod Brygge.

Alle, der havde noget at vise frem, ud-
stillede på området. Især bryggerne førte sig 
frem. De opførte imponerende pavilloner. 
Ny Carlsberg, ved Carl Jacobsen, opstillede 

en model af Nikolaj Tårn, med det spir, som 
han satte på tårnet i 1909. Gammel Carlsberg, 
ved brygger J.C. Jacobsen, opstillede et elek-
trisk fyrtårn, som efter udstillingen blev flyt-
tet ud til Valby, hvor det stadig knejser. Tuborg 
opstillede sin berømte flaske, som den dag i 
dag står i Hellerup, dog uden den hydrauliske 
elevator, der førte besøgende op til udsigts-
platformen på toppen. Brygger Marstrand på 
Vodroffsvej, byggede en pavillon, der senere 
blev til danserestauranten Arena.

Udstillingen blev en forrygende succes. 
Den blev besøgt bl.a. af kongefamilien, den 
tyske kejser og mange andre notabiliteter. Det 
blev virkeligt et udstillingsvindue for, hvad 
Danmark som lilleput nation formåede.

Udstillingen lukkede den 2. oktober efter 
et rekord stort besøg. Den store udstillingshal, 
der var bygget i træ, blev nedtaget, og Råd-
huset og Hovedbrandstationen blev opført. 
Vester Boulevard, siden 1955 H.C. Andersens 
Boulevard, blev anlagt over området.

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

 TEKST  
 ALLAN MYLIUS THOMSEN, BYHISTORIKER

MAGASIN MYLIUS

Den store 
udstilling
I 1888 var København verdens centrum. 

Lars Aslan Rasmussen siger farvel til Borgerrepræsentation, når han 
overtager Helle Thornings mandat i Folketinget senest 1. april.
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ANNE GLAD
har i tre og et halvt år pendlet mellem det 
indre København og Aarhus, hvor hun var 
strategisk direktør i reklamebureauet Envi-
sion. Nu kan det være nok med at arbejde 
som direktør, hun fortsætter som konsulent, 
men behøver ikke længere fræse frem og til-
bage. I stedet vil hun skrive mere, holde flere 
foredrag og fortsætte som stjerne i DR1 i ”Ken-
der du typen?”, et langtidsholdbart koncept 
med gode seertal.

PETER OG ANNE...
... er de mest udbredte fornavne i hovedsta-
den. På landsplan er Jens, Hans, Michael og 
Kirsten i top.

Fra istiden i januar
En læser, nej hele to…spørger, hvorfor det in-
dre København skal henligge som et farligt 
søle, når sneen rammer storbyen. Man hælder 
salt på grøden og tror, at det er tilstrækkeligt. 
Men det er rigtignok også mere bekvemt at 
sidde i en lun saltbil end at tage fat med skovl, 
skraber og fejekost. 

BOLIGANVISNING
Sankt Annæ Plads 10, 2. sal. 186 kvm, kon-
tant 10.000.000 kr. ”Sjældent udbudt liebha-
verlejlighed” uden bopælspligt.

Nicolai Eigtveds Gade 34, 2. sal. 223 kvm. 
Kontant 11.375.000 kr.
”En helt igennem unik bolig”.

Sølvgade 24, 2. sal. 262 kvm. 
Kontant 15.750.000 kr.
”Absolut en liebhaverbolig”.

Toldbodgade  36 B, 2, sal. 175 kvm. 
Kontant 8.995.000 kr.
”Suveræn beliggenhed midt i København”.

Kommunens socialforvaltning vil være behjæl-
pelig med vejledning i mulighederne for ansøg-
ning om boligtilskud.

1448  
Politibetjentene i København og det øvrige 
land skal nu forsynes med såkaldte marke-
ringsnumre på uniformerne. Det har ikke 
vakt begejstring i Dansk Politiforbund, men 
der har været lidt for mange sager, hvor klun-
tede betjente ikke kunne identificeres og der-
for ikke stilles til ansvar for tjenesteforseelse.

NY FYRSTINDE  
I PILESTRÆDE
Berlingskes belgiske ejer har hyret Mette 
Maix, 47 år, til topposten som administre-
rende direktør for bladhuset. Hun var tid-
ligere direktør for Føtex, en af Dansk Su-
permarkeds butikskæde. I modsætning til 
forgængeren, Lisbeth Knudsen, lover Mette, 
”at jeg ikke kaster mig over noget skriveri”. 
Skriveri – er det dagens ret i Berlingske, BT 
og Weekendavisen?

FLINKE FONA 
”Ih, de er så flinke hos Fona”, gjaldede Dirch 
Passer i biografreklamerne for længe, længe 
siden. Men nu ringer de elektroniske døds-
klokker for kæden med 56 butikker og 750 
medarbejdere. I bedste fald lukkes en del af 
forretningerne, men risikoen for black out er 
overhængende. For hvem vil kaste gode penge 
efter dårlige?

KAFFEKAMP 
Espresso House, svenskejet og nordens største 
kæde med 187 kaffebarer i Sverige, 23 i Norge 
og tre i Finland, åbner på Rådhuspladsen. De 
ejer også Baresso med 50 forretninger. De to 
mærker skal konkurrere med hinanden.

BORGERVÆRN 
Værnedamsvej, lige uden for voldene i grænse-
landet mellem København og Frederiksberg, 
bliver alligevel ikke ”moderniseret” til sive-
gade, cykelmotorvej eller gågade. Aktive bebo-
ere og handlende har overbevist pilfingrene 
på de to rådhuse om, at der ikke skal foretages 
væsentlige ”forbedringer”.

FRA RÅDHUSPLADSEN 
Rubrikken ”Fejl og mangler”, der afgjort er 
det mest underholdende indslag i dagbladet 
Politiken og langt overgår den engang så vel-
oplagte spalte ”At Tænke Sig”, bragte forleden 
denne perle: 

”Sort Guld betegnede vi som et produkt fra 
Tuborg i Ibyen i går, men det er en Carlsberg. 
Den slags var ikke sket i gamle dage, da jour-
nalister drak”.

SKIFTENDE TIDER
Den 72-årige forlægger Claus Clausen i Læ-
derstræde har solgt Tiderne Skifter (grundlagt 
1973) til Gyldendal i Klareboderne. I løbet af 
året overtager Mette Jokumsen fra Informa-
tions Forlag hans skrivebord. Hun var forla-
gets første praktikant for 20 år siden. Clau-
sen satte punktum med udgivelse af Rifbjergs 
erindringer – nu venter vi på hans egne.

NANSENSGADE ANTIKVARIAT...
... er lukket og slukket efter 40 år. Bruun Ras-
mussen bortauktionerer lageret, 4.500 bøger 
er vurderet til 180.000 – 200.000 kr.

