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KØBENHAVN 
KUNNE KØBE NOGLE 

KLOGE KINESERE
ØGET KONTROL 

MED BYENS STØJ OG SVINERI
BLADDRØMME 
OG BORGERE I BULLERBY

INTIMIDERENDE 
INTIMITETER 

DA SPORVOGNEN 
KØRTE BAG BØRSEN

LEDER MED MOR I BYEN LARM MAGASIN MYLIUS ANMELDELSE

KAJPLADSER  Nogle slipper med 800 kr., andre må betale 5.000 kr. om måne-
den for at have en båd liggende centralt i Københavns havn og kanaler. 
På Christianshavn er efterspørgslen stor, og dygtige forretningsfolk 
har fundet en ny indtægtskilde.                        S:06                                          

TEKST JETTE R. ARENDRUP     FOTO TORBEN DRAGSBY

MIT KBH  Debutanten Martha Flyv-
holm Todes har skrevet romanen 
"På Bornholm må man græde over 
alt", hun er ægte københavner 
og derfor er det oplagt at spørge 
hende, hvor man må græde i Kø-
benhavn.                                S:10                                          

PIGERNE 
GRÆDER 
I GOTHERSGADE 

Caféen har åbent fra kl. 12.00 hver dag. Restauranten har åbent fra kl. 17.30 Mandag-Lørdag.
Rosenborggade 15-17, 1130 København K, Tlf. +45 3841 1020, www.brdr-price.dk - lige ved Nørreport og Kongens Have

HOLD DIN FEST
HOS BRDR. PRICE

Kontakt os for mere information på 
tlf. 38411020 eller mail til info@brdr-price.dk

KAJPLADS TIL LYSTBÅDE
5.000 KR. OM MÅNEDEN

SPEKULANTER PÅ SPIL:
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KØBENHAVN 
KUNNE KØBE NOGLE 
KLOGE KINESERE

LEDER

Metro-ringen - bliver den åbnet 2019, 2020, el-
ler 2021? En strid mellem Metroselskabet og den 
italienske entreprenør om et ekstra mellemvæ-
rende på syv milliarder kroner synes indtil vi-
dere uløst, og uden friske penge går arbejdet i 
stå. Den nye Metro-bestyrelsesformand Jørn 
Neergaard Larsen, der afløste den nyligt af-
døde Henning Christophersen, har sit at se 
til, og bag ham står blandt andet Køben-
havns Kommune, der hæfter for halvdelen 
af anlægsomkostningerne. Og bag den for-
tvivlede overborgmester Frank Jensen står 
de skatteydere og vælgere, der på et eller an-
det tidspunkt skal betale ekstraregningen.

Mens vi således venter på en afklaring går det 
helt ad helvede til, når det gælder Bane Dan-
marks installation af et nyt signalanlæg, som 
er beregnet til 20 milliarder. Utallige aflysnin-
ger og nye køreplaner med forlænget rejse-
tid på udvalgte S-togsstrækninger er noget, 
passagererne, der pendler fra omegnen til 
København, må finde sig i – de første fire 
signalmilliarder er forduftet i den blå luft, 
og fordyrelser og forsinkelser vinker forude.

Man kan dertil lægge en stribe havarerede og for-
dyrede IT-projekter, der koster milliarder i tabte 
skatteindtægter, fordi man ikke kan finde ud af 
at opkræve forfaldne betalinger til det offent-
lige. Efterhånden ligner det mere reglen end 
undtagelsen, at disse monstrøse løsninger vi-
ser sig at blive meget dyrere og mindre ef-
fektive, hvis de overhovedet kommer til at 
virke og ikke bare må skrottes.

Miraklernes tid er forbi. Et uskønt samarbejde 
mellem embedsmænd og private it-virksom-
heder fylder borgerne med uro og ubehag og 
kvæster tilliden til, at politikerne er i besid-
delse af viden og overblik og ansætter de 
rigtige folk, når hovedreglen er fiasko, fordy-
relse, forhindringer, forkludring og dermed 
forargelig forvaltning af vores penge.

Makværk i denne størrelsesorden synes ikke at 
være ansvarspådragende i noget videre omfang. 
Fejlkulturen accepteres som et naturligt vil-
kår, og ingen påtager sig skylden. Politikerne 
prøver at fralægge sig ansvaret, og der ansæt-
tes kostbare fejlfindingskonsulenter og ned-
sættes ”hurtigtarbejdende” udvalg, man lo-
ver bod og bedring og fastsætter nye frister 
for arbejdets fuldendelse.

Men for København og resten af landet er det 
skammeligt, at det ansvar, som magtens mænd 
og kvinder har påtaget sig, løber ud i sandet, 
uden at det i det mindste får synlige konsekven-
ser. Ikke fordi vi ønsker kinesiske tilstande, 
hvor folkets uduelige tjenere straffes strengt; 
det er bare påfaldende, at kineserne formår 
at anlægge den ene højhastighedsbane efter 
den anden, mens vi snøvler videre med IC4-
tog, der ikke kan køre, og IC2 og IC3, som 
snart ikke kan kæmpe sig hen ad skinnerne. 
Vi burde kunne få meget mere for pengene og 
undgå forsinkelser og forstyrrelser af trafik og 
administration. Måske skulle vi hyre en flok 
kloge kinesere til at klare vores gule ærter.

Københavneravisen
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den ‘Social Økonomiske Presse-
forening’, som er en socialøkono-
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8. marts 2017.

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

Henrik Cavling, 
Dagbladet Politikens chefredaktør 
1905-1927

Dan Turèll var en ærekær forfatter. Han ville næppe have hyldet 
kongen af hans café.                               

     TEGNING: CLAUS SEIDEL

»DET ER BARE ALT,
ALT FOR MEGET, MAND«

(FRA DIGTET ”DET ER IKKE LET”)

LÆSERBREV

Kære Københavneravisen, - tak for lederne i janu-
ar-nummeret. Leder 2 rammer noget essentielt for 

et frit samfund. Også leder 1 er god, synes jeg. I skriver 
den, fremgår det af en senere notits, før I véd at tidligere 
forsvarschef, Peter Bartram, bliver Ejbøls efterfølger som 
næstformand i JP-Politikens bestyrelse, hvad der ikke har 
vakt begejstring blandt Politikens medarbejdere (se Poli-
tiken i søndags). Bartram var chefen der ikke forstod, at 
hans medarbejdere uden for tjeneste havde ret til at ytre 
sig som andre borgere, så at ombudsmanden måtte gribe 
ind og gøre ham det begribeligt. Er han Ejbøls betingelse 
for at trække sig? Bartram var tidligere medlem af Jyl-
lands-Posens bestyrelse. – Med højagtelse, Jørgen Bonde 
Jensen, Indre By.

Jørgen Bonde Jensen, f. 1937, dansk litteraturkritiker, 
cand.mag. i dansk og tysk.
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Herluf Trolles Gade 18      1052  København K        Tlf. 70 27 23 14* *

Skjortevask
      5 stk. 100.-

Bahram Sari Beliverdi er en 
plaget mand. Han har fagbe-
vægelsen, politiet, fødevare-
kontrollen og Berlingske på 
nakken. Underbetaling og 
sorte lønninger, manglende 
spiritusbevilling, ustandse-
lige udskiftninger af revi-
sorer og ”direktører” samt 
underskud er brikker til 
puslespillet omkring Pro-
perty and Restaurant Group 
Invest, der ejer de enkelte 
caféselskaber. Men ingen 
kan rigtig se det fulde bil-
lede.

Hertil kommer tidligere 
domme for vold, skattesvig 
af særlig grov karakter, køb 
af hælervarer og overtræ-
delse af udlændingelovens 

bestemmer om arbejdskraft 
uden opholds- og arbejdstil-
ladelse.

Flaskerne fjernet
Et højdepunkt i lidelseshisto-
rien var politiets udrykning 
i januar til Café Dan Turèll. 
Varelageret, 500 flasker vin, 
over 100 flasker spiritus, en 
halv snes fadølfustager plus 
likør, alkoholsodavand og ci-
der, blev konfiskeret, da fore-
tagendets direktør siden de-
cember 2016, Amedeo Haydar 
Seker, ikke havde spiritusbe-
villing. Ingen vil udtale sig, 
på stedet henviser man til Be-
liverdi, som er ejer, men ikke 
direktør, men han er ikke i 
snakkehumør.

De ellers velbesøgte 
etablissementer kører med 
underskud, men holdes i 
gang, fordi Beliverdi stiller 
garanti for deres betalings-
evne. Meget mystisk.

Utilfredse ansatte
Fagforbundet 3F har 30 sager 
om ansatte, der er blevet dår-
ligt behandlet. Men de er ner-
vøse for at træde frem.
Indtil videre ser det altså ud, 
som om cafékongen stadig 
kan køre videre med sit im-
perium – og gæsterne er rela-
tivt ligeglade. Måske vil han 
senere træde frem og bedyre 
sin uskyld og hævde, at han 
er udsat for forfølgelse.

I en kortfattet mail til Ber-

lingske afviser Beliverdi alle 
beskyldninger.

”Påfaldende høje driftsom-
kostninger”
Til Berlingske udtaler revisor 
Michael Sølling: ”Ud fra de 
regnskaber, du præsenterer 
mig for, kan jeg ikke se, at der 
er tjent penge på selskaberne. 
Der kan være nogle regnskabs-
tekniske metoder, så man ikke 
kan få alle nuancerne med, når 
man blot laver en opgørelse 
over økonomien, men billedet 
viser, at der er tabt et tocifret 
millionbeløb, mens ejeren har 
stillet ca. ti millioner kroner 
til rådighed…når man kigger 
på regnskaberne er driftsom-
kostningerne påfaldende høje”.

RØDE TAL, SORTE PENGE, 
SKATTESVIG, VOLD…
KØBENHAVNSK CAFÉKONGE UNDER VOKSENDE PRES
TEKST HOLGER SKYTTE

KONGENS RIGE
Café Sommersko
Kronprinsensgade 6

Café Dan Turèll
Store Regnegade 3

Café Sari
Nytorv 3

Café Stella
Kompagnistræde 18

Sund Sandwich
Studiestræde 11

XO Burger and Steaks
Axeltorv 3

Café Emma
Gammel Kongevej 142

The Burger Corner
Halmtorvet 18
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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

Spis så meget du kan  179.-
Helstegt oksefilet med bagt kartoffel 

og dagens sauce - Hertil stort salatbord

Separat selskabslokale op til 50 personer  
kan lejes med eller uden mad.

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

UTILFREDSE BYGHERRER 
FÅR BEDRE SAGSBEHANDLING

BYGGERI Hovedstaden har de 
seneste år lignet en stor byg-
geplads mange steder, og nye 
tal viser da også, at der bliver 
bygget på livet løs. Siden 2013 
er antallet af lokalplaner gået 
fra 15 til 35, mens tilgangen af 
nye hovedbyggesager er steget 
fra 6200 til over 7700 om året.

Det pres kan mærkes i Kø-
benhavns Kommunes bygge-
sagsbehandling, hvor man 
nu tager konsekvensen af 
presset og ansætter flere folk, 
så man kan forbedre den ser-
vice, man giver til bygherrer 
og entreprenører.

- Det er helt klart et mål, 
at vi skal lave en langt bedre 
sagsbehandling. Og når jeg si-
ger bedre, så tænker jeg selv-
følgelig på, at vi skal have en 
høj kvalitet og en høj grad af 
service over for vores kunder, 
siger Anne-Sofie Degn, som er 
serviceområdechef i Teknik- 
og Miljøforvaltningen.

Og netop service har væ-
ret et problem. Sidste efterår 
viste en kundetilfredheds-
undersøgelse, at 42 procent 
af byggesagskunderne var 
utilfredse med Københavns 
Kommunes behandling. Med 
en bedre sagsbehandling vil 
det for eksempel være muligt 
at sætte fart på byggeriet af 
lejligheder til det sultne bo-
ligmarked.

- Selvfølgelig betyder det 
noget for, hvor hurtigt vi la-
ver vores lokalplaner, og det 
betyder selvfølgelig også no-
get for, hvor hurtigt man 
kommer i gang med at bygge, 
alt efter hvor hurtige vi er til 
at give byggetilladelse, siger 
Anne-Sofie Degn.

Udpræget utilfredshed
I Dansk Byggeri ser man frem 
til, at der blive ansat flere folk 
til at behandle bunken af an-
søgninger.

- Det er helt afgørende, at 
en by som København, der 
skal vokse og gerne vil være 
dynamisk og effektiv, har en 
åben kanal med byggesags-
behandling, siger Torben Li-
borius, der er erhvervspoli-
tisk direktør i Dansk Byggeri.

Tilfredsheden med kom-
munens sagsbehandling har 
længe været lav, og samtidig 
er antallet af byggesager og 
lokalplaner steget kraftigt de 
seneste år.

Fra 2018 bliver byggesags-
behandlingen desuden lavet 
om, så det ikke længere er 
kommunen, der skal stå for 
den byggetekniske behand-
ling. I stedet skal rådgivere, 
konstruktører eller arkitek-
ter stå for sagsbehandlingen, 
og her regner Torben Liborius 
både med en hurtigere sags-
behandling og færre byggesa-
ger, siger han.

lp@kbhavis.dk

Tilfredsheden med Københavns Kommunes sagsbehandling har længe været lav, og samtidig er antallet 
af byggesager og lokalplaner steget kraftigt de seneste år.

Det var i strid med Københavns egne regler, da bestyrelsen bag det 
kommunalt ejede Royal Arena tog på udlandsrejser og spiste dyre mid-
dage på blandt andet en Michelin-restaurant i London.

EKSTRAVAGANT 

FORBRUG 
I STRID MED REGLERNE

OVERFORBRUG Forud for den of-
ficielle indvielse af Danmarks 
nye arena, Royal Arena i Øre-
stad lørdag 28. januar, ligger 
endnu en sag om misbrug af 
offentlige midler. Med op til 
16.000 gæster per arrangement 
vil den nye Royal Arena, som 
er finansieret af Københavns 
Kommune og Realdania i fæl-
lesskab, styrke idrætten, kul-
turlivet, bylivet og den økono-
miske vækst i København og 
resten af landet.

Men det var i strid med 
Københavns egne regler, da 
bestyrelsen bag det kommu-
nalt ejede Royal Arena tog på 
udlandsrejser og spiste dyre 
middage på blandt andet en 
Michelin-restaurant i London, 
mener Københavns overborg-
mester Frank Jensen (S), efter 
han har modtaget redegørel-
sen om Royal Arena-sagen.

- Der har været et ekstra-
vagant forbrug i Arena-selska-
bet, som ikke stemmer overens 
med at være et offentligt ejet 
selskab, siger Frank Jensen. 
Derfor vil han have indskær-
pet, at luksus og overforbrug 
ikke hører til i kommunen.

- Det vil nu blive understre-
get over for alle kommunens 
ansatte, at man skal have en 
politik i forhold til deltagelse 
i rejser og repræsentation. Vi 
vil simpelthen ikke have, at 
man har et for ekstravagant 
forbrug, siger han.

