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AL GÆLD 
UD I VERDEN

KOMMUNEN TIL KAMP 
MOD SOCIAL DUMPING

FORRYGENDE 
ARKÆOLOGI-THRILLER

STRAMMERE KRAV FOR 
UNIVERSITETSADGANG

DA KØBENHAVN FIK 
RENT DRIKKEVAND

LEDER UDDANNELSE POLITIK MAGASIN MYLIUS ANMELDELSE

TEKST CAMILLE BLOMST      FOTO AMANDA THOMSEN

MIN BY  Et af de nye ansigter i Københavns 
Borgerrepræsentation er 37 årige Karen 
Melchior, der bor på Bryggen efter mange 
år i storbyer i udlandet som diplomat. 
Hun er fuld af tanker og ideer til, hvor-
dan København skal udvikles, så KBH K 
forbliver en levende by for dem, der bru-
ger den hver dag.                                 S:14                              

INDRE BY SKAL 
IKKE ENDE SOM EN 
FORLYSTELSESPARK 
FOR TURISTER

FREDAGSJAZZ / COPENHAGEN FRIDAY
Fredag d. 9/2 kl. 18.00-20.00, fri entré

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

BEGIVENHEDER I 
HYGGELIGE OMGIVELSER

Vinsmagning • Jazz med Copenhagen Friday • 
Dining Week • Valentinesmiddag • A Talk • Søndagsjazz 

Hold dig opdateret med events og særlige arrangementer 
på vores hjemmeside www.brdr-price.dk/events

KULTUR   Cinemateket, der ligger på hjørnet af  Gothersgade og Landemærket, 
er en gave til københavnerne. Selvfølgelig mest til os, der bor i nærheden, men 
da der kun er få minutters gang fra Nørreport station, er Cinemateket rimelig 
let tilgængeligt for en stor del af byens borgere. Cinematek er synonymt med 
Kinematek, der betyder filmarkiv.            S.20

SALG   Da de to kirker på Christianshavn, Christians Kirke og Vor Frelsers Kirke, i 
april 2016 modtog en anmodning fra hjælpeorganisationen, Kirkens Korshær, om 
at få lov til at købe deres fælles sognegård, Stanleys Gård på Christianshavn, 
var tidspunktet meget velvalgt.                                   S.09

TYVERI   Nytårsdag blev den nyåbnede butik 'Audrey Vintage' tømt ved et, i særklas-
se, flabet indbrud. Meget tyder på, at tyvene endda har været der to gange.      S.16

CINEMATEKET 
EN GAVE TIL KØBENHAVN!

STANLEYS GÅRD 
KIRKENS KORSHÆR 
TRAK SIG PLUDSELIG FRA KØB

AUDREY VINTAGE FIK STJÅLET 

HVER EN TRÆVL
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LEDER #1 Lad os lige tune ind på nedenstående med et par 
linjer fra en god, gammel slagsang. Om et par måneder er 
det 47 år siden John Mogensen blev nr. 1 på Dansktoppen 
med ’Der er noget galt i Danmark’. Så det er unægtelig 
en gammelkendt problemstilling vi har med at gøre, 
når vi diskuterer planerne for hvad der skal bygges 
dér hvor Slagterboderne på Fælledvej og Palads-bio-
grafen på Axeltorv (endnu) ligger. For der er nyt på 
vej og så må det gamle falde, sådan lyder magthaver-
nes devise mens folket synger en helt anden melodi.   
København er en gammel by. Vi er netop trådt ud 
af et år, hvor københavnerne fejrede byens 850 års 
jubilæum –  Selvom byen reelt er endnu ældre.  En 
god gammel by, det er det indtryk turisterne tager 
med sig fra København når de vender tilbage til 
kahytten på krydstogtskibet, Wonderful Copenha-
gen, a good old town. 

For københavnerne selv forholder det sig noget ander-
ledes: vi er så vant til de gamle gader og huse i byen, at 
vi i stedet lægger mærke til hver eneste nye indslag i 
bybilledet. For os sker der ustandselig noget nyt i 
byen. For det meste er det nye dårligere end det. Det 
gamle, det er jo som det skal være, med dets fejl og 
mangler, det er en udpræget københavnsk mening. 
Det nye er imidlertid altid til diskussion. Byen har 
i snart i mange år været så tæt, at hver eneste gang, 
der skal rejses noget nyt må noget gammelt falde. 

I den henseende var det også bedre i gamle dage: Helt 
op til forrige århundrede strøg en ildløs med jævne 

mellemrum gennem byen og efterlod, foruden død og 
ødelæggelse, store byggetomter, hvor stort set alle 
former for nyt byggeri blev hilst velkomment. Så blev 
grunden da brugt til noget fornuftigt, for der var 
brug for husrum. Ligesom i dag. Forhåbentlig 
kommer der ingen ildebrand strygende gennem 
byen og udraderer halvdelen af matrikelnumrene 
i Indre by, som den store ildebrand i 1728 gjorde. 