GRAND PIP
Erhvervsstyrelsen lægger op til, at en række 
bestyrelsesmedlemmer i Wonderful Copen-
hagen skal gøres personligt ansvarlige for at 
have udlånt 46 millioner kroner til det bund-
løse foretagende European Song Contest 2014 
– en fiaskoforestilling til i alt 310 mill. kr., 
hvoraf Danmarks Radio betalte 131 mill. Ti 
medlemmer af den daværende bestyrelse ri-
sikerer at blive dømt, men er dækket af en 
bestyrelsesansvarsforsikring.

ERIK HARR... 
... er ny koncerndirektør på Gyldendal. Han 
kommer fra Apotekerforeningen, hvor han 
var kommunikationsdirektør. Nu skal han 
stå for udgivelserne på privatmarkedet.
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På landsplan er antallet af tuberkulosetilfælde steget i 2015. En foruroligende udvikling, da antallet 
helst skulle være på vej ned. Men i København ser det noget anderledes ud.

FORØGET SPREDNING 
AF TUBERKULOSE I DANMARK 
GÆLDER IKKE KØBENHAVN
TEKST JETTE R. ARENDRUP     FOTO TORBEN DRAGSBY

EPIDEMI Tilbage i 2012 blev der fra flere sider samtidigt 
råbt vagt i gevær i forhold til tuberkuloseudviklingen 
i landet. Følgende udtalelse fra den tid stammer fra 
afdelingschef på Statens Serum Institut, overlæge dr. 
med. Troels Lillebæk i fagbladet, Sygeplejersken: ”Det 
er uacceptabelt at antallet af Cluster 2 tilfælde (en be-
stemt tuberkulosestamme red.) er stigende, og at man 
i Danmark tilsyneladende accepterer det. Det drejer 
sig om en socialt udsat gruppe, som vi har en ekstra 
stor forpligtelse til at hjælpe”. 
Øgning gælder ikke København

Det var klart på det tidspunkt, at smittespred-
ningen særligt fandt sted blandt socialt udsatte 
borgere, der typisk først henvender sig til lægen, 
når de er meget syge og smittefarlige. Men siden 
har Københavnsområdet taget nogle meget virk-
somme midler i brug, der har gjort, at billedet ser 
anderledes ud her end i resten af landet. Vi har 
flest tilfælde af sygdommen, men antallet er for 
nedadgående og har været det i nogle år, pga. en ef-
fektiv, nytænkende indsats som meget gerne skulle 
sprede sig til resten af landet.

Effektiv smitteopsporing
Sygeplejerske Nete Wrona Olsen har i alle sine år som 
sygeplejerske interesseret sig særligt for tuberkulose-
bekæmpelse og er derfor ansat på de sammenlagte 
Herlev og Gentofte Hospitaler i Gentoftematriklen. 
Herunder hører Lungemedicinsk Afdeling, der vare-

tager smitteopsporingen i hele Region Hovedstaden 
inklusive Bornholm. I et forsøg på at gøre noget nyt i 
forhold til netop smitteopsporing cyklede Nete Wrona 
Larsen i september 2012 på eget initiativ ”i marken” 
og tog prøver med ophost fra 335 personer i udsatte 
miljøer i København. Dette initiativ resulterede i, at 
hun fandt 11 smittede. Dette blev skelsættende. 
Tidlig diagnosticering

Overlæge dr. med. Troels Lillebæk udtalte 
herom i de hjemløses blad, Hus Forbi: ”Nogle af 
de tilfælde hun finder, ville man ikke kunne se på 
et røntgenbillede. Hvis du tager et røntgenbillede 
af deres lunger, er der kun meget få eller slet ingen 
forandringer at se.” 

Ophostforsøget viste sig altså at være en fremra-
gende metode til tidlig diagnosticering, og dermed 
forebyggelse af smittespredning. Et yderst vigtigt 
supplement til røntgenbusserne og røntgenbille-
det, med hvilket man kan undersøge det fundne 
tilfælde og også diagnosticere lungekræft og lun-
gebetændelse. 

Godt samarbejde overalt
Siden har ”TB-Nete”, som de udsatte kalder sygeple-
jersken, haft sin faste rute rundt i miljøerne, med sit 
ophostudstyr på cyklen samt medicin til behandling. 
Der er med tiden opstået et frugtbart samarbejde mel-
lem Nete, varmestuer, opsøgende gadeplansmedarbej-
dere, opsøgende sundhedsteams mv., som medvirker 

til at sygdomsbehandlingen gennemføres effektivt. 
Alle kender hende, og både varmestuer og hjemløse 
har en direkte linje til hende, som de f.eks. kan bruge, 
når der er mistanke om en smittet i miljøet.

Nete er meget dedikeret til sit arbejde, og i al den 
tid hun har været i sit projekt, har hun aldrig hørt 
et grimt ord fra nogen af de udsatte. De får hjælp 
til at passe deres behandling og klarer det impo-
nerende, men deres immunforsvar er ofte svækket 
af det hårde liv, og det giver en øget risiko for at 
dø af tuberkuloses følgesygdomme. De er derfor 
glade og taknemmelige, når de ser Nete komme. 
 
Florence Nightingale-medaljen
At dette arbejde med udsatte er effektivt ses af sta-
tistikken som viser et fald i København fra 120 til-
fælde af TB i 2012, til 80 tilfælde i 2015. Det er derfor 
i den grad fortjent, at Nete Wrona Olsen i juni 2013 
blev tildelt den højeste internationale anerkendelse 
en sygeplejerske kan opnå, Florence Nightingale-me-
daljen. I indstillingen hedder det, at modtageren skal 
have udvist ”exceptionelt mod og opofrelse i konflikt 
-og katastrofeområder eller have udført pionerarbejde 
indenfor offentlig sundhed”. Samtidigt med prisen fik 
hun bevilget 3 millioner kroner til sit ophostprojekt. 

Det er klart, at Nete er virkelig glad og stolt 
over anerkendelsen, men hun håber samtidig at 
medaljen vil give den ordning, hun nu har fået som 
udkørende sygeplejerske, øget opmærksomhed så 
man også i andre dele af landet vil sætte noget i 
værk for at nå ud til denne gruppe af udsatte med 
prøver og behandling. Som hun selv siger: ”Det er 
så lidt, der skal til – og det er så ligetil, og i den 
sidste ende gør det en meget stor forskel for de men-
nesker, som oftest rammes af denne sygdom . . ”

jra@kbhavis.dk

Florence Nightingale-medaljen er ualmindelig smuk i guld 
og sølv.

Nete på vej på arbejde med sit ophostudstyr på cyklen.
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Portør ved Bispebjerg Hospital, Alex Kjeldgaard, har i resten 
af 2016 et misundelsesværdigt job, fordi det giver smil og god 
stemning dagen igennem.

TEKST JETTE R. ARENDRUP     FOTO TORBEN DRAGSBY
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HAIRSTYLISTEN.DK

HAIRSTYLISTEN

21 års erfaring 
som professionel hårstylist.

Uddannet af verdensmester, kunstner, 
frisør og stylist Kapanov, formand 

for Intercoiffure Mondial i Østeuropa.