De Konservative savner svar
Men på trods af redegørelsen 
og indskærpelsen af de kom-
munale regler, mangler der 
i redegørelsen stadig svar på 
vigtige spørgsmål i Arena-sa-

gen, mener de Konservative 
på Københavns Rådhus:

- Jeg savner svar på, hvad 
formålet med rejserne og mid-
dagene har været, og om det 
er berettiget, at bestyrelsen 
selv sad med ved bordet, si-
ger gruppeformand Jakob Næ-
sager (K).

Han anmeldte i midten af 
december 2016 direktøren for 
selskabet bag Royal Arena til 
politiet for mandatsvig. Det 
skete, da det kom frem, at sel-
skabet på få år havde brugt 
næsten 2,5 millioner kroner 
på rejser, middage og repræ-
sentation.

- Hvis direktøren har slået 
ud med armene og inviteret 
bestyrelsesmedlemmerne 
med på rejser verden rundt 
og med til dyre middage, er 
de nærmest lullet i søvn af god 
mad og dyr vin, hvis de skal 
føre tilsyn med direktøren, si-
ger Jakob Næsager.

I starten af februar afholdes 
de første arrangementer, når 
Royal Arena lægger hus til fire 
udsolgte koncerter med ver-
dens største heavy metalband, 
Metallica. Resten af året byder 
på koncerter med blandt andre 
Drake, Bruno Mars, Aerosmith 
og mange andre, ligesom der 
afholdes EM i kortbanesvøm-
ning i december i år og VM i 
ishockey i 2018.

Hvis man vil opleve Ro-
yal Arena bag kulissen, når 
der ikke er koncerter, holder 
arenaen Åbent Hus for alle 
borgere i og uden for Køben-
havn søndag 26. februar. Der 
er gratis adgang til arrange-
mentet. 

 lp@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN

TEKST LARS PETER LORENZEN
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UDLEJNING Fremover kan der komme et loft 
over, hvor mange dage, ejere kan leje deres 
lejlighed ud igennem udlejningsportalen 
Airbnb. Flere politikere i Københavns Kom-
mune vil nemlig have landet en aftale, som 
ligner én, der er indgået i Holland. Her fjerner 
Airbnb nemlig lejeannoncer, når en lejlighed 
har været udlejet i 60 dage på et år.

Og den løsning ville være god at få i Køben-
havn, siger overborgmester, Frank Jensen (S).

- På baggrund af det, der nu er sket med 
den aftale, der er indgået i Amsterdam, vil 
jeg kontakte Airbnb og høre, om vi kan lave 
en tilsvarende aftale, hvor der indlægges et 

maksloft, så vi undgår ulovlig hoteldrift, si-
ger Frank Jensen.

Også social- og sundhedsborgmester Ninna 
Thomsen (SF) er med på et loft på for eksem-
pel 60 udlejningsdage. Allerede i dag må man 
ifølge "bopælspligten" i Danmark maksimalt 
leje sin bolig ud i syv uger, og det skal Airbnb 
være med til at regulere, mener hun.

- Det er præcis den model, vi er nødt til at 
indføre i København, så der ikke er værelser, 
der bliver lejet ud på årsbasis via Airbnb, men 
i stedet kan gå til studerende, der i den grad 
savner billige værelser, siger Ninna Thomsen.

lp@kbhavis.dk

UDLEJERE RISIKERER 
LOFT FOR UDLEJNING 
GENNEM AIRBNB

Flere politikere i København vil have fjernet lejeannoncer, når en lejlighed har været udlejet i 60 dage på et 
år gennem Airbnb.

TEKST LARS PETER LORENZEN

NEKROLOG Vores statsministerpar har siden 
sidste avis haft den sorg at miste deres el-
skede hund Bella. Hun blev kendt af vores 
læsere som en meget dygtig og velopdragen 
hund, der var i stand til at adlyde kompli-
cerede ordrer, men hvis travle mennesker 
helt glemte at holde hende i snor. Siden 
sejrede  velopdragenheden dog også, hvad 
hundesnore angår, og harmonien havde for 
længst indfundet sig ved den daglige hunde-
luftning i Nyhavn, da skæbnen ville, at Bella 
blev alvorligt syg og døde. Vores tanker går 
til hunden Beauty, der nu er ene tilbage, til 
trøst for den sørgende familie.

Jra

VEMODIG AFSKED

Den glade Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Bella, 
døde d. 3. februar kort før sin 8 års fødselsdag.

POLITIK Københavns kom-
mune har vedtaget en træpo-
litik, som blandt andet går 
ud på at plante ikke mindre 
end 100.000 nye træer i løbet 
af de næste 10 år. For træer er 
ikke kun smukke, de er også 
gode for fugle og insekter. De 
danner skygge og kan tilba-
geholde store mængder regn-
vand fra kloakkerne. Dem 
skal vi have nogle flere af, 
mener kommunen, og vi får 
nu alle en mulighed for at 
pege på de steder i Indre By 
og på Christianshavn, hvor 
vi synes, der skal stå et træ.

Kender man en egnet plet, 
sender man blot sit forslag in-
deholdende en præcis beskri-
velse af lokaliteten og gerne 
et foto til Miljøpunktet på 
mail: sabine.sorensen@a21.
dk eller forslaget kan plot-
tes ind på et kort http://a21.
dk/flere-traeer-men-hvor/ . 
Alle forslag vil blive under-
søgt nærmere. Der er mange 
faktorer, der skal tages højde 
for, men chancen er der for 
at få et træ på sin helt egen 
yndlingsplacering.

jra

Féta Kai Eliés

Slå vejen forbi vores stad i Torvehallerne

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

udover en god oplevelse!

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

Nu er chancen der for at få placeret et træ 
på sin yndlingsplet
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KAJPLADSER Har man en drøm om at have sin 
båd liggende i Christianshavns Kanal, er det en 
god idé at bo i en ejendom med tilhørende båd-
pladser, for i så fald, kan man højst sandsynligt 
ligge i kanalen til en overkommelig leje. Bol-
værkerne ejes nemlig af vidt forskellige parter, 
der opkræver meget forskellige priser for plad-
serne. I Christianshavns kanal kan den måned-
lige leje for to ens både, der ligger ved siden 
af hinanden variere med tusindvis af kroner, 
afhængigt af hvem eller hvilken forening, der 
ejer eller lejer bolværket, båden er fastgjort til. 
Et broget marked

De fleste kanalejendomme ser deres båd-
pladser som et ekstra gode for deres bebo-
ere, hvor regnskabet bare skal løbe rundt, 
så bolværket kan vedligeholdes. Til gengæld 
får disse bådejere sjældent den store service 
i form af fælleslokaler, toiletter, el og hel-
årsvand. 

For andre private bådforeninger er der tale 
om en forretning med udgifter til diverse ser-
viceforanstaltninger udover bolværksvedlige-
holdelsen samt avance til udbyderen. De har 
højere priser - nogle af dem for høje. Således 
kan en motorbåd på ca. 10 meters længde og 
3 meters bredde koste hvad som helst fra 800 
kr. til 5000 pr. md. afhængigt af, hvem man 
er heldig at få en plads hos. 

Ingen øvre grænser
For trods forskelle i serviceniveauet og for-
skellen på hvor bred båden er, og om den lig-
ger på langs eller vinkelret på bolværket, er 
variationen på lejen alligevel ofte helt uri-
melig og en konstant kilde til utilfredshed 
blandt økonomisk trængte bådejere. Nogle 
kajpladsudlejere tager høje priser, uden at 
der følger nævneværdige faciliteter med. En 

enkelt lægger 100% avance på elektricitet og 
tager 800 kr. pr. md. for en parkeringsplads i 
forbindelse med en bådplads. Men der er rift 
om alle bådpladser tæt på Indre By, og derfor 
er det nemt for udlejerne at skrue priserne 
i vejret. Det er den private ejendomsret, der 
gælder, og der er ingen øvre grænse for, hvor 
meget de må tage. Er man ude i større både, 
f.eks. husbåde der ligger på langs af bolvær-
ket, er det ikke ualmindeligt at man f.eks. på 
Holmen kommer af med 6-7000 kr. pr. md. Til 
gengæld er der ikke mange faciliteter.

En rimelig leje er mange penge værd
By og Havn beregner sig en afgift af vandet ud 
for bolværkerne på 75 kr. pr. m2 pr. år, som 
er regnet ind i al bådpladsleje. De steder hvor 
By og Havn tillige ejer bolværket, er det til en 
leje på i alt 98 kr. pr. m2 pr. år. Altså en over-
kommelig leje. Men man er heldig, hvis man 
får fat i en plads til en så rimelig pris. Derfor 
har billige bådpladser desværre i visse områ-
der af Københavns Havn fået en uofficiel over-
dragelsespris, som lægges oveni prisen på den 
båd, man køber med medfølgende bådplads. Jo 
tættere på Indre By og jo billigere en månedlig 
leje, jo højere en pris på båden. Dette er dog 
ikke tilfældet for Christianshavn, hvor de fle-
ste bådklubber og foreninger har venteliste, så 
bådpladsen ikke uden videre kan sælges med. 

Der er altså både et ”frit” marked, hvor 
nogle spekulanter indenfor lovens rammer for-
søger at presse citronen til det yderste - men 
der er heldigvis også sympatiske og idealisti-
ske kræfter blandt bådfolket, der arbejder på 
at holde prisen på bådpladser i København på 
et rimeligt niveau. 

jra@kbhavis.dk

KAJPLADSPRISERS 
HIMMELFLUGT 
PÅ CHRISTIANSHAVN
Priserne kan variere fra 800 kr. til 5000 kr. pr. md. for stort set samme vare

TEKST JETTE R. ARENDRUP    FOTO TORBEN DRAGSBY

VIGTIGT: Med hensyn til mad/ture er det vigtigt at melde sig til senest 2 dage før 
på tlf. 60 57 07 69, vores facebookside: samlingspunkt indre by eller mail: 
samlingspunktindreby@outlook.dk     

FEBRUAR
Man. D. 13: Tur til ”Den sorte diamant”. Egen betaling på 40 kr. og vi kan frit se 
alle de dejlige udstillinger de har. Vi går fra Huset kl. 11.30
Tirs. D. 14: Film, hygge og frokost
Tors. D. 16: VINTERLUKKET
Man. D. 20: Hygge og snak, evt. malerworkshop
Tirs. D. 21: Besttellers -Fællesarrangement i Huset med Rosenborgcentret. 
Skuespiller André Andersen præsentere hans forestilling Heksejagt som er 
instrueret af Vigga Bro og inspireret af fortællinger om en tid hvor kloge kvinder 
og ond sladder kan få kvinder brændt på bålet og hvor hellige mænds syndige 
drømme om hunkønnet kun kunne forklares med hekseri! Det vil foregå i Husets 
biograf kl. 11 og fra kl. 12.15 vil der være lækkert smørrebrød og en genstand. 
Egen betaling på 50 kr. Husk tilmelding senest tors. d. 17 kl. 12.
Tors. D. 23: Hygge og snak, evt. film efter eget valg- eller malerworkshop
Man. D. 27: Hygge og snak i Samlingspunktet
Tirs. D. 28: Pølse og ostemadder & grønt kl. 11-12.30, herefter går vi en tur på 
Glyptoteket (gratis adgang). 

MARTS
Tors. D. 2: Hygge og snak, evt. film efter eget valg

Er du pensionist i Københavns kommune med interesse i at få nye kulturelle ople-
velser, sociale fællesskaber og livskvalitet i hverdagen? Så kom ind og besøg os i 
Samlingspunkt Indre By, Huset i Magstræde. Vi tilbyder bl.a.

Et medlemskab koster: kr. 200,- pr. kvartal. Det inkluderer film, arrangementer, 
aktiviteter, kaffe, the ad libitum, frugt eller småkager. Der er frokost hver tirsdag, 
for et lille symbolsk beløb. Dog vil der i nogle tilfælde være en egen betaling på 
særlige ture (f.eks. Entre). Udover en masse spændende steder i København har vi 
bla. været på tur til Århus, Malmø, Lund og Køge.
Husets elevator er ved at blive lavet og er derfor ikke i brug de næste 2 uger. 
Vi holder til i det hyggelige Huset KBH (Huset i Magstræde)                                                    
Rådhusstræde 13, 2 sal, 1466 København K.
Kom og besøg os i vores hyggelige cafe/biograf og hør mere om Samlingspunktet. 
Kontakt Projektleder Josephine Paddison eller Helle Jønson på tlf.: 60 57 07 69
www.samlingspunktindreby.dk, Email: samlingspunktindreby@outlook.dk

SAMLINGSPUNKT 

INDRE BY 

 • Fællesspisning
 • Foredrag
 • Guidet rundvisninger i København
 • Film/Teater 
 • Filmproduktion
 • Hjælp til it 
 • Malerworkshop

 • Ture ud af huset
 • Socialt samvær/netværk
 • Et frugtbart samarbejde med 
  Aktivitetscenter Indre By 
  (Rosenborgcentret)
 • OSV... Det er kun os selv, 
  der sætter grænser! 

Hviids Vinstue
Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk   |    Kgs. Nytorv   |           33 15 10 64
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Tre unge drenge i alderen 16-17 år er 
i Københavns Byret idømt henholds-
vis 3 år, 2,5 år og 2 års fængsel for 
at have begået flere røverier mod 15 
unge drenge samt en grov friheds-
berøvelse af den ene i og omkring 
Kongens Have i København.

Den ene af de dømte blev desuden 
betinget udvist fra Danmark. De tre 
blev også dømt for at have frihedsbe-
røvet en af deres ofre. Retten lagde 
særlig vægt på, at der var tale om 
alvorlige forbrydelser.

- Der er tilfredshed med dom-
men, som sender et klart signal om, 
at meningsløse gaderøverier mod 

sagesløse unge mennesker straffes 
hårdt, også selvom de dømte har en 
ung alder, siger anklagerfuldmægtig 
Johnnie Nymann Jensen fra Køben-
havns Politi.

Politiet satte en stopper for røve-
rierne, som var begået i perioden fra 
30. juli til 3. august 2016, da de efter 
en grundig efterforskning 4. august 
pågreb og anholdte gerningsmæn-
dene i Kongens Have.

Den ene af de dømte valgte, efter 
samtale med sin forsvarer, at anke 
sagen til Landsretten, mens de to an-
dre fortsat overvejer, om sagen skal 
ankes.

En video på de sociale medier fra en 
ministerbil, hvor erhvervsminister 
Brian Mikkelsen (K) helt tydeligt 
ikke havde sikkerhedssele på, får nu 
erhvervsministeren til at kontakte 
politiet og gøre opmærksom på lov-
overtrædelsen. 

Efter at Brian Mikkelsen havde 
lagt en videooptagelse ud på de so-
ciale medier om indvielsen af Royal 
Arena i København, som han netop 
havde været til, blev han af flere Fa-
cebook-følgere gjort opmærksom på, 
at han ikke havde sikkerhedssele på 
i ministerbilen, hvor videoen er op-
taget.