I dag er København midt i et byggeboom, der foreløbig 
har udfoldet sig igennem 10-15 år. Der er stadigt et 
stigende behov for boliger, for rum til uddannelse 
og for arbejdspladser. Der skal bygges nyt til ser-
vice, trafik og kultur hvis byen ikke skal gå i frø. 

Ejendomsbesiddere, bygherrer, forvaltninger, kom-
mune og borgere skal hver gang nøje overveje om det 
nye kan tilføre tilstrækkeligt til byen, at det kan be-
tale sig. Hver gang skal det vurderes hvad der går 
tabt i forhold til hvad der kan vindes.  

I tilfældene Slagterboderne og Palads er det indhold 
bygningerne leverer i dag ikke særlig spændende. Det 
må man indrømme de idérige entreprenører, der 
vil have bygningerne ned med nakken: Gamle, 
misligholdte lejligheder, som man med moderne 
byggeteknik kunne få mange flere, og bedre, bo-
ligkvadratmeter ud af. En vindtør, knirkende, 
skæv kulissebygning med dårlige akustik og rum-
inddeling. Palads bidrager heller ikke med meget 
i forhold til hvad nye hotelkomplekser, P-kældre, 

underholdningscentre og hvad visionen for Ve-
sterport/Axeltorv vil kunne levere af indhold i 
løbet af ganske få år, hvis man gav los for visi-
onerne. 

Alligevel siger vi: Bevar Slagterboderne og Palads. 
Alene synet af disse to gamle, men også meget forskel-
lige bygningskomplekser, skaber til gengæld glæde og 
fornøjelse, trivsel og inspiration for forbipasserende 
hver eneste dag året rundt. Teknisk set er løbet må-
ske kørt for Slagterboderne, men plejer der ikke 
være rum til benådning indtil 11. time?

Økonomisk er der måske i0kke anden vej for ejerne af 
Palads end at rive det gamle lort ned og gå med på in-
vestorernes planer. Men det må ikke være simple 
økonomiske hensyn, der afgør sagen. Derfor:  Hold 
fingrene fra Slagterboderne og Palads!

På forlangende kan  vi stable argumenter op så høje 
som Rundetårn - og for den sags skyld, Babelstårnet. 
Men hvad nytter det? Når vi siger bevar dem, så er 
det allermest af to grunde, der burde være væg-
tige nok: 1) I København vil der aldrig blive byg-
get noget ligesom Slagterboderne eller Palads igen 
og - ikke mindst: 2) Fordi københavnerne elsker 
de huse.

Københavneravisen

PRØV BLOT AT SE HVAD 
DER SKER I DE GAMLE GADER
MIDT I VOR BY, KØBENHAVN. 
HÆSLIGE KASSER SKYDER OP…
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mer og bliver omdelt fra 
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LEDER #2 Mange undrer sig: Hvor i alverden 
bliver alle pengene af. Hvis alle landene skyl-
der hinanden penge, hvem er så de rige. Vi 
var vant til, at det var Uncle Sam, John Bull 
eller Angela Merkel. Men de er mindst lige så 
meget på røven som os andre. Undskyld, de 
har visse cash-flow problemer. Hvad så med 
de stenrige kinesere? Uha, deres økonomi ven-
tes at punktere når som helst. Undskyld, deres 
IT- og boligboble er lidt for overestimeret (det 
sagde hun også i går aftes).

Jeg håber, at De sidder ned, for nu kommer : 
LØSNINGEN PÅ ALVERDENS GÆLDSPRO-
BLEMER! Hva'bar!

Nu kalder vi de 10 største lande nr. 1-10, 
stiller dem i en rundkreds og nr. 1 siger:

'Hør her, vi skylder alle hinanden 10 milliar-
der dollars. Hvis I giver mig 1 milliard dollars 
hver, så får I dem igen om lidt' Det gør de så, 
og nr. 1 giver så de 10 milliarder, han lige har 
fået til nr. 2. Så er deres gæld ude af verden. 
Nr. 2. giver så 10 milliarder til nr. 3, og så frem-
deles til nr. 10 giver nr. 1 10 milliarder. Så der 
al gæld ude af verden, og nr 1 giver alle deres 

milliard tilbage. Ping-pong dynamolygte! 
Nu sidder der jo selvfølgelig nogle og siger: 

'Hov, hov. Hvad så med alle bankfolk, der skal 
formidle disse overførsler, og hvad med alle de 
sagførere, der skal se til, at alt går rigtigt til (jeg 
får mavekrampe af latter, når jeg skriver sådan 
noget pis). Og hvad så med alverdens økono-
mer, der lever af at skræmme os med verdens 
undergang! Og kreditforeningerne, finans- og 
økonomiministre! 