HENSYNSFULD SERVICE 
I VINTERKULDEN

PROJEKT Hospitalet afprø-
ver nemlig året ud et beun-
dringsværdigt pilotprojekt til 
glæde for såvel mobile som 
gangbesværede patienter. 

Lige inden for hovedpor-
ten, Bispebjerg Bakke 23, hol-
der Alex alle hverdage fra kl. 
8.00 – 15.00 i en hvid, eldre-
ven, opvarmet vogn og spej-
der efter rådvilde patienter, 
der har brug for hjælp. Et 
skilt øverst på vognen med 
ordene INFORMATION er in-
gen overdrivelse. Alex kender 
hospitalet fra ende til anden 
og viser skiftevis patienter vej 
til den rette afdeling eller kø-
rer vedkommende helt hen 
til døren. Ved ankomsten til 
afdelingen får de patienter, 

der ikke er så mobile, stukket 
et visitkort i hånden med et 
telefonnummer, de kan ringe 
til, når de vil hentes og køres 
tilbage. Den venlige portør i 
den hvide el-bil hjælper på 
denne måde 40-60 patienter 
dagligt.

Denne service blev først 
og fremmest sat i værk for 
at hjælpe gangbesværede pa-
tienter, fordi afstanden til 
de forskellige afdelinger kan 
være ganske stor. Men ord-
ningen er samtidig en mærk-
bar fordel for afdelingerne, 
da patienter ofte undervur-
derer, hvor lang tid de skal 
beregne for at nå helt frem til 
deres undersøgelse. Med den 
nye ordning er forsinkelser 

på afdelingerne ikke længere 
så hyppige, og patienterne 
undgår stress og ærgrelser i 
deres bestræbelser på at nå 
frem til den rette afdeling i 
tide. I tilgift får de varmen 
i bilen og en hyggelig snak 
med chaufføren. 

Hvis man er én af de hel-
dige, der har fået hjælp af den 
søde portør i den lille hvide 
el-bil, kan man ringe til 35 31 
35 31 og bede om direktionen 
eller skrive på mail direktion.
bbh-frh@regionh.dk og give 
sin mening om projektet til 
kende. Så forøges chancerne 
for, at ordningen kan gå hen 
og blive permanent.

jra@kbhavis.dk

Alex er parat med venlig og professionel hjælp lige inden for hovedporten.

JEANSSTORE-BASIC.DK
NORDRE FRIHAVNSGADE 12 ( LIGE OVERFOR INGRID JESPERSENS SKOLE ) TLF. 20 41 52 50

KØBENHAVNS
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11.00-18.00

LØRDAG
10.00-15.00
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VI HAR
NU OGSÅ ET 

STORT UDVALG I 
JBS UNDERTØJ 

CLASSIC 

NU  400,-

LEE RANGER 500,-
ALLE STR.

NU  425,-
LEE BROOKLYN 500,-
ALLE STR.

NU  425,-
WRANGLER TEXAS
BOMULD 550,-
ALLE STR.

NU  450,-
WRANGLER TEXAS
STRETCH 600,-
ALLE STR.

NU  500,-
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For øjeblikket sidder ordmesteren 
Kim Leine i sit skrivekammer i hjem-
met på Amager med magisteren på 
den ene og magikeren på den anden 
skulder og skriver på den midterste 
bog i Grønlands-trilogien. Om morge-
nen kl 7.30 kysser han sine to børn 
og konen godmorgen, tager øreprop-
per i og sætter sig ind på kontoret og 
skriver. 

Når han har fri får han ny energi 
i gaderne i København K.

- I både Profeterne fra Evigheds-
fjorden og Afgrunden tegner du magi-
ske billeder med dufte og lyde af for-
tidens København, hvordan kommer 
de billeder til dig? 

- Når jeg skriver om København i 
f.eks. 1787 eller 1938 eller 2005, for-
søger jeg at finde ind til den fysiske 
oplevelse i sig selv i de møder jeg har 
haft med byen. Jeg går meget rundt i 
byen, kigger på byen, mærker den, og 
denne sansning forsøger jeg at over-
føre til en sansning i skrivningen. 
Jeg har tidligere haft en seddel på 
væggen over mit 
skrivebord hvor 
der stod ”De fem 
sanser”. Jeg min-
der altså hele ti-
den mig selv om 
at inddrage hele 
sanseapparatet 
i skrivningen, 
og dermed læse-
rens sanseappa-
rat i læsningen. 

Dette giver et 
nærvær som gør 
at andre og mere 
abstrakte ting 
også kan opleves 
mere konkret 
end de normalt 
bliver.

- Du slutter 
dagens skrivear-
bejde kl. 15 og 
åbner døren ud til familien, hvor går 
I hen og oplever noget sammen?

- Jeg vandrer meget i byen. Nu er 
mine børn blevet så store, at de ikke 
længere gider sidde i barnevogn. Men 
indtil for et års tid siden gik jeg byen 
tynd, skubbende på et af mine børn. 
Det er faktisk hurtigere end man tror 

at gå fra Ørestad ind til centrum; det 
tager kun ca. 20 minutter. Og det er 
en dejlig tur, hen over Langebro og 
ned ad H.C. Andersens Boulevard, 
forbi Glyptoteket, Tivoli og så ned 
ad Strøget. 

Jeg færdes omkring gågaderne og 
bliver aldrig træt af at kigge på hu-
sene, mærke duftene, observere lys og 
skygger på facaderne og ikke mindst 
glo på mennesker. Jeg har en dårlig 
vane med at glo intenst på folk og 
vil hermed benytte lejligheden til at 
sige undskyld til dem der har følt sig 
overbegloet. 

Det frisker mig meget op i hovedet 
efter min arbejdsdag at kigge på men-
nesker. Nogle gange bevæger jeg mig 
lidt væk fra centrum, men alt for sjæl-
dent. Der skal en særlig anledning til, 
nogen der sætter mig stævne. 

Og når det først sker, nyder jeg det, 
gensynet med et sted jeg ikke har væ-
ret de sidste ti, femten år. En meget 
sjælden gang sker det at en ny streg 
bliver trukket på mit personlige Kø-

benhavnerkort; 
et sted jeg al-
drig har været 
før. Efter fyrre 
år som køben-
havner er det 
dog ekstremt 
sjældent med 
nye streger.

- Hvor er Kø-
benhavns af-
grund?

- Afgrunden 
er jo nærvæ-
rende overalt 
og til enhver 
tid. Den sidder 
i skrædderstil-
ling på gaden 
med tiggerskå-
len, papvinen 
og hunden, den 
er uden for Ma-

riakirken i Istedgade, den er rundt 
omkring på byens brune værtshuse, 
og der er masser af afgrund på Ho-
vedbanegården. 

Jeg kan godt lide at gå disse steder, 
og jeg har altid nemt ved at falde i 
snak med de forskellige typer der be-
væger sig i denne zone. 