- Jeg glemte som det første at få 
min sele på, da vi skulle optage dette 
videoklip på parkeringspladsen efter 
åbningen af Royal Arena. Dumt og 
ubetænksomt af mig. Jeg tager straks 
kontakt til Københavns Politi og be-

der dem sende mig den rette bøde. 
Lov er lov, og lov skal holdes. Natur-
ligvis tog jeg selen på umiddelbart 
efter, skriver erhvervsministeren på 
Twitter.

Såfremt Brian Mikkelsen kun har 
kørt uden sele på parkeringspladsen, 
er der imidlertid ingen grund til at 
kontakte politiet.

Af færdselsloven fremgør det, at 
"pligten til at anvende sikkerhedssele 
ikke gælder ved bakning eller under 
kørsel på parkeringsplads, servicesta-
tion, værkstedsområde eller under 
lignende forhold".

Tre personer er fundet skyldige i at 
have deltaget i dyrkningen af større 
mængder marihuana i to skunklabo-
ratorier.

To personer blev idømt 1,5 års 
fængsel, mens den sidste fik ni må-
neders fængsel. Alle tre blev under 
henvisning til den manglende til-
knytning til Danmark udvist med 
indrejseforbud i henholdsvis seks og 
tolv år.

Sagen er en del af en større sag, 
hvor Særlig Efterforskning Øst (tid-
ligere Task Force Øst) 13. september 

2016 slog til på flere adresser rundt 
omkring på Sjælland. Seks personer 
blev varetægtsfængslet i sagen, og der 
er nu faldet dom mod de tre første.

- Det er lagt til grund, at de tre 
domfældte alene havde funktion af 
gartnere i de to skunklaboratorier. 
Det er anklagemyndighedens opfat-
telse, at de tre sidste personer har fun-
geret som bagmænd, og det er det, vi 
vil forsøge at bevise i den sidste sag, 
siger anklager Randi Tvile.

lp

Teenagere idømt hårde straffe 
for røverier i Kongens Have

Brian Mikkelsen afsløret 
på Facebook

Gartnere dømt i sag om 
skunklaboratorier

TEKST FLORA JUUL HOLST

Michael træder frem foran os. 
”Alle op,” råber han. Så højt, at 
nogle enkelte vågner fra deres 
grå morgendøs og gipper i stolene, 
de sidder i. Vi er knap hundrede 
mennesker. Langsomt rejser vi os 
som søvnige vintergække foran 
den spillevende mand. Han be-
der os om at kopiere, hvad han gør.

 ”Åååååuuuhh,” udbryder han, 
mens han strækker sin højre arm 
rundt som en møllevinge.

”Ååååuuuh,” svarer vi, og plud-
selig er der arme alle vegne. 

Michael er i færd med at lede 
os igennem en koropvarmning. 
Vi er på Københavns Bibliotek, 
klokken er 8:30, og om lidt skal 
vi synge morgenen ind mellem 
alle bøgerne. 

Ved siden af Michael står 
Dagny og retter en lille mikrofon 
til, der sidder fæstnet ved hendes 
øre. Hun har valgt dagens tema, 
og i dag, den 1. Februar, hedder te-
maet forår – tidligt forår, skynder 
hun sig at sige. Deltagerne rundt 
om hende griner mildt. 

Dan sidder bag tangenterne. 
Ligesom Dagny og Michael er han 
frivillig til arrangementet, som 
bliver afholdt på biblioteket hver 
onsdag. Dan strækker sig over kla-
veret og kigger ned på en børneha-
veklasse, som har klumpet sig tæt 
sammen på den anden side af det 
store strengeinstrument. 

”Hej med jer! Dejligt at se jer 
igen,” siger han til dem. 

”Hej,” svarer de, travlt opta-
gede af at putte sig ind til hinan-
den på gulvet i deres oplynede fly-

verdragter. De begraver sig i dem, 
som om det var soveposer. 

Dan smiler og sætter sig til 
rette. Han slår nogle akkorder an 
og begynder så at spille en let og 
munter melodi. Vi stemmer i.  

”Nu går våren gennem Ny-
havn,” synger vi, mens himlen 
over Krystalgade hænger som en 
tung og mørk kulisse bag os. Det 
er hundekoldt derude, men det er 
lige meget. Musikken har allerede 
ledt os fra mørket og hen til en 
solbeskinnet forårsdag. Vi synger 
om fuglefløjt, blå horisonter, so-
len som spejler sig i havet. Smilene 
gemmer sig i hver en tone.

Vi synger et par sange mere. 
Det er ved at være slut for i dag. 
Den halve time virkede, som en-
hver anden solskinsferie, alt for 
kort. Børnene ligger stadig på gul-
vet og knitrer stilfærdigt i deres 
vintertøj. 

”Sikke en dejlig sang,” sukker 
en kvinde, efter vi har sunget sid-
ste tone i endnu en forårsmelodi. 
”Ærgerligt, at der kun er to vers.” 

”Det var en dejlig jazzmelodi, 
skrevet af Poul Henningsen og 
komponeret af Bernhard Chri-
stensen i 1937,” fortæller Dan. 
”men der er nu stadig mange dags-
aktuelle ting i den,” siger han, og 
læser op: 

Blodig var i går, skrap bli’r i 
dag. Tiden er forrykt og vrang. 
Mornen er ny, ren og forgyldt. Be-
gynd du daen med en sang. 

Og det gjorde vi så. 

fh@kbhavis.dk

BEGYND DU DAGEN 
MED EN SANG 
På disse kanter er solen en savnet ven - vinteren holder 
fast i os et stykke tid endnu. Men der findes et sted og 
et tidsrum i indre by, hvor vinterkulden ikke får lov til 
at trænge ind. Hver onsdag er der nemlig morgensang 
på Københavns Bibliotek, og der bliver selv den bitreste 
snestorm holdt stangen for en lille sorgløs stund. 
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Spis
Oliven

Stigs Oliven
TORVEHALLERNE

Tlf. 40 26 16 89
E-mail: stigoliven@hotmail.com

Mød os på facebook!

Friske franske svesker 
med sten fra D'agen haves

Rosenborggade 2
(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)

www.kultorvet.dk  ·  info@ostenvedkultorvet.dk

Anno 2008

Hviids Vinstue
Founded 1723

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

MED MOR I BYEN Ingen hepper 
på den victoriansk tilknappet 
krops-snerpede tone, som var 
på mode sidst i 1800tallets 
England, men københavner-
nes 70'er frihed til at dele pri-
vate detaljer om kroppen er 
blevet pinligt fri i det åbne 
byrum. 

Imens Donald "Tramp" 
skræmmer verden med sine 
politiske ufinheder, hører jeg 
følgende bekymring i S-toget:

"Det er simpelthen for 
vammelt, prøv at se her, jeg 
har fået en led rynke ved øjet. 
Den kom bare over night, jeg 
orker ikke at ligne en gammel 
krampe. Så den skal bare have 
noget botox." Skaber en ung 
fortvivlet fitnessfrøken sig til 
sin tilsminkede veninde, der 
er hoppet på nyeste frisørvits: 
sølvgrå hår på piger i 20'erne. 
Min ældste datter smiler 
bøvet. Hun ved, at jeg om-
gående skriver ned til denne 
klumme. 

Rokketænder og opkast
Vi ved meget om hinandens 
kroppe. I dagligdagen væl-
ter det ind med sammen-
lignende indblik i kroppens 
udviklingstrin hen over af-
tensmaden. 

"Det er helt vildt mor, ved 
du hvad, Lau fra min klasse 
har tabt otte tænder, selvom 
at han kun er seks år." Der 
informeres om tandbøjlepro-
gnoser, konstateringer af suk-
kersyge, ikke overraskende 
ADHD diagnoser og en fra 0. 
Klasse, der stadig sover med 
ble.

I min ældstes klasse ved 
jeg, hvem af pigerne, der er 
kønsmodne. Hvem der lug-
ter mindre yndigt af sved og 
hvem, der lider af ikke ufor-
klarlig skærmhovedpine. 

Hver gang jeg ser tøseflok-
ken glor de ned i hver sin tele-
fon. Det bevirker, at de jævn-
ligt må blive hjemme fra 
læringen og se samlebånds-
producerede serier hele da-
gen. 

Middagsmaden er også 

forum for teorier om, hvem 
der, efter al sandsynlighed, er 
lusebærer, i sin tid smittede 
med en "tvangsholde-i-hån-
den"-vorte eller fodsvamp. "I 
min klasse var de seks syge 
med opkast i dag" er en replik 
hentet fra aftenbordet.

Kvindelig kluklatter 
Men det er ikke bare de uskyl-
dige små, der undersøgende 
deler observationer om krop-
pen under fællesspisning. På 
arbejdet ved jeg hvem, der li-
der af appelsinhud på bagpar-
tiet (på baggrund af indeha-
vernes egne vurderinger, skal 
tilføjes). Der tales dagligt om 
tør hud, nedgroede negle og 
svedforvirring på grund af 
overgangsalder. Man bliver 
heller ikke sparet for oriente-
ringer om, hvem der har el-
ler skal have kunstige tænder, 
hvem der lider af tynd mave, 
hård mave, luft i maven og 
kroniske mavesygdomme.

Værst på kvindearbejds-
pladsen er det, når en er ble-
vet mor eller bedstemor. Det 
vækker stærke minder og alle 
mødrene bliver ivrige efter at 
genopfriske og udbasunere 
det største en kvinde kan be-
drive, nemlig at levere en le-
vende baby. 

Friskt tager de på skift or-
det og betror langbordet de-
res egen historie om nedkom-
stens mange faser, væsker og 
efterfølgende kropslige ska-
vanker, så som sjatpisseri, 
forstoppelse og blødninger 
i månedsvis. Underligt nok 
bliver disse yderst private 
minder belønnet med kollek-
tiv kvindelig klukkeluklatter 
hen over dåsemakrel og gifts-

prøjtede spanske avocadoer. 

Sådan får man råd til nye bryster 
Helt neutral sidder min Ipad 
og jeg på en fortidstypisk café 
lige efter Dronning Louises 
Bro og arbejder med denne 
klumme mellem de slidte 
møbler, vinflasken med lys 
i på bordet og tekoppen, der 
trænger til en gang husmo-
derlig bagepulver. Og så kom-
mer der en foræring.

Ind marcherer fem helt 
unge piger fra et andet post-
nummer end 2200 N. De fin-
der sig til rette i mellem de 
Christianiabeskidte puder 
bag mig. 

"Jeg synes, at det er lidt 
underligt, at hun ikke kunne 
vente med at få lavet de bry-
ster. For når man kun er 14 
år er det da naturligt ikke rig-
tig at have fået bryster endnu. 
Der er mange, der først be-
gynder at få bryster, når de 
er 17 år, så hun skulle have 
ventet."

"Og hun er også glad for 
dem på en sådan lidt, hvad 
skal man sige, blæret måde."

Der er stille et øjeblik.
"Min mor er også lidt for 

glad for sine nye bryster. 
Hun soler sig uden top i ha-
ven selvom vores hæk er ret 
så lav. Hun fik dem af sig selv 
ved at spare op. Hun lod helt 
være med at drikke vin ind-
til, at hun havde alle pengene. 
Min far sagde, det var en god 
øvelse. Ved at lade være med 
at købe vin kunne hun jo 
lægge 100 kroner til side om 
dagen og så gik kun lidt over 
et år, før hun havde 42.000."

cb@kbhavis.dk

MED MOR I BYEN

TEKST CAMILLE BLOMST

INTIMIDERENDE 
INTIMITETER 
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TEKST JETTE R. ARENDRUP    FOTO TORBEN DRAGSBY

CANNABISHØRING 
MED 20 ÅRS JUBILÆUM PÅ CHRISTIANIA

POLITIK Det er ikke usædvanligt for Christiania at 
tilstræbe konsensus om tingene, men er en høring 
hvor alle er enige værd at bruge en lørdag på? Sva-
ret er ja. Der kom meget interessante synsvinkler 
på bordet under høringen i Den Grå Hal lørdag d. 
28. januar. Britta Lillesøe, skuespiller og christia-
nit, var den garvede værtinde, som bød velkom-
men med et rids af hampehøringernes tyveårige 
historie. Hun fik hjælp på scenen af ordstyrer og 
filosof, Michael Jourdan. 

Forbud hjælper fængselsvæsen, bagmænd 
og international kriminalitet
Socialdemokraternes gruppeformand på rådhuset, 
Lars Weiss, åbnede mødet med en beklagelse over, 
at de politiske positioner ikke synes at flytte sig. 
Stagnation i holdningerne forhindrer den legali-
sering, han tror vil give mere tryghed for alle. På 
rådhuset har man lagt en glimrende idé frem til 
en sådan legalisering, fortalte han. 

Næste taler, tidligere venstresocialist, Preben 
Wilhjelm, lic. jur., fastslog, at ”uønsket adfærd 
ikke kan bekæmpes med forbud”. Hash er skade-
ligt, men mindre skadeligt end tobak og alkohol. 
Forbud er ikke vejen frem, og det vil snart blive 
klart: ”om ti år vil vi alle grine af, hvor tåbelige, 
vi har været.” 

Lise Loft Lauritzen, fhv. medlem af JL-Fondets 
bestyrelse, forklarede hvordan hun tidligere svin-
gede mellem at være for og imod legalisering. Nu 
mener hun, at forbuddet først og fremmest skader 
de syge, der har brug for medicinsk cannabis og 
skader de ikke-afhængige hyggerygere, som der er 
flest af, men til gengæld hjælper forbuddet fæng-

selsvæsenet, bagmænd og pushere samt den inter-
nationale kriminalitet. 

Michael Jourdan, ordstyrer og filosof, fortsatte 
under overskriften ”Irrationelle understrømme”, 
med at påpege, hvordan fordomme og myter over-
lever hos visse politikere, hvor argumenterne væl-
ges derefter og resulterer i de sort/hvide forskelle, 
der bremser en rationel tilgang til problemerne. 
Der er brug for at anskueliggøre, at forbudspolitik-
ken er fejlslagen og demaskere myterne.

De unge får det ikke bedre af at blive kriminaliserede.
Nu blev ordet givet videre til lægevidenskaben, ef-
ter at de obligatoriske problemer med teknikken 
var klaret. Først på banen kom Henrik Rindom, 
overlæge og psykiater, som koncentrerede sig om de 
helt unge. Han oplyste os om, at jo yngre man er, 
jo lettere er det at udvikle afhængighed, og det er 
kanonsvært at komme ud af afhængigheden igen. 
Ideelt set burde ingen prøve rusmidler inden det 
tyvende år. Men cannabis kommer først på en 8. 
plads af samfundsskadelige rusmidler. Den suve-
ræne topscorer er alkohol. De unge, der ikke bare er 
festrygere, ryger hash af tre årsager 1. De fungerer 
psykosocialt dårligt. 2. De voksne kan ikke se, de 
er skæve. 3. ”De voksne kan bedst lide os, når vi 
er skæve (vi er mere rolige)”. Slutbemærkningen, 
”de unge får det ikke bedre af at blive kriminali-
serede”, vakte stor jubel i salen. 