Må jeg citere den skotske økonom John 
Hume, der sagde, at det var ham umuligt at 
forstå, hvorledes to nationaløkonomer, der 
mødtes og så hinanden i øjnene, kunne lade 
være at briste i latter!

Jeg simultanoversætter lige dette til biolo-
gisk sprog: den menneskelige organisme kan 
leve af at fordøje andre dyrs mavesække. Det 
hedder i Frankrig 'les tripes' og spises som en 
delikat pølse (bvadr!), men ligegyldigt, hvor 
meget et menneske sulter, vil menneskets egen 
mavesæk aldrig begynde at fordøje sig selv. Fes 
den ind? Amen. 

Københavneravisen

AL GÆLD 
UD I VERDEN

KØBENHAVNS PRIVATE LÆGEKLINIK
V /LÆGE CARL KORGAARD

Ring og aftal tid hverdage 07.00 - 11.00

Tlf.: 93 87 45 00

Klinikken ligger ved Nørreport Station. Nørregade 41, 2. sal

Lægekonsultation
når DU har tid

Lægekonsultation: 300 kr.

Lægeattest (f.eks. kørekort): 300 kr.

Helbredsundersøgelse: 1.200 kr.

mm.

www.helbredskonsulenterne.dk

LOKALT Christianshavns Torv 
har i mange år været opholds-
sted for hjemløse. Lørdag d. 
20. januar lagde Amager mo-
torcykelgruppen, Temp Ri-
ders, vejen forbi med varm 
suppe til alle. 

Navnet, Temp Riders, 
bringer associationer til tem-
pelridderne, og det er ikke 
helt ved siden af. Ganske 
vist er gruppen trods korset 
på rygmærkerne ikke en kri-
sten klub, men det ridderlige 
og hjælpsomme er en integre-
ret del af motorcykelklub-
bens virke.

Den kun 2 år gamle motor-
cykelklub gør nemlig et stort 
arbejde for at hjælpe andre. 
De har udover suppe til hjem-
løse blandt andet organiseret 
kørsel for cancerramte børn, 
støtteture for Godhavnsdren-
gene og kørsel med blinde. 
Derudover tager de som an-
dre motorcykelklubber på 
ture rundt i landet og af og 
til udlandet. 

Lørdagen på Christians-
havns Torv blev en herlig 
varm oplevelse på en ellers 
grå og kold dag.  

jra@kbhavis.dk

TEMP RIDERS 
UDDELER SUPPE 
PÅ CHRISTIANSHAVNS TORV

De hjælpsomme riders viste beredvilligt deres rygmærker frem for 
fotografen.

TEKST JETTE R. ARENDRUP
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OPTOG Når rytterne fra Sundby Faste-
lavnsforening lørdag d. 10. februar 
ved 16-17-tiden rider gennem Christi-
anshavn, er der gået en hel del fest-
lighed forud. Optoget har da været 
på vej siden kl. 9.30 og er blevet fej-
ret på talrige stationer ned igennem 
Amager. De vil allerede have indtaget 
frokost på restaurant Rimini og slået 
katten af tønden ved Jacobs Bageri på 
Prags Boulevard. Tøndeslagningen 
finder sted ca. kl. 14.

Stolte traditioner
De festlige ryttere fra Sundby mar-
kerer en stolt gammel tradition, som 
går hundreder af år tilbage. Allerede 
fra omkring år 1521 slog man kat-
ten af tønden på Amager. Traditio-
nen blev indført af hollandske ind-

vandrere, der optrådte til hest med 
lange spydstager. Senere red man i 
Amagerdragter, men i dag rides der 
i sorte bukser, sortbroderet vest med 
sølvknapper, hvid skjorte og høj hat 
med broderede hattebånd. Der er 
fire foreninger af fastelavnsryttere 
på Amager, og de to er så tro mod 
traditionen, at der kun er mandlige 
deltagere. Men det er Sundby Faste-
lavnsforening, der kommer til Chri-
stianshavn, og det er inklusive seje 
kvinder.

Festklædte heste
Forberedelserne der går forud for op-
toget er et kapitel for sig. Særligt he-
stens udsmykning bliver der kælet 
for. Halen skal flettes i fletninger, der 
bindes op i en roset, ”kronen”, pyntet 

med røde og hvide bånd. Også man-
ken flettes og pyntes med kunstige 
blomster. Der skal være en ”top” lavet 
af træ på hovedtøjets nakkerem, lige-
ledes pyntet med kunstige blomster 
og beregnet til at beskytte hestens 
nakke ved tøndeslagningen. Når det 
skal være helt rigtigt, skal seletø-
jet også være smykket med en spe-
ciel slags snegle, ”snekker”, men det 
kan godt være svært at fremskaffe, 
da snekkerne bliver fremstillet af en 
lille havsnegl, som lever i det Indi-
ske Ocean.