Jeg føler en stor solidaritet med 
dem, men føler mig også frastødt og 
er lettet når jeg vender tilbage til min 
fireværelses med tre altaner i Øresta-
den. 

Det er sundt at minde mig selv om 
afgrunden. Jeg har en længsel efter 
den, efter hjemløsheden, narkoma-
nien og fortabelsen og den frihed der 
er i disse tilstande. Den længsel skal 
holdes under kontrol. For som alle 
mænd der længes efter fortabelsen, 
er jeg også bange for den.

- I dine romaner har det et vidun-
derligt blik for tosser, er det sådan, 
at tosserne kommer til dig og gerne 
vil snakke?

- Måske er det også fordi jeg er en 
slags tossemagnet. Jeg oplever i hvert 
fald at subsistensløse, tiggere, prosti-
tuerede og sælgere af telefonabonne-
menter styrer målbevidst i min ret-
ning når jeg går ned ad gaden. Det 
har dog hjulpet en smule at jeg ragede 

håret af hovedet og anlagde mother-
fuckerskæg.

- Hvad skriver du på for tiden? 
- Jeg skriver på flere ting. Der er 

to bøger på vej i år, en kortroman og 
en børneroman. Kortromanen hed-
der ”De søvnløse” og udspiller sig hen 
over et døgn i Tasiilaq i Østgrønland 
nogle år ude i fremtiden. Det er en 
slags dystopi, hvor selve dystopien er 
et andet sted, nemlig i Europa, som 
er ved at drukne i krig. Samtidig med 
at der kontinuerligt kører billeder fra 
krigen i nyhederne, lever disse men-
nesker – danskere og grønlændere – 
i en uvirkelig, overeksponeret boble 
af fred. 

”De søvnløse” er planlagt til udgi-
velse i april. 

Lige nu arbejder jeg på anden del 
af min Grønlands-trilogi, og der er 
nok fast arbejde, fra 7.30 til 15.00, til 
de næste to år, mindst!

cb@kbhavis.dk

TEKST CAMILLE BLOMST

KIM LEINE MIT KØBENHAVN

UNDSKYLD 
TIL ALLE 

DE OVERBEGLOEDE

MÅSKE ER DET OGSÅ FORDI 
JEG ER EN SLAGS TOSSEMAG-
NET. JEG OPLEVER I HVERT 
FALD AT SUBSISTENSLØSE, 
TIGGERE, PROSTITUEREDE OG 
SÆLGERE AF TELEFONABON-
NEMENTER STYRER MÅLBE-
VIDST I MIN RETNING NÅR JEG 
GÅR NED AD GADEN. DET HAR 
DOG HJULPET EN SMULE AT 
JEG RAGEDE HÅRET AF HOVE-
DET OG ANLAGDE MOTHER-
FUCKERSKÆG.
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RAPPORT Fire mænd, der blev fængslet 
efter Omar el-Husseins terrorangreb i 
København sidste år, er blevet tiltalt 
for medvirken til terror. 

Tiltalen mod de fire mænd omfat-
ter udelukkende medvirken til drabet 
på vagten Dan Uzan ved synagogen i 
Krystalgade og forsøget på at dræbe 
to politifolk.

Tiltalen er formelt blevet rejst af 

justitsminister Søren Pind (V), der 
er øverste anklagemyndighed i sager 
om terror og andre forbrydelser mod 
staten.

De fire mænd, som er henholds-
vis 20, 23, 26 og 31 år, nægter sig alle 
skyldige.

Nævningesagen ventes at blive 
indledt 10. marts, og der er afsat 30 
retsdage.

RAPPORT Københavns Politi har gen-
nemført en anholdelsesaktion med 
efterfølgende ransagninger på bag-
grund af fire sager om våbenbesid-
delse, som er kommet til politiets 
kendskab under efterforskningen af 
trippeldrabet 11. november 2015 på 
Christian Paulsens Vej på Frederiks-
berg.

De anholdte har forbindelse til de 
tre dræbte. Efterforskningen har vist, 
at de efter politiets overbevisning i de 
to måneder efter drabene har anskaf-
fet sig fire forskellige våben i forbin-
delse med mulig hævn af drabene på 
deres venner.

Der er tale om tre skarpladte pisto-
ler og en skarpladt jagtriffel, som alle 

er handlet ved særskilte episoder og 
derfor løbende er beslaglagt i forbin-
delse med efterforskningen.

Politiet har ved aktionen anholdt 
de personer, der er identificeret som 
både leverandører og købere af våb-
nene, men også personer, der har 
deltaget aktivt i planlægningen om 
at skaffe våben.

Anholdelser og ransagninger er 
sket i Storkøbenhavn, på Sjælland, 
på Fyn og i Jylland. Der er anholdt i 
alt 12 personer, og der er gennemført 
19 ransagninger. De anholdte er alle 
mænd med anden etnisk oprindelse 
end dansk, og de er i alderen fra 16 
til 30 år. 

RAPPORT Næsten 11 år efter drabet 
på en taxichauffør i København for-
søger politiet fortsat at få anholdt 
den mistænkte, der kaldes ”Jaguar”. 
Tilsyneladende er betjentene på spo-
ret af manden, der har boet i et euro-
pæisk land.
En amerikansk mand blev dømt 
for usømmelig omgang med lig, 
mens politiet mente, at en sudane-
sisk mand med øgenavnet ”Jaguar” 
kunne være gerningsmand. Han for-
lod imidlertid Danmark straks efter 
forbrydelsen.

På grund af de makabre omstæn-
digheder vakte sagen stor opsigt til-
bage i 2005.

Offeret havde tilsyneladende 
mødt ”Jaguar” og amerikaneren på 
værtshuset Andy’s Bar i Gothers-
gade. De endte i sudaneserens lejlig-
hed, hvor taxichaufføren blev slået 
ihjel på badeværelset.

Amerikaneren har fortalt om for-
løbet og har sagt, at han følte sig 
truet af ”Jaguar”. I et retsmøde til-
stod han at have deltaget i parterin-
gen af liget. 

RAPPORT Københavns Politi har slået 
til mod et vekselbureau i forbindelse 
med mulig hvidvaskning af nar-
kopenge.

Sagen er en udløber af operation 
”Moneymaker”, der blev efterforsket 
fra slutningen af 2013 til maj 2014, 
hvor fire personer blev anholdt for me-
get omfattende hashhandel.

Der faldt dom i Københavns Byret 
2. juli 2015, hvor de fire personer i for-
skellig grad blev dømt for udførsel af i 
alt 108.372.000 danske kroner, hvilket 
svarer til cirka 4 tons hash. De 4 per-

soner blev idømt henholdsvis 3 år og 6 
måneder, 6 år, 9 år og 10 års fængsel. 
Sagen er anket til Landsretten.