Tine Horsted, smertelæge, røbede, at hun benyt-
ter cannabis i sin behandling, da hun mener, at det 
et godt alternativ til gængs smertebehandling. Der 
er langt færre bivirkninger, og man ser ikke samme 
afhængighed som ved andre stoffer. Det er svært at 

få tilskud til cannabisbehandling, derfor ser man 
mange, der køber det illegalt og selvmedicinerer 
sig. Illegal cannabis er meget svingende af kvalitet, 
men cannabisbehandling bør gives under ordnede 
forhold. Lægen bør dosere, selv om overdosering 
ikke er ikke farlig som f.eks. ved morfin. 

Afsluttende i denne talerække mente socialo-
verlæge, Peter Ege, ikke, at det eksisterende for-
bud har været nogen succes, forbruget er stigende, 
priserne faldende og tilgængeligheden stor. Socialt 
udsatte får en plet på deres straffeattest, forbud-
det giver sort økonomi, kriminalitet og vold og er 
dyrt at opretholde. Det er dog ikke uproblematisk 
at implementere en legalisering på tværs af inter-
national lovgivning. Dertil kommer angsten for at 
forbruget vil stige.

Politikere for legalisering
Efter disse lærerige indlæg var denne medarbejder 
blevet så nedkølet af den lave temperatur i hallen, 
at en tur hjem efter varmere beklædning var nød-
vendig. Derfor mangler et par efterfølgende tale-
rækker i dette udpluk. 

Ved et senere kig ind i hallen kunne det kon-
stateres, at de inviterede rådhuspolitikere, Ulrik 
Kohl og Anne Mette Omø Carlsen, Enhedslisten, 
Sisse Maria Welling, SF, Niko Grünfeld, Alternati-
vet, og fra Christiansborg, Lars Aslan Rasmussen, 
MF, socialdemokratiet, May-Britt Kattrup, LA, Lis-
beth Beck Poulsen, SF, Bruno Jerup Enhedslisten 
alle som én også var for en legalisering. Konsensus 
hele vejen rundt. Men altså - alligevel en spæn-
dende høring.

jra@kbhavis.dk

ENIGHED OM LEGALISERING BLANDT SAMTLIGE TALERE SAMT PUBLIKUM
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Debutanten Martha Flyvholm Todes 
har skrevet romanen "På Bornholm 
må man græde over alt", hun er ægte 
københavner og derfor er det oplagt 
at spørge hende, hvor man må græde 
i København. 

I din roman er der en hyldest til Ør-
stedsparken...

Jeg er kommet i parken hele mit 
liv. Min mor tog mig med derhen, 
da jeg var helt lille. Jeg tror, at nogle 
af mine allertidligste minder er der-
fra. Jeg sad i sandkassen og legede 
med min gravko, og tænkte, at det 
var den største legeplads i verden. 
Dengang var det også parken, man 
kunne fodre ænder i, og det var par-
ken, hvor man på de allervarmeste 
sommerdage kunne få en twister-is 
eller en helt vildt kold hyldeblomsts-
aft med bobler. 

Jeg elsker Ørstedsparken på grund 
af dens placering. Nørreport, bilerne 
på H.C. Ørstedsvej, skoleklokkerne fra 
Zahles. Den har alle odds imod sig, 
men parken insisterer på ro. Der er 
vand og der er ænder og græsplæner 
med andelort. Om vinteren er der 
koldt, og man tænker på kaffe to go 
og på forårsblomster, og på hvor fugle 
flyver hen for at dø. Om sommeren er 
der folk, der drikker øl, og skoleklas-
ser, der spiller rundbold. Jeg har selv 
gjort begge dele. 
Jeg har også sid-
det på en bænk 
og spist en mad-
pakke eller to. 

Der er alle 
de forbudte hi-
storier om livet 
i buskene, og 
hvad der sker 
i parken efter 
mørkets frem-
brud. Det er en 
park, hvor man på trods af andelort 
og kanyler og cykler i søen alligevel 
breder sit tæppe ud og slikker sol i 
bikini. 

Hvad er det særlige ved Pisseren-
den?

Jeg har et særligt forhold til Pis-
serenden. Min folkeskole ligger på 
Larslejsstræde. Når jeg går derinde, 
slår jeg altid vejen forbi. Der er noget 
beroligende over at se, den store røde 
murstensmur der omkranser skolen. 
Den minder mig om en tid der er forbi 

og om en tid jeg ikke satte nok pris 
på, dengang jeg var i den.

Det bedste ved pisserenden er de 
mange dørtrin man kan sidde på. 
Hvis jeg mødes med veninder, har 
vi ofte et spil Backgammon med og 

sidder foran en 
tilfældig trappe-
opgang og spiser 
pizzaslices eller 
onsdagssnegle 
og spiller Back-
gammon. 

Hvor hænger 
du ellers ud?

Jeg kan godt 
lide sidelinjen 
af gadebilledet. 
Det er et godt 

sted at føle, at man er i live. Det er 
her, jeg mærker den særlige stemning 
af København. Et lille stykke asfalt 
hvor jeg kan slå mig ned i solskin og 
gøre mit i åbent fællesskab med at an-
dre gør deres. Et sted, som er særligt 
København for mig, er den nye Israels 
plads. På øverste trappeafsats og med 
udsigt over hele pladsen. Allerhelst 
med byens bedste fiskefrikadelle fra 
Torvehallerne, og (måske) den lækre-
ste auberginedip i verden.

Hvad savner du i vores by?

Jeg tror, at det, jeg savner mest ved 
København, er flere initiativer rettet 
mod studerende. Jeg læser Mellem-
østens sprog- og samfund. Arabisk i 
daglig tale og elsker, at bo og studere i 
København. Men mange ting er mere 
besværlige her. Især boligsituationen. 
Det er ærgerligt, at mange af mine 
studiekammerater er tvunget til at 

pendle fra Helsingør, Solrød og Fre-
deriksværk for at komme på uni. 

Jeg har venner, der i en alder af 
21 er tvunget til at bo hjemme, fordi 
det er umuligt at finde et sted at bo. 

Hvad kan man gøre ved det?
Jeg deler hele tiden opslag på Face-

book, hvor venner skriver at de mang-
ler tag over hovedet. 

Men i Aarhus har de et ungdoms-
boligsystem, hvor man igennem an-
ciennitet kan opnå kollegieboliger og 
værelser til en husleje der kan beta-
les. 

Hvor må man græde i København?
Spørgsmålet er ikke hvor man kan 

græde i København. Der er fulde pi-
ger der græder over fulde drenge på 
Gothersgade. Der er triste piger som 
græder omkring søerne sammen med 
deres veninder. Jeg har selv grædt 
adskillige gange på ture rundt om 
søerne, fordi det er der, jeg græder 
bedst. 

Jeg har set piger græde af grin 
på barer. Jeg har selv ligget flad af 
grin sammen med mine veninder på 
Kultorvet. Også i Ørstedsparken og på 
Israels Plads og nok allermest i hak-
ket på kirkegårdsmuren foran min 
gamle folkeskole. 

Spørgsmålet er altså mere, hvor 
man kan side og tude i fred og ro. 
Det sted, leder jeg stadig efter. 

 
cb@kbhavis.dk

TEKST CAMILLE BLOMST

MARTHA FLYVHOLM TODES  MIT KØBENHAVN

PIGERNE GRÆDER 
I GOTHERSGADE 

JEG HAR VENNER, DER I 
EN ALDER AF 21 ER TVUN-
GET TIL AT BO HJEMME, 
FORDI DET ER UMULIGT AT 
FINDE ET STED AT BO. 

Martha Flyvholm Todes hylder Ørstedsparken i sin debutroman. Her er hun kommet siden sin barn-
dom.  Foto: Torben Dragsby
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MARTHA FLYVHOLM TODES  MIT KØBENHAVN

LARM Teknik- og Miljøudvalget i Kø-
benhavn afsætter nu 2,4 millioner 
kroner til at styrke kontrollen med 
blandt andet arrangementer, gade-
salg og støj fra barer og restauratio-
ner. Radikale Venstre vil have opret-
tet en helt ny borgmesterpost til at 
tage sig af problemet.

København har i årevis arbejdet 
på at skabe en levende by med et 
godt byliv, men de senere år er an-
tallet af klager over gener fra bylivet 
i navnlig Indre By steget. Derfor har 
politikerne i Teknik- og Miljøudvalget 
besluttet at afsætte 2,4 millioner kro-
ner til yderligere fem medarbejdere, 
der skal kontrollere om vilkårene i 
tilladelserne til udeserveringer, ar-
rangementer, cykeltaxaer og mobilt 
gadesalg bliver overholdt. Samtidig 
skal de ekstra penge sikre, at støjen-
heden, der behandler klager over støj 
fra barer og restaurationer, bliver i 
stand til at føre et mere opsøgende 
tilsyn og behandle det stigende antal 
klager på området.

Styrket samarbejde om støjindsatsen
Da politiet har myndigheden til at 
gribe ind over for eksempelvis ga-
demusikanter, fest i gaden samt cy-
keltaxaer og gadesalg uden licens fra 

kommunen, har teknik- og miljøborg-
mester Morten Kabell (EL) drøftet et 
styrket samarbejde om støjindsatsen 
med Københavns politidirektør.

- Flere beboer og lokaludvalg har 
på det seneste givet udtryk for, at de 
forskellige forvaltninger og myndig-
heder ikke arbejder godt nok sam-
men. Vi har allerede et godt samar-
bejde, men jeg er meget åben for at 
se på, hvordan vi kan arbejde endnu 
tættere sammen fremover, siger Mor-
ten Kabell.

Efter ønske fra et bredt flertal i 
Borgerrepræsentation har Teknik- 
og Miljøforvaltningen i samarbejde 
med Kultur- og Fritidsforvaltningen, 
der har ansvaret for at udstede alko-
holbevillinger, taget hul på arbejdet 
med at lave en plan for, hvordan man 
med et styrket samarbejde på tværs af 
forvaltningerne og med inddragelse 
af politiet, lokaludvalg og andre in-
teressenter kan reducere generne fra 
nattelivet. Denne plan ventes at ligge 
klar til foråret.

Større spredning af arrangementer
Beboerne i Indre By efterspørger 
også en bedre spredning af byens 
mange arrangementer og events. De 
senere år er antallet af arrangemen-

ter i bydele som Nørrebro, Vesterbro 
og Østerbro steget en smule. Og helt 
nye tal viser nu, at antallet af arran-
gementer i Indre By i 2016 faldt mar-
kant til 1285 tilladelser mod 1437 til-
ladelser i 2015, hvilket er et fald på 
godt 20 procent. Der er dog stadig en 
tendens til, at arrangørerne helst vil 
afholde de store arrangementer med 
mange gener i Indre By.

For at sikre en bedre spredning 
af arrangementerne har Teknik- og 
Miljøudvalget allerede besluttet, at 
arrangementer afholdt i andre by-
dele har større sandsynlighed for at få 
økonomisk støtte fra den såkaldte ar-
rangementspulje. Senere på året skal 
Teknik- og Miljøudvalget behandle et 
forslag om nye retningslinjer, der vil 
sætte et loft over antallet af koncer-
ter, der kan finde sted på byens mest 
benyttede pladser. 

Radikale foreslår ny borgmesterpost
Radikale Venstre i København, der 
vil have oprettet en helt ny borgme-
sterpost til at tage sig af problemet. 
Som det er i dag, er der nemlig alt 
for stor uklarhed om, hvem der har 
ansvaret, og det er blandt andet til 
gene for beboerne i indre by, mener 
Michael Gatten (R), der sidder i Kø-

benhavns Borgerrepræsentation.
- Når der helt konkret er udfordrin-

ger i vores by-og natteliv for byens 
borgere og aktører, så bliver aben flyt-
tet rundt mellem de forskellige for-
valtninger – uden at nogen tager sig 
af det. Og det er en kæmpe frustra-
tion, siger han.

Derfor er det nødvendigt at oprette 
en funktion, der kan sikre bedre sam-
menhæng mellem byens borgere ak-
tører og rådhuset, mener han.

- Bylivsborgmester-funktionen 
skal være den samlede talsmands-
funktion for de kreative miljøer i 
byen, der får byen til at summe, men 
som samtidig smidiggør processerne 
for alle, siger Michael Gatten.

Kultur- og fritidsborgmester, Carl 
Christian Ebbesen (DF), der er kom-
met med et lignende forslag, er ikke 
overraskende positivt stemt over for 
forslaget.

- Jeg ser det som et og samme for-
slag, så jeg forventer, at begge forslag 
er nogle, man arbejder videre med, 
siger han.

I Amsterdam har man allerede 
oprettet en nattelivsborgmester med 
stor succes.

lp@kbhavis.dk

Antallet af klager over gener fra bylivet i navnlig Indre By er steget markant de senere år, men nu skal det være slut. Radikale Venstre vil have oprettet en helt ny borgmesterpost til at 
tage sig af problemet.

TEKST LARS PETER LORENZEN

ØGET KONTROL 
MED BYENS STØJ OG SVINERI
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MILJØ Det er så sikkert, som det kan blive. 
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen 
har nu godkendt partnerskabsaftalen mellem 
kommunen og Christiania. Nu skal man bare 
i gang med forhandlinger om de enkelte ar-
bejdspunkter, og brændeovne er med på li-
sten over gammelt, der skal skrottes og er-
stattes med nyt klimavenligt udstyr. 

Det er nemlig for nyligt blevet påvist, at 
brændeovnsforurening er langt værre end 
først antaget. Faktisk forurener Københavns 
16.000 brændeovne ligeså meget med fine par-
tikler i en fyringssæson, som al biltrafikken 

i byen forurener på et helt år. Det er klart 
noget Christiania må være interesseret i at 
gøre noget ved. Men det springende punkt 
er jo altid indbyrdes at blive enige om, præ-
cis hvad der skal gøres. Så når en forhand-
lingsgruppe fra Christiania engang er blevet 
enige med kommunens folk om et fornuftigt 
forslag, så skal det ud i de enkelte områder 
på Christiania. Her skal man først tale sig til 
enighed. Endelig skal der opnås enighed på 
et eller flere fællesmøder. - Vejen er lang, men 
der er bestemt lys forude.

jra

KLIMAVENLIG 
OPVARMNING 
PÅ VEJ TIL CHRISTIANIA
Partnerskabsaftalen med kommunen tager fat om udbredt 
brændeovnsforurening

Denne gamle Christianiabrændeovn er skrottet, og det er godt for miljøet.
Foto: Jette Arendrup
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Danmarks muligvis eneste 100 % økologi-
ske osteforretning ligger Rosenborggade 2 
som nabo til Lagkagehuset. Udvalget om-
fatter over 100 danske og udenlandske oste 
fra den milde morgenost til den krasse 
Gamle Jens. Det nye er, at antallet af gede- 
og fåreoste nu er steget til 30, folk er ret 
begejstrede, og nogle klarer jo ikke komælk.