I forbindelse med denne sag blev 
det konstateret, at der er vekslet penge 
til 500 euro-sedler i vekselbureauet. 
Derfor har politiet foretaget anhol-
delse af den 53-årige indehaver af 
vekselbureauet, der sigtes for hæleri, 
subsidiært for overtrædelse af hvid-
vaskningsloven. 

lp@kbhavis.dk

Fire tiltales for medvirken til terror

12 anholdt i forbindelse med trippeldrabet

Jaguar jages

Anholdt for hæleri og hvidvask

FRANK JENSEN 
VIL BOYKOTTE 
BESPARELSER
Københavns overborgmester 
Frank Jensen (S) har fået nok af 
regeringens besparelser over for 
kommunerne og nægter at pege 
på, om det er skoler, ældrepleje, 
veje eller andre kommunale om-
råder, der skal holde for, når rege-
ringen, Dansk Folkeparti, Liberal 
Alliance og de Konservative næste 
år opkræver det såkaldte omprio-
riteringsbidrag på én procent af 
kommunernes budgetter.

- Regeringens omprioriterings-
bidrag er et udtryk for, at regerin-
gen tager penge op af kommune-
kassen. Det er en slags tyveri, 
siger Frank Jensen, der har sikret 
sig støtte fra hele Borgerrepræsen-
tationen.

København skal betale 247 mio. kr.
Næste år skal landets kommuner 
lægge et samlet omprioriterings-
bidrag på 2,4 milliarder kroner 
i statskassen. De københavnske 
skatteydere skal betale 247 milli-
oner kroner af bidraget.

Regeringen indførte i somme-
ren 2015 omprioriteringsbidraget 
for at skaffe kapital til at priori-
tere offentlig velfærd eller skat-
telettelser. Kommunerne skal i 
årene 2016-2019 indbetale én pro-
cent af deres budget årligt til stats-
kassen.

- I mine seks år som overborg-
mester har vi effektiviseret for-
valtningerne med 1,5 milliarder 
kroner. Vi skal fortsætte ad det 
spor med en effektiv kommunal 
forvaltning, men filmen knæk-
ker, når regeringen lægger det her 
oveni. Jeg vil opfordre borgmestre 
rundt omkring i landet til at gøre 
det samme og sige: Vi tager hånd 
om kommunens økonomi, og så 

må finansministeren, regeringen 
og Dansk Folkeparti selv lægge 
ansigt til, hvis der skal laves be-
sparelser i kernevelfærden, siger 
Frank Jensen.

Michael Ziegler bakker op
Høje Taastrups konservative borg-
mester Michael Ziegler tager op-
fordringen fra Frank Jensen op og 
tilslutter sig, at nok er nok. Han 
mener, at regeringen selv bør tage 
ansvaret for planerne.

- Regeringen skal stille sig op 
sammen med borgmestrene og lo-
kalpolitikerne og være med til at 
sige til befolkningen, at det her 
har konsekvenser. Jeg efterlyser 
ærlighed, siger Michael Ziegler.

Venstre og Dansk Folkeparti 
på Christiansborg afviser kritik-
ken fra Frank Jensen.

14 fagforeninger fra hoved-
stadsområdet bakker op om 
Frank Jensen opfordring til oprør 
og starter en landsdækkende ak-
tion mod regeringens ompriorite-
ringsbidrag. 

Stormøder, aktioner, debatmø-
der og internt og eksternt pres 
på politikere på alle politiske ni-
veauer. Det er nogle af de initi-
ativer, de 14 fagforeninger den 
kommende tid sætter i gang lan-
det over. Formålet er at skrive om-
prioriteringsbidraget ud af KL’s 
næste økonomiaftale med staten.

Initiativerne er målrettet kom-
munerne i håb om, at borgmestre 
og kommunalpolitikere på KL’s 
topmøde i marts beslutter, at KL 
ikke skal acceptere et ompriorite-
ringsbidrag i den næste kommu-
nale økonomiaftale.

lp@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN
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NÅR URE GØR TIDEN URET
BaneDanmark, dette overflødigheds-
horn af et i praksis unødvendigt depar-
tement, der blev etableret for at sikre 
fri konkurrence 
på jernbaneskin-
nerne, har også 
ansvaret for sta-
tionerne og be-
sluttede en dag 
at skære kraftigt 
ned på urene. 
Folk havde jo mo-
biltelefoner, og så 
behøvede man 
ikke den luksus. 
Væveren Kim Na-
ver fra Venders-
gade påpegede i 
et glimrende læserbrev i denne avis, at 
det nye Nørreport til vistnok 700 mio 
kr. er ur-løs.

Dog er det stadig muligt at se store 
ure i gadebilledet, de hænger som blik-
fang over butikker, der beskæftiger sig 
med at sælge armbåndsure; mange sæt-
ter stadig pris på at bære et sådant, og 
der er knyttet en del prestige til disse 
chronometre; ved at blære sig med et ur 
til 100.000 kr. kan en mand med styr på 

karrieren sende et magtfuldt signal om 
sin velstand, og kvinder kan flashe, at 
de har en betænksom ægtemand eller 
elsker. Rolex – så ruller det bare.

Man skulle tro, at en specialforret-
ning med speciale i korrekt tidsmåling 
også ville lægge vægt på, at deres faca-

deure opfører sig 
i overensstem-
melse med melle-
meuropæisk tids-
regning, der blev 
indført ved lov af 
29. marts 1893, 
ifølge hvilken ti-
den for alle dele 
af landet skal 
bestemmes lig 
med middelsol-
tiden for den 15. 
længdegrad øst 
for Greenwich, 

således at tiden i Danmark er en time 
forud for Greenwich tid. Definitionen 
er hentet i Københavns Universitets al-
manak side 41.

Men personalet i de omhandlede 
butikker synes at ignorere det ellers 
ret indlysende krav om, at deres rekla-
meure skal gå rigtigt. Måske kigger de 
ikke op for at kontrollere denne public 
service, måske er urene defekte eller be-
sværlige at stille – kræver det en stige?

Derfor kan man på sin tur gennem 
byen more sig over, at klokken er 12:45, 
mens den i virkeligheden er 15:14, og 
når man først har erkendt, at disse of-
fentlige tidsmålere opfører sig utidigt, 
kan man nøjes med at betragte dem 
som dekoration og rette sig efter sin 
mobiltelefon eller smykket på venstre 
håndled fremfor at geråde i panik over, 
at der er koks i timeplanen.

Urmagerne er ikke forpligtet af of-
fentlige bekendtgørelser til at sikre, at 
deres public service er i overensstem-
melse med den omhandlede lov fra 

1893; man kunne dog tro, at en form 
for faglig stolthed ville tvinge de ud-
mærkede mennesker til at drage om-
sorg for, at deres reklameskilt var i over-
ensstemmelse med de faktiske forhold, 
og at man derfor roligt kan regne med, 
at deres vareudvalg består af ure, man 
kan stole på.

Indtil videre advares Københavns 
fodgængere mod at nære tillid til de 
urskiver, der præger det offentlige rum, 
således at de ikke kommer for sent – el-
ler for tidligt.

Lurifax

Tårnfalken 

MAN SKULLE TRO, AT EN SPE-
CIALFORRETNING MED SPE-
CIALE I KORREKT TIDSMÅLING 
OGSÅ VILLE LÆGGE VÆGT PÅ, 
AT DERES FACADEURE OPFØ-
RER SIG I OVERENSSTEMMELSE 
MED MELLEMEUROPÆISK TIDS-
REGNING.

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

Skjortevask
      5 stk. 100.-
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TEKST ERICH KARSHOLT

KØBENHAVN SET FRA OVEN 
(FOR FØRSTE GANG)

ANMELDELSE ”En forførende duft af 
brændstof” en den yderst passende ti-
tel på Toni Mygdal-Meyers bog om de 
få danskere, der omkring 1910 var pi-
onerer indenfor flyvning herhjemme. 
De brugte især Kløvermarken på Ama-
ger som afsæt for deres forsøg med at 
komme i luften og vel at mærke holde 
sig deroppe i længere tid, hvilket i før-
ste omgang blot var nogle minutter. 

Det er lykkedes for forfatteren, med 
afsæt i et betydeligt kildemateriale fra 
samtidige aviser og ved at grave dybt 
i landets mange lokalarkiver, at sam-
mensætte nogle fine personkarakteri-
stika af disse entusiaster, der på den 
ene side fik folk til at ryste på hovedet 
- tænk, de ville op i luften -og på den 
anden side, fik borgere fra alle sam-
fundslag, til at samles i dage og næt-
ter, for at følge både forberedelser og 
selve flyvningerne. 

Dengang krævede det masser af 
selvtillid at sætte sig op i et fly. Og den 
lille håndfuld af entusiastiske dan-
skere, der gjorde det, havde skæbnen 
med sig, i det mindste mens de fløj. De 
overlevede mange motorstop og styrt, 
men satte sig alligevel op igen, til trods 
for ustabile motorer og vindfølsomme 
maskiner. De var begejstrede over de 
motoriserede og tekniske opfindelser, 
og ville vise den undrende befolkning, 
at selvfølgelig kunne man da flyve! 

Fra Øresund til provinsen
Især ønsket om at flyve først over Øre-
sund er beskrevet med en indlevelse, 
der gør at man som læser nærmest fø-
ler, at man står på Kløvermarken sam-
men med de tusinder af andre køben-
havnere, der lagde nakken tilbage og 
oplevede suset, når en maskine ende-
lig startede motoren og fløj.

 Lang tids forberedelse og mange 
flyvninger slog fejl. Mygdal-Meyer ta-
ger læseren med ombord i et af Ro-
bert Svendsens forsøg, på en dag, hvor 
han om morgenen havde fået trukket 
en tand ud hos tandlægen og her var 
blevet godt bedøvet med æter, hvil-
ket han tydeligvis stadig var påvirket 
af, da han satte sig op i maskinen (s. 
192): ”Allerede over strandkanten var 
det ved at gå grueligt galt. Han så dob-
belt, han så stjerner, han svedte tran, 
og bedre blev det ikke, da motoren be-
gyndte at gå ujævnt. I sin omtågede 
tilstand blev han en smule irriteret; 
nu ku’ det faneme snart være nok. Mo-

toren duede ikke, helbredet skrantede, 
han var ved at tabe kampen om præ-
mien, så hellere brænde motoren af 
under et ærligt forsøg på at nå over 
end opgive.” 

Og motoren stod af. Robert Svend-
sen vendte sin maskine tids nok til på 
et hængende hår at nå i land - og ved 
et lykketræf lande uden at komme til 
skade. Det fik (naturligvis) ikke Svend-
sen til at opgive flyvningen. Den 17. juli 
1910 om morgenen startede han igen 
maskinen med kurs mod Sverige. Efter 
31 minutter i luften landede han på 
Limhamnsfältet nær Malmø. Køben-
havnerne var i vild jubel over at kunne 
kåre deres egen kanalflyver. Den øko-
nomiske håndsrækning, i form af en 
præmie på 5.000 kr. blev skænket af 
Svensk Aeronautisk Selskab, mens der 
fra dansk side blev kvitteret med en 
platte fra Den Kgl. Porcelainsfabrik. 
Tragikomiske historier og anekdoter 
som denne er bogen fuld af.   

Bogen udmærker sig også ved at 
grave ny viden frem fra arkiverne. 
Ikke mindst i bogens andel del, der 
fokuserer på flyvninger i provinsen 
i tiden efter Øresund var overfløjet. 
I høj grad baseret på datidens aviser, 
for det var jo det helt store, når en fly-
vemaskine første gang fløj over byer 
som Frederikshavn, Horsens, Varde og 
Køge. Folk var helt vilde. Måske også 
lidt svært at forestille sig i nutiden, 
men det må jo trods alt have været 
meget mere overvældende første gang 
at se og høre en maskine i luften, end 

når vi i dag er med direkte, når astro-
nauten Andreas Mogensen taler i te-
lefon med sin mor fra en rumstation.

Luftens helte 
Personskildringerne er som nævnt 
meget fine og præcise. Toni Myg-
dal-Meyer rammer datidens stem-
ning, således føles det i hvert fald. Han 
har sine helte og man får sympati med 
både H.C. Christiansen, Svendsen, den 
svenske flyver Cederström samt fly-
konstruktørerne Berg, Storm og Niel-
sen. Vinhandler Thorup karakteres 
mest som en dameglad ungkarl, der 
brugte flyvningen til også at leve livet 
på landjorden. Hvilket ikke bebrejdes. 
Ingen tvivl om at damer fra alle luftlag 
lod sig begejstre af flyverne og deres 
vovemod. 

Nervø beskrives mest af alt som en 
opblæst snob. Her er forfatteren lidt 
hård i sin dom, selvom der ikke er 
tvivl om, at det steg Nervø til hove-
det, at han var den første, der fløj ind 
over København og rundt om Rådhu-
stårnet. Karakteriseringen af Nervø er 
dog det rene vand sammenlignet med 
spidningen af Ellehammer, der tyde-
ligvis kopierede andre, endda uden 
at kende til basale fysiske principper. 
Det nærmeste han kom himmelen var 
luftkasteller. Det dokumenteres vel at 
mærke af samtidens beskrivelse af El-
lehammers flyvemaskiner og forsøg. 
At han siden har fremstået som en af 
Danmarks førende opfindere indenfor 
flyvning er en gåde. 

Toni Mygdal-Meyers pointe er i høj 
grad, at de andre gik i glemmebogen, 
for de ville bare flyve, det handlede 
ikke om berømmelse, selv om den i 
øvrigt både kompetente og sympatiske 
Robert Svendsen i årtier var kendt som 
Sundflyveren. Det er en fornøjelse, at 
Mygdal-Meyer ikke alene fremlægger 
dokumentation fra samtiden, men 
med en indlevelse nærmest genskaber 
stemningen, så duften af brændstof 
fornemmes mellem linjerne. Foruden 
en faktuel stærk bog, kan den derfor 
også læses som en roman om dengang, 
der var rigtige flyvere til. 