Butikken ejes af Jens Slagter: - Jeg havde 
på dyrskuet i Roskilde og fødevaremarke-
det på Sankt Jakobs Plads på Østerbro lært 
Michael ”Ost” Henriksen at kende. Han var 
ansat i et jysk engrosfirma, der handlede 
med økologisk ost, og en skønne dag sad 
Michael og jeg på Hvide Lam og nød et glas 
øl eller to, mens vi formulerede samarbej-
det på en papirserviet. 

- Vi køber direkte hos mejerier og pro-
ducenter, mange af dem har vi besøgt, og 
gennem et europæisk netværk i Nürnberg 
skaffer vi de udenlandske varer. For mig 
er der kun én Emmenthaler, der stammer 
fra den schweiziske dal af samme navn, er 
tilvirket af råmælk og hulelagret i et år. 
På samme måde findes der kun én Roque-
fort, den hulelagrede Papillon af råmælk, 
og blandt brieoste er Brie de Meaux kongen, 
konstaterer Michael.

- Ostene opbevares og modnes langsomt 
i et kølerum ved 3,5 grader. Blandt specia-
liteterne kan jeg nævne vores Stilton, der 
tilbringer 4 måneder i portvin. Vores Par-
mesan af råmælk er 39 måneder.

FOTO: TORBEN DRAGSBY

Efter at have åbnet ”Ole and Steen” på adres-
sen 2, St. James’s Market, 56 Haymarket, St. 
James's, London SW1Y 4RP, Storbritannien, 
agter FSN Capital at udvide med en filial 

på Manhattan i New York. I Danmark har 
kæden over 60 butikker. I 2016 var omsæt-
ningen 552 millioner.

West Market, Vesterbrogade 97, er åbnet. 
Berlingskes Sarah Skarum: ”Og ja, her er 
mad. Færdiglavet mad. West Market er 
madhaller for folk, der ikke kan eller ikke 
gider lave mad selv, men som gerne betaler 
små hundrede kroner for en portion serve-

ret med plasticgaffel…Men der er nærmest 
ingen steder, som sælger råvarer…Det ville 
ganske enkelt ikke være muligt at lave et 
måltid af de ting, man kan købe i West 
Market”.

Bad Guy – Good Guy?
Mr. Guy Hands, som har en heldig hånd, når det gælder finanser 
og har tjent milliarder på et spillefirma, har fra sit hovedkvar-
ter på den skattemilde ø Guernsey erhvervet rettighederne til 
at drive burgerkæden McDonald’s 435 afdelinger i Danmark, 
Norge, Sverige og Finland. Købesummen er ikke oplyst.

Gasoline Grill
Den lille burgerbar i Landgreven, indrettet i en tidligere tank-
station, er af den amerikanske nyhedstjeneste Bloomberg med 
på en rangliste over verdens 27 bedste burgere. Tre eksperter 
har rejst verden rundt for at udpege dem. Klaus Wittrup, in-
dehaver, er selvfølgelig ret henrykt for denne uventede hæ-
der og steger bøffer på livet løs, for nu skal alle have en ægte 
Gasoline. En specialitet er butterburgeren med en skive smør 
i stedet for cheese.

Shawarma
God karma, dårlig karma – den første shawarmabar åbnede 
på Strøget i 1981, og siden er der opstået flere hundrede. De 
fleste af dem er ikke værd at have med at gøre, de hælder lidt 
færdigkøbt strimlet kød ud på en stegeplade og sjasker lidt 
olie på. Bvadr! Man skal kun spise på steder, hvor et spyd 
med hjemmemarineret lammekød er i konstant kontakt med 
de elektriske gløder. 

Sådan foregår det på Shawarma Factory, Frederiksborggade 
10 ved siden af Burger King. En shawarma i pitabrød koster 
40 kr. og der er 25 forskellige retter på kortet. Brødet er lunt 
og let sprødt, salaten er frisk, kødet er saftigt, omgivelserne er 
pæne og rene, og betjeningen er, som den bør være. Når den 
mellemøstlige specialitet er fremstillet med omhu, er den værd 
at sætte tænderne i.

Suppedas
I MX vakte det forargelse, at restaurantkæden Vivaldi, en af de 
14 filialer bor på Axeltorv, serverer en tomatsuppe for 89 kr., 
som man kan købe i Netto for 9 kr. Arlas ”klassiske tomatsuppe” 
bliver smagt til, inden den sættes på bordet. Men sådan fore-
går det jo bag kulisserne i nogle restaurationskøkkener, hvor 
halv- og helfabrikata gør det muligt at drive spisested uden kok.

Fusionsfood
I Teglgaardstræde 8 A har Michelin-stjernekokken Nicola Fa-
netti og hans kompagnoner åbnet restaurant Brace. Fanetti har 
arbejdet på Noma og Era Ora og vil servere en kombination 
af det nye nordiske og moderne italienske køkken. 12 retter 
for 875 kr.

30 får og geder i
Osten ved Kultorvet

Lagkagehuset

Fra nabosognet:
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JAZZ Marie griner med en over-
raskende kraftighed. Latteren 
har en lidt spids lyd, som en 
drilagtig saxofon. Men når 
hun taler, er hendes stemme 
dyb og blød. 

Hun er sangerinden og nav-
net bag jazzkvintetten Marie 
Mørck Band, som spiller til 
dette års Vinterjazz Festival 
for første gang. 

”Jeg har selv skrevet alle 
sangene,” siger hun. Da Marie 
smiler, lukker hendes lange, 
tunge øjenvipper sig sammen 
om de blå øjne. Hun har no-
get drømmende over sig. Må-
ske er det måden, hun taler på. 
Som om hver en stavelse bliver 
sunget.  

Marie bor i Skurup i den 
sydlige del af Skåne. Her er 
hun i gang med sit andet år 
på en jazzlinje på Skurups 
Folkhögskola. På skolen har 
hun lært at ryste noget af den 
pænhed af sig, der kommer af 
at have sunget længe i et klas-
sisk kor. Og vigtigst af alt har 
hun taget jazzen til sig i al dens 
mangfoldighed.

”Jeg elsker jazz, fordi man 
kan få lov til at lave, hvad 
man vil. Men til gengæld har 
det givet mig sindssygt meget 
at være i et kor tidligere. Det 
var jo også der, hele lysten til 
at lave musik startede,” siger 
hun. 

Det er ikke kun musikken, 
der bliver lagt følelser i, når 
Marie laver nye sange. Spro-
get er en vigtig komponent. 
Hendes tekster er ikke bare en 

lang række hjerte-smerte-rim. 
I stedet forsøger hun at give 
dem den dybde og sårbarhed, 
der hører med, når man skri-
ver sange med udgangspunkt 
i sig selv. 

”Det er et lyst univers, der 
især handler om kærlighed. 
Jeg har været i et langdistan-
ceforhold i halvandet år, så 
mange af teksterne handler 
om drømme for fremtiden, 
men også om frygten for den,” 
siger hun.  

Og selvom fremtiden må-
ske ikke er hugget i sten for 
Marie, er hun sikker på, at hun 
stadig vil spille jazz i fremti-
den. Glæden for jazz er nemlig 
kun blevet stærkere med tiden. 

Ofte, når hun falder over 
noget nyt, samler hun noget 
op, som hun bruger i sin egen 
musik. Billy Holidays glidende 
vokal. Ella Fitzgeralds sitrende, 
stærke stemme. Kraften og 
energien i gamle swing-numre. 
Der er ingen tvivl.

”Det er det her, jeg gerne vil. 
Jeg vil gerne omgives af musik 
hele livet.” 

Marie Mørck Band optræ-
der tirsdag den 21. februar 
klokken 21 i Trinitanis Nat-
kirke. Ensemblet består af en 
pianist, en trommeslager, en 
bassist, en saxofonist og Ma-
rie selv. 

Du skal bare komme med 
dig selv og et åbent hjerte, så 
sørger bandet for resten. Og så 
er det endda gratis. 

fh@kbhavis.dk

I mit efterhånden lange liv, har jeg enkelte 
gange oplevet, at den hånlige tolkning af den 
akademiske grad cand. polit., som ”kan for lidt” 
- er på sin plads. Det oplever jeg nu, i relation til 
den udfordring det er at komme med en rimelig 
sikker vurderinger af , hvad valget af Donald 
Trump som USA’s præsident nummer 45 vil in-
debære. Oplagt er det, at verden bliver mindre 
forudsigeligt og dermed mere spændende, men 
ikke nødvendigvis på den gode måde. Men for-
søget skal jo gøres, og det er nærliggende at tage 
udgangspunkt i Trumps egne udmeldinger om, 
hvad der skal ske. 

Han vil sætte mere gang i den amerikan-
ske økonomi, dels ved at sætte skatten ned, dels 
ved at sætte gang i en omfattende og i øvrigt 
særdeles nødvendig forbedring af den ameri-
kanske infrastruktur. Vejnettet skal forbedres, 
elforsyningsnettet ligeledes. Financial Times, 
som anses for at være et af verdens mest se-
riøse og velunderrettede medier, har på guru-
mødet for økonomer og politikere med flere i 
Davos i Schweiz konkluderet, at Trumps planer 
vil skabe øget vækst og beskæftigelse. Den ame-
rikanske Nobelpris vinder fra Yale Universite-
tet, professor Bob Shiller, som jeg selv har haft 
fornøjelsen af at interviewe for en halv snes år 
siden, siger, at Trumps holdninger, planer og for-
ventet adfærd vil virke kraftigt stimulerende, 

ikke kun på den amerikanske økonomi, men 
også på økonomien i resten af verden. Nogen 
sætter dog spørgsmål ved, hvor længe det vil 
vare. 

Det er blandede signaler, der kommer fra 
Trump. De positive signaler modvirkes af gam-
meldags protektionisme, herunder Trumps 
uvilje mod at lade amerikanske bilproducenter 
have fabrikker i Mexico og hans planerne om 
at udbygge det grænsehegn, der allerede eksi-
sterer mod Mexico. 

Den usikkerhed, som den nye amerikanske 
præsident skaber, kommer på toppen af  Eng-
lands beslutning, kendt under navnet Brexit, 
om at forlade EU-samarbejdet. En udmelding, 
der fik professor på London Business School 
Helene Ray til at hævde, at bevægelsen frem 
mod en globaliseret verden stoppede allerede i 
2007, med den såkaldte finansielle krise. Reali-
teten er dog, som jeg kunne dokumentere, med 
analyser vi gennemførte i USA på det tidspunkt, 
at krisen var en følge af voldsomt stigende olie-
priser, der medførte, at benzinpriserne i USA 
blev fordoblet. Konsekvensen var, at de ameri-
kanske forbrugere, som ikke kan undvære de-
res benzinslugende biler, var nødt til at skære 
ned på andre former for forbrug. Salget af  be-
klædning og møbler blev særligt hårdt ramt. 
Når varerne ikke hentes ud af Walmart, skal 
der ikke nye varer ind; de skal ikke produceres 
eller transporteres. Følgen er arbejdsløshed og 
forværring af krisen. Så galt er det ikke i dag, 
så bekymringerne om konsekvenserne af den 
nye amerikanske præsidents handlinger er, ef-
ter min vurdering, overdrevne.  

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

UDSIGTERNE FOR 2017 
MED TRUMP SOM PRÆSIDENT

JAZZ ER FRIHEDEN 
OG MARIES FREMTID

Vinterjazz Festival er skudt i gang, og hele 
måneden vil en flodbølge af vellyd skylle ind over 
voldene. Marie Mørck Band spiller for første gang 
på festivalen og med sig selv som frontperson. 
Her fortæller hun om sin musik, sine inspirationer 
og sin musikalske baggrund. 

TEKST FLORA JUUL HOLST    FOTO TORBEN DRAGSBY

Uindskrænket ubådskrig for 100 år siden! 

I februar 1917 proklamerede Tyskland en uind-
skrænket ubådskrig. Det blev meddelt de for-
enede stater i en note til den amerikanske præ-
sident Wilson, som svar på Entente- alliancen 
under ledelse af England, Frankrig og Rusland. 
Senere tilsluttede det neutrale USA sig også pro-
klamationen og gik med ind i krigen på En-
temagternes side. Blokaden, som den uind-
skrænkede ubådkrig reelt var, skulle spærre 
farvandene omkring Storbritannien, bestå-
ende af  England, Skotland, Wales og Nordir-
land. I København  medførte det et stort antal 

oplagte skibe langs Frihavnskajen. Der kunne 
ikke længere sejles svinekød og smør til Storbri-
tannien. Blokaden betød, at forsyningssituati-
onen i Storbritannien blev alvorligt forværret. 
Danmark var afhængig af bl.a. kul fra Eng-
land, det lykkedes dog via forhandlinger, at 
sikre det nødvendige, suppleret med brunkul 
fra de jyske brunkulslejre. Det stod skralt til 
med Strassburger-leverpostej og kaviar. Ryg-
terne ville vide, at der også var risiko for, at 
de 6 millioner østers, som Østerskompagniet 
årligt måtte skrabe, ikke ville slå til.

thulstrup

EPISTEL 100 ÅR - FEB 2017
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39.556 ... 
…kunder forlod i 2016 Nordea, der nu ifølge Jyllands-Posten har 945.793 
kunder. Tilfredsheden er røget i bund. Arbejdernes Landsbank har fået 
8.008 nye kunder og indtager førstepladsen, når det gælder tilfredshed.

115 ...
…er Dansk Supermarkeds placering på listen over verdens 250 største de-
tailkæder. Netto, Føtex og Bilkas ejer omsatte i 2015 for ca. 63 milliarder 
kroner. COOP Danmark med Brugsen, Fakta, Kvickly og Irma rangerer 
på plads 167. Lild er nr. 4, Aldi nr. 8 og Wall Mart, USA, er i spidsen med 
en omsætning på 3.500 milliarder kroner.

 100.000.000 ...
…kroner er KAB-huset i Studiestræde vurderet til, og nu vil det almennyttige 
boligselskab gerne sælge sin administrationsbygning. KAB agter at opføre et 
nyt domicil, men vil blive boende et par år, mens det opføres. Ti mulige kø-
bere drømmer om at indrette et hotel, eventuelt i kombination med boliger. 
Engang var bygningen kendt som Grundtvigs Hus og hjemsted for foreninger, 
foredragsvirksomhed og koncerter. Indvendigt er det meget smukt, og det 
bliver en dyr omgang at ændre.

12 ...
…kaffebarer bærer navnet Riccos, nu er grundlæggeren Ricco Sørensen 
gået i partnerskab med finansmanden Christian Dyvig, der regnes blandt 
Danmarks rigeste. I løbet af 2017 skal antallet øges til 20.

18.000.000 ...
…kroner var overskuddet i det forgangne år i Rekom Group A/S. Hovedak-
tionær i Danmarks største gruppe af barer og værtshuse er Adam Falbert, 
blandt hans 40 etablissementer er A-Bar, Heidi’s Bier Bar, Den Glade Gris 
og Hornsleth Bar. I 2016 købte selskabet halvdelen af udskænkningsste-
derne i Ålborgs Jomfru Ane Gade, og koncernen er i færd med at ekspan-
dere i Norge og Sverige. Selskabets omsætning steg 33 % i 2016. Antallet 
af medarbejdere er 233.

300 ...
...millioner kroner i indtægtstab i 2016 er resultatet af den nye Sund-
hedsplatform, vurderer Region Hovedstaden, men beløbet kan vokse. 
Af regionens økonomirapport for 2016 fremgår det, at man forventer 
en mindre aktivitet alene på Herlev og Gentofte hospitaler på 336 mil-
lioner kroner som følge af Sundhedsplatformen. Der er dog noget, der 
tyder på, at regionen skal forberede sig på, at der skal dykkes dybere 
i kassen for at lukke hullet i økonomien. Grundet en fejl i Sundheds-
platformen er hospitalernes behandlinger i månedsvis ikke indberettet 
korrekt til Landspatientregistret, og derfor kan regionen ikke svare på, 
hvor stort problemet rent faktisk er.

10.000.000 ...
…koster lejligheden Nyhavn 14, 3. sal. 151 kvadratmeter, stor udsigt. 
Ejendommen er fredet.

1.600 ...
kroner er kvadratmesterprisen for ”eksklusivt kontorlejemål” i ”renæs-
sancepræget” ejendom på Vimmelskaftet 32-34, tegnetr 1897 af arki-
tekt Vilhelm Kyhn. Lokalerne er 460, 1.001 og 1.523 kvadratmeter, der 
er tagterrasse og mulighed for 90 kontorarbejdspladser på de ”lækre 
trægulve”.

692.000.000 ...
kroner kræver SKAT i erstatning af det kapitalfondsejede KMD, engang 
Kommunedata, som kommunerne var så letsindige at sælge for at opnå 
en kortsigtet gevinst. ATP forlanger 500.000.000, og hvis de ikke bliver 
betalt, stiger kravet til 1.000.000.000, lyder truslen. Nu kan det være 
nok med forsinkelser og fejltagelser i de store offentlige it-systemer. 
Formand for Kommunernes Landsforening, borgmester Martin Damm: 
”Det er meget svært at forstå deres forretningsmodel som andet ned 
at tømme skatteborgernes lommer hurtigst muligt. Det er ikke nogen, 
man ønsker at arbejde sammen med på langt sigt”.

33 ...
... bøder i 2015 og 2016 har Copenhagen Metro Team modtaget og er 
dermed den virksomhed i hele landet, som har fået flest bøder for at 
bryde arbejdsmiljøloven de seneste to år. Samtidig har der siden begyn-
delsen på byggeriet været flere end 400 ulykker. Det er langt over det 
mål, som Metroselskabet - det offentlige selskab, der styrer byggeriet 
- har sat. Antallet af bøder er markant højere end blandt andre store 
entreprenører, som har ligeså mange eller flere ansatte. 

800 ...
... millioner kroner er prisen for endnu et stort byggeprojekt i Kø-
benhavns Lufthavn i form af et stort hotel- og kongrescenter. Der er 
indgået en samarbejdsaftale med Nordic Choice Hotels om at bygge 
et hotel med 500 værelser og konferencefaciliteter på cirka 3000 kva-
dratmeter. Det skal ligge ved siden af det nuværende Hilton hotel, 
som skifter navn til Clarion Hotel og får en opgradering. Begge ho-
teller får den excentriske norske hotelkonge Petter Stordalen som 
ejer. Peter Stordalen har i forvejen gang i det planlagte luksushotel 
på Posthusgrunden ved Hovedbanegården.

1.737.473 ...
... kroner koster gennemsnitshuset på landsplan, men det tal dækker 
over store udsving. Hvis man tager huset og planter det på en grund 
i Gentofte Kommune, så vil det typisk koste knap 6 millioner kroner, 
men tager man det samme hus og placerer det i Lemvig vil det koste 
600.000 kroner. På Sjælland er det Halsnæs, der kan byde på det bil-
ligste gennemsnitshus - her koster det 1.396.435 kroner.  



16 KBH K	 FEBRUAR	2017	ÅRGANG	12

Sporvogn 92 fotograferet ca. leveringsåret 1901 bag Børsen i Slotsholmsgade af Fritz Theodor Bentzen. 
Foto på Københavns Museum.

MAGASIN Både Børsen og 
dens omgivelser har ændret 
sig en del, siden Christian 4. 
fra 1620 lod arkitekten Hans 
van Steenwinckel d. Yngre 
opføre bygningen efter ne-
derlandsk forbillede. Den 
blev bygget på den opfyldte 
brodæmning til Knippels-
bro, fra Slotsholmen over til 
hans nyanlagte Christians-
havn. Børsen var datidens 
mest eksotiske storcenter. 
Her skulle fremmede køb-
mænd falbyde deres impor-
terede varer fra boder i den 
store Børssal.

Oprindeligt var Børsen 
opført i flammede gule 
mursten, og havde afval-
mede gavle, og intet spir. 
Det havde kun tagkarnap-
per ud mod Børsgade. Men 
det syntes kongen var for ke-
deligt. Så kom der svungne 
vælske gavle, og spiret med 
de sammensnørede drage-
haler på taget. Godt tøm-
merarbejde. Tårnet er ikke 
funderet ned i bygningen, 
men hænger i tagkonstruk-
tionen.

Dengang var der vand på 
begge sider af Børsen. Kaj-
gaden på indersiden hed 
til 1869 Bag Børsen. Som 
så mange af Christian 4.’s 
kuldsejlede planer kunne 
Børsen heller ikke løbe 
rundt som storcenter. Al-
lerede i 1747 sælger Frede-
rik 5.’ enevoldsforvaltning 
Børsbygningen til private. 
Den købes i 1857 af Gros-
serer Societetet, som i 1875 
lader Københavns senere 
stadsarkitekt Ludvig Fenger 
renovere bygningen. Han 
beklæder facaden med ¾ 
tomme røde tyske teglklin-
ker mellem sandstensor-
namenterne. Nu fremstod 
Børsen som en rødstensbyg-

ning. Ved samme lejlighed 
lod han opsætte karnapper 
på bagsiden.

Nationalbankens forgænger
Mellem Børsen og den røde 
Kancellibygning lå National-
bankens forgænger, ”Den kø-
benhavnske Assignations-, 
Veksel- og Laanebank”, eller 
almindeligvis Kurantbanken. 
Den fik kongelig oktroj, bevil-
ling, i 1736. Denne bygning 
1865 revet ned, samtidig med, 
at Børsgraven blev fyldt op.

Den nye gade, der opstod, 
fik 1869 navnet Slotsholms-
gade. På samme tid blev der 
anlagt en ny Knippelsbro, der 
kom til at ligge i forlængelse 
af Slotsholmsgade, der derved 
blev en del af hovedfærdsels-
åren til Christianshavn. Her 
førte Christianshavnerlinjen 
til Højbro Plads i 1869 sine 
sporvognsspor over den nye 
Knippelsbro, der var bygget 
på B&W.

Christianshavnerlinjen og 
Valbylinjen sammensluttes i 
1902, og blev nu tildelt linje-
nummeret 2. Todækkerspor-
vognen på fotografiet er DKS 
92. Bygget af N. Larsen/UEG 
og i 1901 leveret til De kjøben-
havnske Sporveje. Den kørte i 
ombygget form til 1952.

 I 1909 bygges en ny bro, 
på den anden side af Børsen. 
Herved blev Slotsholmsgade 
en blindgade, der førte ned 
til Christansgade, der i 1954 
omlægges til kajen og omdø-
bes til Christians Brygge.

Mange af gadens histori-
ske 1600-tals huse er blevet 
nedrevet, især da den kon-
gelige bygningsinspektør 
Svenn Eske Kristensen teg-
nede den monumentalt mi-
nisterielbygningen kaldet 
”Tjæreborg”, der vakte stor 
opstandelse i 1960'erne.

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

MAGASIN MYLIUS

DA SPORVOGNEN 
KØRTE BAG BØRSEN

Kanalen bag Børsen kastes til og en gade opstår 

TEKST  
Allan Mylius Thomsen   
Byhistoriker
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KANDESTØBERIET 
Samtidig med, at Folketeatret spiller Holbergs 
”Den Politiske Kandestøber” er fhv. udenrigs-
minister Uffe Ellemann Jensen af kulturmi-
nister Mette Bock udnævnt til teatrets besty-
relsesformand.

EN SIDSTE HILSEN
Ledelsen på Weekendavisen er udskiftet med 
Martin Krasnik som chefredaktør. Men et 
salgsbrev, distribueret i denne måned, fast-
holder stadig, at dr. phil. Anne Knudsen er 
chefredaktør og administrerende direktør. 

Weekendavisens litteraturpris på 100.000 
kr. er efter en læserafstemning tildelt 
Flemming Rose for ”De Besatte”.

Overklassens opera
Bettina Heltberg i Politiken: ”Forleden var 
jeg i Operaen til ”La Boheme”… Det er altid 
dejligt at være i Operaen, når man først er 
komet derud. Hundekoldt – lunt inden døre. 
Først noget at spise, kroner dit, så taxa, fordi 
du har drukket to glas rødvin, kroner dat – 
så garderobe i Operaen, kroner dit og dat, så 
efterlysning af et såkaldt program – tid, men 
dog ikke penge – så en drink, kroner dit, dit 
og dat.

Og endelig billetten, som jeg ikke vil 
nævne prisen på, jeg havde fået den herligt 
forærende.

Samlet set er det overklassen, der går i Ope-
raen, med tilskud. Du ser ikke en eneste i ka-
sket og joggingbukser, du ser bedsteborgere, 
som ligner dig selv”.

Vi kræver  
kontanter 
Bo Bjørnvig i Weekendavisen: ”Pengesedlen er 
så at sige vores sidste figenblad. Uden ender 
vi som helt nøgne forbrugere, gennemlyste og 
gennemanalyserede. Jeg bruger selv kontan-
ter så vidt muligt for at slippe af med følel-
sen af at blive kigget over skulderen. Det er, 
skulle jeg hilse og sige, en rar fornemmelse”.

Pas på cykelkurven!
Gadetyvenes seneste beskidte trick er at 
plyndre cykelkurve. Mens folk kommer kø-
rende med fx deres computer, ruller der en 
forbryder op ved siden af dem og snupper den. 
Det oplyser Københavns Kommunes Center 
for Forebyggelse af Kriminalitet. Sikker By. 
Omfanget af lommetyverier er større end no-
gensinde, og folk advares mod forbryderne. 
Rådene lyder: Man skal ikke flashe sine vær-
digenstande, man skal holde øje med dem, 
man skal være mistænksom, særlig hvor der 
er mange mennesker – og bliver man alligevel 
bestjålet, skal man råbe op, ringe til politiet 
(hvis telefonen altså ikke er rapset) og søge at 
danne et signalement af tyven. Lettere sagt 
end gjort. I København steg antallet af an-
meldte lomme- og tasketyverier i 4. kvartal 
af 2016 til 8.949 – en stigning på 47 %. Til 
helvede med dette rakkerpak!

Modkraft...
..., et københavnsk netmedie på venstrefløjen, 
lukkede 1. februar. Nu leder de hjemløse skri-
benter efter en donkraft. 

 Kählers
I begyndelsen af 2018 er Kähler-ejerens nye 
designhotel Herman K klar på Bremerholm i 
en tidligere Dong-transformatorstation med 
Magasin som genbo. Hotellet kommer til at 
rumme to restauranter, en bar og 31 værelser.
Til gengæld lukkes Kählers underskudsgi-
vende restaurant i Tivoli, hvor det ikke var 
noget problem at få et bord.

TIVOLI åbner 
torsdag 6. april.

Kabells top 3
Bilfornægtelsesborgmester Morten Kabell 
kan glæde sig over de tre topscorere i byens 
bødelotteri. I Gothersgade er der i 2016 ud-
skrevet 3.415 bøder, på Sankt Annæ Plads 
ringede klokken 2.368 gange, og Nybrogade 
tilførte kommunekassen 2.583 x 510 kr. I alt 
4.265.130 kr.

Ny varmerekord
2016 blev det hidtil varmeste år, siden de-
taljerede målinger begyndte i slutningen af 
1800-tallet. Det skriver Ingeniørens Ugeblad, 
med Copernicus Services som kilde. 

Gennemsnitstemperaturen for året endte 
på 14,6 grader celcius. 

Det er 1,3 grader højere end det typiske 
niveau i midten af 1800-tallet og 0,2 grader 
højere end i 2015.

 
 
 
 
 
 
Flydende  
spabade i havnen
Vinteren bliver lidt venligere på Ofelia Plads 
med vildmarksbade og flydende spabade i 
havnen. Nu kan man nemlig sejle rundt i Kø-
benhavns kanaler i et flydende spabad med 
skipper og butler eller sidde i et vildmarksbad 
og nyde udsigten fra kajen. CopenHot er en 
helt ny type af wellness-oplevelser, der alle 
foregår udendørs i vinterkulden.

Her kan man nyde udendørs varme bade, 
sauna og saunagus, eller man kan sejle rundt 
i kanalerne i et flydende spabad. De flydende 
spabade og vildmarksbadene er fyldt med 
saltvand fra havnen. Hvert bad opvarmes af 
en brændeovn, hvor man kan regulere var-
men nogle få grader. Alle bade er som ud-
gangspunkt 40 grader varme, da de skal være 
over kropstemperatur, for at man får den mest 
behagelige oplevelse. Det koster 1200 kroner 
for en times sauna, hvor man kan være op til 
15 personer, og 2400 kroner for 1,5 times fly-
dende spa med plads til op til otte personer. 
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Fredag den 28. januar 1941 kl. 11 fik 
trafikminister Gunnar Larsen (1902-
1973) besøg på sit kontor af direktør 
Bøgelund-Jensen og arkitekt Fischer. 
Om Bøgelund-Jensen vides det, at han 
drev en stor forretning for køkkenud-
styr og isenkram på Rådhuspladsen. 

De to herrer præsenterede en 
række forslag til fornyelse af Kø-
benhavn, det mest bemærkelsesvær-
dige var en biltunnel under Strøget, 
som derefter kunne omdannes til en 
”spadserevej”. Ministeren fandt idéen 
interessant, men urealistisk i forhold 
til de øvrige regeringsmedlemmer.

Se, den slags kuriositeter finder 
man, hvis man orker at læse afdøde 
trafikminister Gunnar Larsens dag-
bøger fra årene 1941-43. Værket fyl-
der ca. 2.200 sider og blev udgivet i 
2015 i tre tykke bind. Omhyggeligt 
dikterede han næsten hver dag et re-
ferat af sine møder og drøftelser, må-
ske vidste han, at han en dag ville få 
brug for at retfærdiggøre sin indsats 
som upolitisk minister i Staunings re-
gering, hvor han sammen med uden-
rigsminister Erik Scavenius stod for 
den pragmatiske holdning, at det 
gjaldt om at undgå konfrontationer 
med den tyske besættelsesmagt. 