Toni Mygdal-Meyer

En forførende duft af brændstof

429 sider, illustreret. 

Forlaget Radius. Vejl. pris 299 kr.

Flyveren Robert Svendsen.
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Weekenden: Svede over køkken-
bordet over din skat, moms og 
regninger – eller ud i det fri?
Hvad vil du helst?
Ligge ved stranden - eller svede over din økonomi/skat/
moms hjemme ved køkkenbordet?
Tal med os – vi kan håndtere din økonomi og dit regn-
skab, så du kan koncentrere dig om det andet!

Hvad kan du få hjælp til?
• Et overblik over din virksomheds økonomi 
 og skat – eller din personlige
• Økonomistyring, budget og økonomisk sparring 
 på strategisk niveau
• Årsregnskab og indberetninger, skat 
 og selskabsselvangivelse
• Gældssaneringssag eller gældsrådgivning
• HR og lønadministration

Samspillet gør arbejdet bedre, det bliver værdiskabende 
og bidrager til den langsigtede vækst. 

Du er meget velkommen til at komme forbi til en samtale 
– og gå fra den med nyt fokus.

Ring eller skriv til os på 36 96 48 66 
eller mail@markman-bechlund.dk

TEKST JANNIK LUNN

Klaus Rifbjerg

Til rette vedkommende 

215 sider, 250 kr. 

Tiderne Skifter

ANMELDELSE Inden Klaus Rif-
bjerg døde sidste år, nåede 
han lige at skrive de erindrin-
ger, Til rette vedkommende, 
som nu er udkommet post-
humt på Tiderne Skifter.
Han begynder helt tilbage 
med at fortælle om sin farfar 
Gustav, der oprindeligt havde 
heddet Petersen, men så ryk-
kede Langelandsindflydelsen 
frem, og deres afkom kom til 
at hedde først Rifbjerg-Peter-
sen og siden kun Rifbjerg. 

Amager og Asserbo
Opvæksten fandt sted på In-
golfs Alle på Amager, som 
man ofte har hørt om i Rif-
bjergs forfatterskab, og her 
fortæller han allerede om 
vennerne Jesper (Jensen) og 
Niels (Barfoed), hvor han alle-
rede havde lært sidstnævnte 
at kende i Asserbo, hvor fami-
lien havde sommerhus. Også 
fætteren Hakon Stangerup 
møder man og især hans søn 
Henrik, som ikke omtales vi-
dere kærligt. Rifbjerg fortæl-
ler, at da Henrik Stangerup 
var så syg, at det kun var 
Elsa Gress, der tog sig af ham, 
går anekdoten, at da Henrik 
besøgte hende på sygehuset, 
måtte hun bede ham om at 
holde op med at tale om sig 
selv hele tiden. Det var trods 
alt hendes dødsleje! 

Efter skildringer af gym-
nasietiden, et længere ophold 
i USA, forelskelsen og det se-
nere ægteskab med Inge, kal-

det Ping, som holdt livet ud, 
bliver læseren også præsen-
teret for de tre børn, Inge, 
Synne og Frands. Efter noget 
om tiden som journalist først 
på Information og senere på 
Politiken er man med til 
hans indtræden på den lit-
terære scene, hvor Hans Brix 
fx skrev at digtsamlingen 
Under vejr med mig selv var 
”en ørkenvandring uden be-
duiner”, og her følger nogle 
vittige og karske portrætter 
af forskellige kritikere, hvor-
efter de fem år som redak-
tør af tidsskriftet Vindrosen 
sammen med Villy Sørensen 
skildres som de lykkeligste i 
hans litterære liv. 

En stor stemme
Efter de mange revyer, som 
Rifbjerg skrev sammen med 
Jesper Jensen, blev deres for-
hold lidt mere anstrengt ef-
ter ungdomsoprøret, og også 
Niels Barfoed kom Rifbjerg 
på kant med, specielt efter 
romanen Marts 70, hvor han 
skildrede Barfoed som dob-
beltagent. 

I mange år var de to gamle 
venner ikke på talefod, men 
kort inden Rifbjergs død 
fandt de dog heldigvis me-
lodien igen, står der på bo-
gens sidste side. Der er me-
get lidt om Rifbjergs tid som 
direktør på Gyldendal, men 
han kommenterer selvfølge-
lig også den dameglade Ole 
Wivels ungdomsflirt med fa-

scismen, og her nævner han 
desuden, hvordan Knud W. 
Jensen ligefrem i årevis var 
udsat for en pengeafpresser, 
”der vidste mere end godt var, 
og gerne skulle holde sin vi-
den under vesten for ikke 
at kaste den i grams for det 
pæne publikum på Louisiana 
og omegn.”

Der kunne nævnes et utal 
af andre erindringer og anek-
doter, som Klaus Rifbjerg så 
fotografisk og sansemættet 
skildrer, men der er kun at 
sige læs bogen! Det er én af 
de stemmer, man vil savne, 
men heldigvis ligger der sta-
dig flere endnu ikke udgivne 
romaner i Gyldendals penge-
skab.

NÆSTSIDSTE RYK
FRA RIFBJERG

       


















NÆSTSIDSTE RYK
FRA RIFBJERG
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PRIS Da Dan Turèll i 1977 i digtsam-
lingen Storby-Blues gik “Gennem 
Byen Sidste Gang”, traskede han di-
rekte ind i det danske sprog, og i de 
danske hjerter, med en tekst, der si-
den er blevet ikonisk for den alt for 
tidligt afdøde forfatter. 

Takket være den københavnske, 
amerikanskfødte forfatter og over-
sætter Thomas E. Kennedys ihærdige 
indsats med at promovere Dan Turèll 
(og talrige andre danske digtere) i det 
store udland breder Turèlls tekst sig 
i disse år ud over landets grænser, 
nu under titlen “Last Walk Through 
the City”. Kennedy er årets modtager 
af den eftertragtede Dan Turèll Me-
dalje, der sidste år tilfaldt kriminal-
forfatteren Jesper Stein.

Thomas E. Kennedy har selv bevæ-
get sig vidt omkring. Han blev født i 
1944 i New York-bydelen Queens og 
besluttede allerede som 17-årig, at 
han ville være forfatter. I 1974 flyt-
tede han til Frankrig, og to år efter 
fortsatte han til Danmark, hvor han 
siden har haft sin base.

Københavnerkvartetten
I 1981 fik Thomas E. Kennedy sin 
første novelle trykt i et tidsskrift, i 

1988 kom den første bog, og siden er 
det blevet til mere end 30 romaner, 
noveller, essays og litterære studier. 
Blandt de mange titler kan fremhæ-
ves “Copenhagen Quartet”, fire roma-
ner, hvor forfatteren – ligesom Dan 
Turèll – bevæger sig gennem den dan-
ske hovedstad på kryds og tværs. 
De fire dybt originale bøger er udgi-
vet af forlaget Bloomsbury i både USA 
og Storbritannien. 