Til trods for, at Gunnar Larsen i 
de sidste besættelsesår støttede mod-
standsbevægelsen, blev han kastet for 
retsopgørets ulve, som gerne ville 
stemple Larsen som værnemager, 
fordi han også var den ledende skik-
kelse i cementkoncernen F. L. Smidth. 
Han blev kastet i kachotten, men Hø-
jesteret frikendte ham. Som en bitter 
mand udvandrede han til Irland. En 
ganske interessant personlighed fra 
besættelsesårene, der var alt andet 
end landsforræder.

Nå, det var ikke Larsen, vi skulle 
tale om, men visionen om en biltun-
nel gennem Strøget. I den periode 
gjaldt det om at iværksætte større 
anlægsopgaver for at bekæmpe ar-
bejdsløsheden og undgå, at tyskerne 
stillede krav om, at danske ledige 

skulle tvangsudskrives til at arbejde 
i Tyskland.

Tænk, hvis trafikministeren havde 
kunnet sige, at idéen om en tunnel 
under Strøget var så fremsynet, at 
den skulle gennemføres fra Kongens 
Nytorv til Rådhuspladsen, ca. 1,1 ki-
lometer. Og tænk, hvis gravearbejdet 
var kombineret med et stort under-
jordisk parkeringsanlæg, når man 
alligevel var i gang med at grave og 
støbe. København ville være blevet en 
mere moderne by, og ”spadserevejen” 
havde været en attraktion – nu gik 
der 25 år, før bilerne blev jaget væk, 
og det er næppe sandsynligt, at nu-
tidens automofobiske politikere ville 
ofre fire-fem milliarder på projektet.

I tidens løb er der også talt om, at 
trafikken på H. C. Andersens Boule-
vard med fordel kunne føres gennem 
en tunnel fra søerne til Langebro. 

Man jamrer over, at boulevarden 
er stærkt forurenende, det kunne eli-
mineres, og den gamle rådhushave, 
der måtte beskæres af hensyn til tra-
fikken, kunne blomstre igen, Rådhus-
pladsen og Vesterbrogade kunne sam-
menføjes og Ørstedsparken forlænges. 

Til forskel fra tiden for 75 år siden 
skal en sådan opgave udliciteres i hele 
Den Europæiske Union, så det ville 
næppe blive hjemlige entreprenører 
og arbejdssøgende med dansk stats-
borgerskab, der påtog sig entreprisen. 
Men det må ikke blive en gentagelse 
af Metroringens evindelige forsin-
kelser og fordyrelser, som bliver en 
økonomisk begmand for Københavns 
Kommune, der står for halvdelen af 
udgifterne.

Pensionskasserne leder efter inve-
steringsobjekter, og netop veje, broer 
og tunneller nævnes som mulige in-
frastrukturforbedringer. Her var no-
get for den tjenstivrige park-, parke-
rings- og pissoirborgmester, som – det 
må man lade ham – får mere presse-
omtale end overborgmesteren, der så 
til gengæld nyder større folkelig sym-
pati udover sit partis rammer. Bilerne 
under byen kunne blive et flot slogan 
og erstatte Kabells valgparole om Bi-
lerne Bagerst. 

Lurifax

Tårnfalken 

1941: BILTUNNEL
UNDER STRØGET

KARSTEN HANSEN STRIBER

Spis så meget du kan  179.-
Helstegt oksefilet med bagt kartoffel 

og dagens sauce - Hertil stort salatbord

Separat selskabslokale op til 50 personer  
kan lejes med eller uden mad.

Åbent: man-lør kl. 11-24 · søn kl. 16-24
St. Kongensgade 38 · Tlf 33911148 · www.herefordsteak.dk
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Ulrik Gräs har skrevet tredje bind af sin store nutids-
roman, og han fortjener et stort læselystent publikum.

Bladdrømme 
og borgere 
i Bullerby
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TEKST JACOB LUDVIGSEN

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

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

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

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

Køb den på 
www.cdklassisk.dk 

eller bestil på 
info@cdklassisk.dk

"

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

270,-

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

Epost: kbh@kbhavis.dk

ANMELDELSE Anders Gregorius, dommer i 
Nationalradioens populære musiktalent-
show Overnight Sensation – det er selv-
følgelig Thomas Blachmann fra X-Factor, 
og sådan er det hele vejen igennem, men 
man skal være godt inde i musikbran-
chen for at kunne identificere de forskel-
lige personer i Ole Rosenstand Svidts sa-
tire, som det energiske Byens Forlag har 
publiceret.

Omdrejningspunktet er bladet BEAT, 
der sikkert har visse lighedspunkter 
med GAFFA, hvor forfatteren har været 
ansat. Historien starter med en ganske 
veldrejet scene, hvor redaktøren Ulrik 
fyrer journalisten Leo på grund af dår-
lig økonomi.

Anders Gregorius bliver under en lø-
betur i skoven fanget af ukendte ger-
ningsmænd, der stiller den betingelse 
for hans frigivelse, at Nationalradioen 
skal stoppe Overnight Sensation, hvil-
ket man rent umiddelbart kan sympa-
tisere med, men det er vel en smagssag. 
NR (altså DR) vælger at føje bortførerne 
og erstatte talentshowet med en forestil-
ling, hvor danske musikere kan udfolde 
sig.

Leo og en fotopraktikant, Anna, sæt-
ter sig for at opklare dette drama, som 

også rammer NR-musikchefen Søren 
Understrup, der må trække sig.

På sporet af de skyldige 
Leo og Anna går i gang med detektivar-
bejdet, politiet gider ikke rigtig røre sa-
gen. De opsøger forskellige forsmåede 
figurer, som kunne tænkes at have et 
horn i siden på Gregorius, og de opere-
rer med skjulte mikrofoner; efterhånden 
sporer de sig ind på de skyldige og af-
slører dem for åbent kamera i den bed-
ste sendetid. Inden da har parret været 
på farefuld færd til en svensk ødegård, 
der er tilholdssted for bortførerne, som 
ikke har kunnet komme sig over, at de 
aldrig blev store stjerner. Her opstår en 
vis spændingseffekt, da det ikke er uden 
risiko at trænge ind i forbrydernes hule. 
Anna viser sig at være den mest frygtløse 
af de to, der i flere situationer forklæder 
sig som arabere.

Især for branchekyndige
Forfatteren får luft for sin vrede, irrita-
tion eller frustration over københavn-
ske musikere og deres latterlige miljø, 
og det er især i disse kredse, at romanen 
vil vække opsigt, hvis læserne ellers kan 
arbejde sig igennem de mange sider. Vi 

andre kan more os – behersket – over 
portrætterne af toppen og bunden i bran-
chen med egoer, der drømmer om berøm-
melse eller har tjent en formue.

Forfatteren, der i 2011 skrev romanen 
Indbrud, understreger at handlingen er 
ren fiktion. Figurerne og kulisserne sy-
nes dog inspireret af det uvirkelige liv. 
De gode vinder over de onde, og sådan 
skal det jo være. Desværre for Leo opnår 
han ikke at score Anna, til gengæld bli-
ver han genansat på BEAT.

PS: Hvis man skal bruge Søren Kierke-
gaard, skal man stave hans navn korrekt.

jalu@kbhavis.dk

Ole Rosenstand Svidt

Det bliver et nej tak herfra

Byens Forlag, 325 sider, 229 kr. 

BLACHMANN
BORTFØRT
UNDERHOLDENDE NØGLEROMAN OM DET KØBENHAVNSKE MUSIKMILJØ
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Erich Karsholt

Mammen & Drescher 

– fra bilforretning til biltransport

100 sider, rigt illustreret, 198 kr.

Strandbergs Forlag 

TEKST JACOB LUDVIGSEN  

ANMELDELSE Det første automobil blev 
importeret til Danmark i 1895, og i 
nogle år frem blev det betragtet som 
legetøj for velhavere. Man så med stor 
skepsis på de støjende køretøjer, og i be-
gyndelsen var det overladt til de enkelte 
amter at fastsætte bestemmelserne. I Vi-
borg krævede man, at der skulle gå en 
mand foran bilen med et flag, i Thisted 
var der totalforbud.

Udviklingen lod sig dog ikke 
standse, i 1907 trak den første Auto-
mobiludstilling tusindvis af nysger-
rige, og lidt efter lidt begyndte bilerne 
at dukke op i det københavnske ga-
debillede. Speditionsfirmaet Mam-
men & Drescher, grundlagt for 120 
år siden, så et nyt forretningsområde 
og åbnede en flot forretning i Store 
Kongensgade 118-120 med speciale i 
amerikanske mærker som Pathfin-
der, Auburn, Haynes og Chandler. 

Det svenske vinterløb
Den navnkundige journalist Alfred 
Nervø, der slog sit navn fast som flyve-
pionér, deltog i 1914 i det svenske vin-

terløb ad næsten ufremkommelige veje. 
Han sad bag rattet af en Chandler med 
sekscylindret motor og 35 hestekræf-
ter, udlånt af importøren. Bilen bestod 
i modsætning til de fleste andre delta-
ger den svære prøve, hvilket havde stor 
reklameværdi. Nervøs kronik om løbets 
strabadser aftrykkes i bogen, dramatisk 
og velskrevet.

Forfatteren og reklamedirektøren 
Erich Karsholt har på ny gransket et 
kapitel af bilhistorien. Tidligere har 
han udsendt store værker om Mer-
cedes-Benz og Renault i Danmark, 
denne gang har han forsket i de tid-
lige år omkring første verdenskrig, 
da mænd med mekanisk snilde satte 
sig for at grundlægge en dansk bil-
industri, initiativer som Mammen & 
Drescher støttede bravt. JAN-bilen fra 
Amager har man aldrig hørt om, og 
der findes desværre ikke et eksemplar 
af Jan Hagemeisters mesterværker, på 
et tidspunkt havde han 100 mand i 
sving på værkstedet i Finlandsgade. 
Heller ikke biler af mærket F.L.A.C. 
fra Jyderup er blevet bevaret. Mam-

men & Drescher planlagde en sam-
lefabrik, men blev ramt af verdens-
krigens handelsrestriktioner. I 1918 
måtte Alfred William Mammen og 
Martin Peter Drescher konstatere, at 
de ikke kunne fortsætte som pionérer 
i den branche.

Triangel
Siden opstod De Forenede Automobil-
fabrikker i Odense, der specialiserede 
sig i busser og lastbiler under navnet 
Triangel. Blot 7.000 eksemplarer udgik 
fra denne frabrik, så blev konkurren-
cen fra de store bilproducenter for do-
minerende. På forskellige bilmuseer 
kan man stadig beundre disse robuste 
stykker rullende sværindustri. I årene 
før og efter anden verdenskrig oprettede 
blandt andet Ford og General Motors 
samlefabrikker i København, men det 
er også fortid. Biler er noget, vi impor-
terer.

Speditionsfirmaet eksisterer sta-
dig, og bogen er dermed også et jubi-
læumsskrift, men fremfor alt er den 

et kapitel af bilernes tidlige historie 
i København og resten af kongeriget.

jalu@kbhavis.dk

DA DER BLEV BYGGET
BILER I KØBENHAVN
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Shari Lapena

Naboparret

Oversat af Steffen Rayburn-Maarup. 

304 sider. Gyldendal

BARN BORTFØRT 
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Ægteparret Anne og 
Marco er, da Shari Lapenas Nabo-
parret begynder, til middag hos nabo-
erne Cynthia og Graham, mens de har 
ladet deres baby blive hjemme, dog 
udstyret med en babyalarm. Der er 
nemlig sket det, at deres faste barne-
pige har meldt afbud i sidste øjeblik. 
Hver halve time går enten Anne eller 
Marco hjem for at kigge til babyen, 
men da Marco sidste gang er hjemme, 
finder han sengen, hvor datteren Cora 
burde ligge, tom. Deres barn er blevet 
kidnappet. 

Skjulte hemmeligheder
Politiet bliver tilkaldt, og vicekri-
minalkommissær Rasbach og hans 
makker Jennings går i gang med at 
finde ud af, hvad der er blevet af lille 
Cora. Det viser sig hurtigt, at begge de 
to ægtepar gemmer på hemmelighe-
der, og en nabo har omkring midnat 
set en mørk bil køre bort fra den lille 
villavej, hvor parrene bor. 

Det hele bliver ikke nemmere, da 
Annes forældre dukker op, for hendes 
stenrige far, Richard, har altid været 

imod, at Anne giftede sig med Marco, 
og de to mænd kan ikke døje hinanden. 
Ikke desto mindre har Richard i sin tid 
givet dem penge, så de kunne købe de-
res hus, og det er også Richard, der har 
lånt Marco penge, så hans skrantende 
firma ikke skulle gå konkurs. 

Har faderen kidnappet sit barn?
Da der endelig kommer et krav fra 

kidnapperen om en større løsesum, er 
det også Richard, der må punge ud. 
Men under afleveringen bliver Marco 
slået ned, pengene forsvinder, og Cora 
er stadig forsvundet. Der er imidler-
tid stadig noget, der ikke stemmer, 
og på et tidspunkt mistænker poli-
tiet Marco for at have kidnappet sit 
eget barn. Det hele resulterer i, at for-
holdet til naboparret også bliver sær-

deles kompliceret, og både jalousi og 
pengeafpresning kommer til at spille 
en rolle, før den nervepirrende afslut-
ning. 

Det er en imponerende debut, og 
Shari Lapena, der har arbejdet som 
advokat, kan sikkert godt fremover er-
nære sig som forfatter, for hun har vir-
kelig sans for at konstruere et godt plot. 

jl@kbhavis.dk

Gothersgade 157  ·  1123 København K  ·  Tlf. 33 14 07 17  ·  Åbningstider:  Man-fre: 10.00-17.30, Lør-søn: 10.00-14.00  ·   www.cykelborsen.dk

KØBENHAVNS CYKLEBØRS
Airbag til cyklister 
Kr. 1.795,-
Normalpris kr. 2.250,- 

Kraven indeholder en 
airbag, der udløses på 
0,1 sek. ved en ulykke. 

Dokumenteret forskning og tests 
viser at den giver hele otte gange 
større beskyttelse end en alm. 
hjelm. 

BRUGTE CYKLER 1/2 PRIS

RENT A BIKE
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SVANEKE BORNHOLM

KAN KØBES I HELE KØBENHAVN

BORNHOLMERBUTIKKEN
TORVEHALLERNE HAL 1

HELSAM CITY
VENDERSGADE 6

HELSEMIN
NØRRE VOLDGADE 19

PILESTRÆDE 6
STORE KONGENSGADE 45

INFO OG WEBSHOP: WWW.LOEVEGAL.DK

ELIZABETH 
LØVEGAL

Nina von Staffeldt

Frosne beviser

282 sider. Milik

PÅ SPORET AF 
MILJØKATASTROFE 
I GRØNLAND 
– EN FLOT KRIMIDEBUT
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Man skal ret langt ind i Nina 
von Staffeldts Frosne beviser, før man finder 
ud af, at der er tale om en krimi. Hovedper-
sonen Sika Haslund, der er vokset op i Grøn-
land, vender efter nogle år i Danmark tilbage 
til Nuuk i et job som kommunikationskonsu-
lent i Go Greenland. Det sker samtidigt med, 
at en virus hærger Sisimiut på Vestgrønland. 
Da der sker et par dødsfald, bliver myndighe-
derne bekymrede og ikke mindst de virksom-
heder, som har investeret i en ny krydstogt-
sterminal i Grønlands næststørste by. Da det 
kommer frem, at der måske i stedet er tale om 
en alvorlig forureningskatastrofe, som mulig-
vis er forårsaget af amerikanerne, går Sika i 
gang med at finde frem til, hvad der skete, 
dengang USA havde base i Grønland, og også 
journalisten Thormod Gislasson begynder at 
grave i historien. 

Man kan godt mærke at Nina von Staffeldt 
kender landet fra sit arbejde som rejseleder 
og konsulent for Grønlands Selvstyre. Der er 
vel tale om en såkaldt miljøkrimi, og det er 

meget fortjent, at Frosne beviser indbringer 
forfatteren Det danske Kriminalakademis de-
butantdiplom. Jeg glæder mig allerede til at 
læse mere fra denne spændende forfatter.

jl@kbhavis.dk

Hviids Vinstue
Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk   |    Kgs. Nytorv   |           33 15 10 64
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ANMELDELSE Med romanen En uskyldig familie le-
verer Katrine Marie Guldager et glimrende bud på 
den store danske generationsroman, som mange 
længe har efterlyst. Hovedpersonen Frederik Porse 
vokser op i Svendborg hos ægteparret Jytte og Hol-
ger sammen med sine søskende Lene og Jakob. Men 
det er ikke noget helt almindeligt familieliv, for fa-
ren Holger, der er en typisk 68’er, flytter ret hurtigt 
over på den lille ø Drejø, hvor han lever et sundt 
og økologisk liv, mens Jytte bliver tilbage i villaen 
på Strandvejen i Svendborg sammen med børnene. 

Riskær som idol
Allerede i gymnasiet får Frederik et stort idol i 
Klaus Riskær Pedersen, og han melder sig også ind 
i Venstres Ungdom. Han rejser først til Odense og 
siden til København, hvor han uddanner sig på 
Handelshøjskolen, inden han bliver en succesfuld 
finansmand og drager til New York, hvor han bli-
ver ansat hos Goldman Sachs. 
Da krisen kommer, bliver han fyret og vender ef-
terfølgende tilbage til Europa, hvor han får sit store 
sammenbrud. Søsteren Lene er blevet præst, og hun 

er gift med den meget ustabile skotte Kyle, der li-
der af en enorm seksuel appetit, og broren Jakob, 
der er besat af computere og indimellem lever i 
sin helt egen cyberverden, er på vej til at blive en 
taber. Efter et par forhold, der ikke rigtig bliver til 
noget, møder Frederik Birgitte, som han bliver gift 
med ved et overdådigt bryllup, som er finansieret 
af hendes stenrige far. 

Bliver Frederik lykkelig?
Frederik, der drømmer om igen at blive den store 
finansmand, har samtidig en drøm om et liv i fri-
hed langt væk fra den familie, som han føler, han 
har distanceret sig fra. Med Birgitte og sin lille 
datter øjner man som læser til slut et lille håb for 
Frederik, men om han nogensinde vil blive lykke-
lig, derom kan man godt have sin tvivl.

En uskyldig familie bør blive det helt store gen-
nembrud for Katrine Marie Guldager, der efter sin 
pæne succes med Køge-krøniken nu har meldt sig 
ind i dansk litteraturs superliga. Der skal meget til 
i løbet af 2017, hvis ikke En uskyldig familie bliver 
årets helt store danske roman.

Katrine Marie Guldager

En uskyldig familie

298 sider

Politikens Forlag

KATRINE MARIE GULDAGERS
STORE GENERATIONSROMAN

TEKST JANNIK LUNN
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   Sten og 
krystaller

DU FINDER TUSINDVIS AF 
SPÆNDENDE OG ALTERNATIVE 
GAVEIDEER HOS TESSIES, 

FIOLSTRÆDE 14, KBH. K.

kæmpe 
udvalg 
fra 10,-

Kristina Ohlsson

Syge sjæle

Oversat af Lilian Kingo. 334 sider. 

Modtryk

LEVENDE BEGRAVET 
I PRÆSTEGÅRDENS KÆLDER

ANMELDELSE Sydsvenske 
Kristina Ohlsson, der hidtil 
har skrevet en række rigtig 
gode og spændende krimier, 
har med Syge sjæle overgået 
sig selv, for der er ikke bare 
tale om en decideret krimi, 
det er også en dybt fascine-
rende gyser. 

Handlingen foregår i Kri-
stianstad, hvor hovedperso-
nen Lukas vender tilbage 
til fra Stockholm. Han blev 
mange år tidligere, lige in-
den sin studentereksamen, 
fundet bevidstløs med 
svære skader efter at have 
været forsvundet i tre uger. 
Kort forinden var to unge pi-
ger, Fanny og Lydia forsvun-
det, men de vendte aldrig til-
bage, og man formodede, at 
de var blevet kidnappet og 
efterfølgende myrdet. Inden 
de tre forsvandt, var et træ 
blevet afbrændt, og deres 
hjem var 
blevet forsynet med et kors.  

Gravid og paranoid
Ved sin tilbagekomst flytter 
Lukas ind hos sine forældre, 
men naboerne Alice og Gun-

nar virker ikke trygge ved 
Lukas’ tilbagekomst, fordi 
han var ven med deres datter 
Fanny. Samtidig er David, der 
engang var Lukas’ bedste ven, 
flyttet ind i den præstegård, 
hvor familien Lundgren bo-
ede sammen med deres ple-
jedatter. 

Her vil David bygge en 
ny tilværelse op sammen 
med sin kæreste Anna, der 
er gravid. 

Anna er lettere paranoid, 
og da hun finder et kors gra-
vet ned i haven, bliver hun 
for alvor bange. Samtidig hø-
rer hun en historie om en 
galning, der engang skulle 
have boet i præstegården, 
hvor han havde begravet 
nogle kvinder levende i kæl-
deren. Men Anna og David 
er ikke bekendt med, at der 
skulle være en kælder under 
præstegården.

Mens Lukas og Gun-
nar forsøger at finde ud af, 
hvad der skete tidligere, har 
de hele tiden Erika fra det 
stedlige politi med på side-
linjen. Det hele bliver mere 
og mere mystisk og kulmi-

nerer, da der atter udbryder 
brand i et træ. Er det et nyt 
varsel?

Syge sjæle har et fanta-
stisk plot, og man gyser ind-
til den hæsblæsende finale. 
Kristina Ohlsson har begået 
en af årets bedste spæn-
dingsromaner. Læs og gys!

jl@kbhavis.dk

TEKST JANNIK LUNN 

100 % økologisk
Vi har hver dag et større sortiment af forskellige økologiske salater, 
sandwiches og friskpressede juice, som enten kan nydes i vores café 

eller tages med til en af Københavns mange udendørsarealer.

Ydermere tilbyder vi frokost- og frugtordninger med juice til virk-
somheder. Hvis dette har interesse bedes De kontakte personalet i 
caféen, så vi kan skræddersy en løsning der opfylder jeres behov.

                  toldbodensjuice
                  Toldbodens Juice & Grønt

Toldbodgade 14   |   1253 Nyhavn   |   København K   |   Tlf: 52 50 13 64
Åbningstider: mandag-lørdag: 09:00-17:00  |  Søndag: Lukket 

Toldbodens Juice & Grønt

Nyheder · Nærhed · Nytte
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TEKST JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE JUlrik Gräs har tre ting 
imod sig: Han er en ældre herre (født 
1940), hans romaner foregår ikke i 
København, og han er ikke en del af 
parnasset. Til gengæld er han suveræn 
til at skildre sin tid og i besiddelse af 
stærk hukommelse og fortællekraft, 
som placerer ham blandt de bedste 
romanforfattere. Læserne belønnes 
med både indsigt og tør humor. 
Nu har han afsluttet romantrilogien 
”Lido”, ”Gongong” og ”Loop”, bøgerne 
kan læses enkeltvis, men danner til-
sammen et broget billede af den jyske 
provinsby, hvor Ulrik Gräs er vokset 
op: Vejle. Men det er meget mere end 
hjemstavnsbilleder, det er en komplet 

mosaik, som fører os gennem alle sam-
fundslag og afspejler de politiske for-
hold fra 1950’erne og frem til Berlin-
murens fald i 1989.

Vi skal starte en avis!
Journalisten Tino er venstreorienteret, 
og da handlingen begynder, er han fri-
villig for IBIS i Nicaragua på det tids-
punkt, da det var moderne at holde 
med sandinisternes og præsident So-
mosas tvivlsomme revolution. Men 
han får et brev med opfordring til at 
vende hjem til Vejle, hvor en gruppe 
med typografen Wilfred vil starte dag-
bladet Morgendagen, som skal rydde 
op i byen og danne modvægt til det 

borgerlige Vejle Amts Folkeblad. Det 
vil han være med til.

Her bliver handlingen særlig in-
teressant for den, der skriver disse 
linjer. Jeg blev fristet af denne store 
idé og flyttede midlertidig til Vejle 
med kone og barn for at grundlægge 
Vejle Avis, hvor Ulrik Gräs selv var 
blandt medarbejderne. Han kunne 
også have omtalt reklamekunstneren 
Peter Hiort, der gav bladet en stærk 
grafisk profil; det var en overvindelse 
for de erklærede vadmelsmennesker 
at acceptere en kommerciel figur, på 
den anden side havde han tegnet pla-
kater for SF og annoncer for Folkebe-
vægelsen mod EF.

I begyndelsen af 1970’erne var den 
alternative presse det helt store. Efter 
Hovedbladet opstod ugeaviser i Kø-
benhavn, Aarhus og Odense, nogle 
levede længere end andre, fælles for 
dem var en missionerende trang til at 
efterligne især Ekstra Bladet og der-
med vinde læsere, der skulle have 
noget sundere at tygge på. Vejle Avis 
blev et dagblad, og jeg var med i seks 
uger af dets fortumlede tilværelse. 

Ulrik Gräs nævner medarbejderne 
ved navn, og det er morsomt at kunne 
genkende sig selv i dette menageri. 
Avisen lukkede, typograf Villy Niel-
sens tid som chefredaktør randt ud, 
men han fik et klap på skulderen i 

BLADDRØMME 
OG BORGERE 
I BULLERBY
ULRIK GRÄS HAR SKREVET TREDJE BIND AF SIN STORE NUTIDS-
ROMAN, OG HAN FORTJENER ET STORT LÆSELYSTENT PUBLIKUM.
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Ulrik Gräs

Loop

292 sider, 299,95 kr., Tiderne Skifter

form af Cavlingprisen – Gräs skildrer 
overrækkelsen og det efterfølgende 
druk i Nyhavn, hvor Villy Nielsen 
bare lader trofæet blive stående på 
bordet blandt bajerflaskerne.

Tinos skolekammerat er Buller 
fra tyggegummifabrikken, Vejle er 
jo kendt for Dandy-eventyret. Rig-
mandssønnen investerer i hemme-
lighed i Vejle Avis for at få lidt rav 
i gaden, om det også foregik sådan i 
virkeligheden er uvist, i det mindste 
lykkedes det at bevare hemmelighe-
den, for det ville ikke se så godt ud, 
hvis et erklæret socialistisk dagblad 
blev substitueret af byens store ka-
pitalist. Det er høj komik, at Zim-

babwes diktator Robert Mugabe be-
søger tyggegummifabrikken, Tino 
stiller ham ubehagelige spørgsmål, 
og Buller lukker for den varme pen-
gestrøm, da den kritiske journalistik 
vil skade planerne om at fremstille 
tyggegummi i Afrika, og da Vejle Avis 
skriver kritisk om en universitetsrap-
port, der skal ophøje tyggegummiet 
til medicin.

Kirkeskandale
Undervejs får vi en saftig kirkeskan-
dale, da en hjælpepræst bliver grebet 
i at kysse en gymnasielærer i kirkens 
sakristi. Er lesbisk kærlighedsforhold 
er for meget for Vejle, og denne histo-

rie ender tragisk efter at have ført os 
igennem byen med dens under- og 
overklasse.

Titlen ”Loop” skyldes både Buller 
og Tinos oplevelser i tyggegummifa-
miliens privatfly og den bevægelse, 
der var på datidens venstrefløj, Godt 
ramt.

Jyllands-Postens anmelder Lars 
Ole Knippel valgte den som årets vig-
tigste bog i 2016, og man kan kun 
være enig i hans håb om, at trilogien 
opnår et stort publikum, selv om den 
ikke foregår blandt navnepillende 
melankolikere i snævre københavn-
ske miljøer. 

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

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.

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

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

Når du besøger vores apotek, gør vi vores yderste for, at du 
skal få en god oplevelse. Vi giver os tid til at rådgive dig. Du kan 
bl.a. spørge os til råds om det kolde vejrs mange udfordringer 
for både hud og krop.

Velkommen indenfor.

Spørg bare os…

effektivt rygestop.effektivt rygestop.

Nicorette® QuickMist mundspray
Hurtig lindring af rygetrangen 
efter 60 sekunder. 1 eller 2 pust ved 
rygetrang. 
Med frisk smag af mint. 2 stk.

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

Zymelin® 
Næsespray mod 
tilstoppet næse 
ved forkølelse og 
bihulebetændelse. 
Virker ved at mindske 
hævelsen i næses-
limhinden. Virkningen 
indtræder efter få 
minutter og varer 
op til 10-12 timer. Til 
voksne og børn over 
10 år. 10 ml. 

Danatekt
Creme med 70% fedtindhold til tør og 
skællende hud. Indeholder et aktivt 
ekstrakt fra havrekerner. Dæmper 
rødme og kløe og virker anti-irriteren-
de. 250 ml.

Voltaren® Gel
Effektiv lokalbehandling mod 
smerter i muskler og led. Voltaren gel 
behandler infl ammationen, der ofte er 
årsagen til smerte. 150 g.

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

Archiv Creme 
Faaborg, 250 ml.

Helo Creme,
 100 ml.

Soft-Picks Regular,
40 stk.

Multi-tabs Daglig,
190 stk.

Duolac Daglig+ 
Børn, 30 stk.

Multi-tabs Immuno, 
60 stk.

Soft-Picks Large,
40 stk.

Duolac Daglig+ 
Vitalitet, 30 stk.

*Priserne gælder fra 30. januar – 19. februar 2017, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

Spar 20% på udvalgte produkter Gælder fra den 30. januar til den 19. februar 2017