Sideløbende med sit eget forfatter-
skab har Thomas E. Kennedy udført 
et omfattende arbejde for at udbrede 
kendskabet til Dan Turèll i den en-
gelsksprogede verden. Han har op-
trådt med sine oversættelse af Dan 
Turèlls digte i USA og Storbritannien 
og har publiceret både digte og in-
troduktioner til den danske digter i 
internationale litterære magasiner. 
Herudover har han udsendt cd’en 
An Introduction: Dan Turèll + Half-
dan E meets Thomas E. Kennedy 
(Plantsounds Records, 2013), hvor 
han læser sine oversættelser af tolv 
af Dan Turèlls tekster til Halfdan E’s 
musik (heriblandt naturligvis “Last 
Walk Through the City”). Og i løbet 
af dette forår vil Kennedys oversæt-
telse af et 24-siders uddrag af Vangede 

Billeder (1975) blive publiceret i det 
velanskrevne amerikanske tidsskrift 
New Letters.

Kennedy på dansk
Mikroforlaget Rod&Co har til hen-
sigt at udgive Thomas E. Kennedys 
“Copenhagen Quartet” på dansk i 
løbet af de kommende år. Det før-

ste bind, der har fået titlen I selskab 
med engle, vil udkomme i løbet af 
marts. Udgivelsen markeres med et 
arrangement onsdag den 2. marts kl. 
16-17 i Absalon Folkehus (Sønder Bou-
levard 73, Vesterbro) med oplæsning 
ved bogens oversætter Frej Larsen 
samt forfatterne Line-Maria Lång og 
Per Smidl.

Overrækkelsen af Dan Turèll Me-
daljen til Thomas E. Kennedy vil 
finde sted på Dan Turèlls fødselsdag 
lørdag den 19. marts kl. 15. Sted: Dan 
Turèll Samlingen, Vangede Bibliotek, 
Vangede Bygade 45.

Medaljen er tiltænkt en person, 
der i sit kunstneriske virke korre-
sponderer med Dan Turèlls værk og 
ånd. Selve medaljen er udført af me-
daljøren og maleren Barry Lereng 
Wilmont, bosat i Borgergade, der ud-
gav en række kunstbøger sammen 
med Turèll – og som senest står bag 
den eksklusive tosprogede udgivelse 
Gennem Byen Sidste Gang / Last Walk 
Through the City (2010) med Thomas 
E. Kennedys oversættelse af dette ene 
digt ledsaget af fire originale litogra-
fier.

I anledning af 70-året for Dan 
Turèlls fødsel vil medaljen i år som 
noget særligt være fremstillet af sølv. 
Medaljen uddeles af Dan Turèll Sel-
skabet, hvis bestyrelse består af re-
daktør Jacob Ludvigsen, forfatteren 
Lars Movin samt bibliotekar og ini-
tiativtager til Dan Turèll Samlingen 
på Vangede Bibliotek.

AMERIKANSK KØBENHAVNERFORFATTER MODTAGER ÅRETS DAN TURÈLL MEDALJE

Maleren og medaljør Barry Lereng Wilmont med sølvmedaljen. 

Thomas E. Kennedy fotograferet af Mark Hillringhouse

TEKST HOLGER SKYTTE
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ANMELDELSE Journalisten El-
liot Boye, der er hovedperson i 
Finn Halfdans Et nødvendigt 
offer bliver overvåget af Po-
litiets Efterretningstjeneste, 
fordi han er i gang med at 
skrive artikler om en hemme-
lig og betændt sag, der også 
involverer den amerikanske 
efterretningstjeneste CIA. 

Det drejer sig om Moha-
mad Mahatma, der sammen 
med en kammerat, Joel, blev 
anholdt, da politiet stoppede 
en flyttevogn på Amager, hvor 
de var i gang med at flytte for 
en kammerat. Grunden var, 
at PET mistænkte Mahatma 
for at være en af verdens mest 
efterlyste terrorister, men da 
det viste sig ikke at være til-
fældet blev han løsladt, mens 
hans makker forsvandt. 

Løgnagtig politirapport
Grunden til anholdelsen var, 
at den amerikanske præsi-
dent var på besøg i Danmark, 
men det lykkedes ikke efter-
følgende for Mahatmas sag-
fører at opnå erstatning for 
uberettiget tilbageholdelse, 
da der var fiflet med anhol-
delsesrapporten. 
Da Elliot, hvis mor var ameri-
kaner, og som i sin tid blev li-
kvideret, finder ud af, at PET 
overåger ham, tager han sine 
egne forholdsregler ved bl.a. 
at bryde ind i den lejlighed, 

hvorfra overvågningen fore-
går, og der placere aflytnings-
udstyr, som han har anskaf-
fet gennem en ven, som er 
ekspert på det område. Mens 
Elliot arbejder på historien, 
har han sine besværligheder 
på avisen, hvor en redaktions-
sekretær mener, at han bru-
ger unødig tid på at skrive 
sin historie, men han får en 
allieret i avisens kvindelige 
chefredaktør, der opfordrer 
ham til at fortsætte sine un-
dersøgelser. 

Vittig og velskrivende
Snart viser det sig, at Elliot 
er oppe imod meget stærke 
kræfter, og hans liv er flere 
gange i fare. Efter en serie 
dramatiske begivenheder i 
Danmark, rejser han til USA, 
hvor han i Arizona har fami-
lie, der arbejder i politiet, og 
her bliver det til en konfron-
tation mellem hans familie af 
politifolk og CIA, og det hele 
ender med at meget falder 
på plads – også hans evige 
spørgsmål om, hvorfor hans 
mor i sin tid blev slået ihjel.

Debutanten Finn Halfdan, 
der er journalist på TV Avi-
sen, skriver både godt og til 
tider vittigt, og han har fak-
tisk hentet sin historie fra vir-
keligheden, nemlig en sag fra 
klimatopmødet i 2009, hvor 
politiet anholdt tre uskyldige 

mænd i en varevogn i jagten 
på en eftersøgt terrorist, og 
hvor Den Uafhængige Politik-
lagemyndighed kulegravede 
sagen i to år, uden at man 
fandt frem til de betjente, 
som havde behandlet de an-
holdte meget hårdhændet. 

Det er med stor succes lyk-
kedes for forfatteren at spinde 
en historie på denne sag, der 
både virker realistisk, og som 
er uhyre spændende fra først 
til sidst. En meget lovende og 
løfterig debut.

Et nødvendigt offer får 
Det Danske Kriminalakade-
mis Diplom for Årets bedste 
debut-krimi på Krimimessen 
i Horsens lørdag 12. marts.

jl@kbhavis.dk
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