Rundt på Christianshavn
Optoget på Christianshavn anføres 
af to fanebærere, som udbringer en 
skål alle de steder rytterne besøger.  
Fastelavnsriddernes første station på 

Christianshavn bliver Vagthuset og 
herefter går det videre til Beboerhu-
set, Kanal Bodegaen, Fingerbøllet og 
Nemoland på Christiania. Til sidst 
hentes hestene af transportvogne i 
Bådsmandsstræde, og de tapre ryt-
tere tager videre til stor middag og 
fest.

Vær med til at modtage faste-
lavnsoptoget lørdag d. 10. februar 
ca. kl. 16 ved Christianshavns Lo-
kalhistoriske Forening & Arkiv, 
”Vagthuset”,  Torvegade 75, Chri-
stianshavn.

Alle tidsangivelser er cirka tider, 
for med levende heste i trafikken, op-
står der let forsinkelser.

jra@kbhavis.dk

TEKST JETTE R. ARENDRUP

 FASTELAVNSRYTTERNE 

FRA SUNDBY

Fastelavnsrytterne ankommer til Vagthuset på Christianshavn.
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Nyhavn Rens

Herluf Trolles Gade 18 Tlf. 70 27 23 14 www.NyhavnRens.dk  Mail. info@NyhavnRens.dk

Pelsopbevaring 2018  KR. 350
PROFESSIONEL PELSPLEJE©

Livslinien har brug for flere rådgivere
Vi har 250 engagerede rådgivere, som er i kontakt med mere end 16.000 mennesker årligt.

På Livslinien er du med til at gøre en forskel for mennesker med selvmordstanker eller i anden alvorlig krise.

Ønsker du at rådgive
•	 mennesker	med	selvmordstanker

•	 deres	pårørende	og	efterladte

•	 mennesker	i	krise

–	og	samtidig	bruge	din	faglige	nysgerrighed	til	at

				kvalificere	dig	og	få	relevant	erfaring	på	dit	CV?

Så kan vi tilbyde
•	 en	solid	grunduddannelse	i	selvmordsforebyggende	

rådgivning

•	 løbende	supervision	og	videreuddannelse

•	 sparring	med	fagpersonale	efter	hver	vagt

•	 et	miljø	med	højt	fagligt	niveau	og	tværfagligt	fælles-

skab

 
 

Du kan læse
mere og ansøge på
vores hjemmeside

livslinien.dk

Vi forventer, at du
•	 er	ansvarsfuld	og	engagerer	dig	i	arbejdet

•	 har	relevant	praksiserfaring	samt	psykologisk,	

social-	eller	sundhedsfaglig	baggrund	eller	anden	

erfaring	med	professionelle	samtaler

•	 i	gennemsnit	kan	afsætte	12	timer	om	måneden	til

–	vagter	i	rådgivningen,	supervision	og	holdmøder

Passer dette på dig, og bor du på Sjælland, ser vi meget gerne din ansøgning.

Livslinien_annonce_221x150_jan18.indd   1 09-01-2018   13:35:07
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JUBILÆUM Tilbage i 2013 fik forfatteren Anne 
Middelboe Christensen den geniale ide at 
skaffe penge via crowdfunding til det, der 
skulle blive hendes første digtsamling. Hun 
åbnede sin helt egen Ordbutik i Kattesundet 
Nr. 10 tæt på Strøget, hvor sprognørdede kun-
der kunne købe diverse ord lige lukt ud af 
Retskrivningsordbogen formedelst 500 kro-
ner per styk. Dyrt, kunne man måske mene 
for køb af ord, som vi jo alle dagligt bruger 
kvit og frit. 

  Men til gengæld blev det købte ord efter 
alle kunstens regler udstyret med et ordbevis 
med garanti for, at Ordbutikken kun solgte 
ordet denne ene unikke gang, ligesom for-
fatteren lovede, at det købte ord ville indgå 
i hendes kommende digtsamling. Ordet blev 
så printet på et nydeligt silkebånd og lagt i 
smykkeæske og bærepose som en ideel ga-
veide til gode venner, kærester eller familie-
medlemmer. 

   På Facebook og Instagram har man i 
fotos og tekst kunnet følge Middelboe Chri-
stensens utallige togrejser rundt det ganske 
land, når hun som myreflittig teaterkritiker 
ved Dagbladet Information har jagtet de næ-
ste teaterpremierer, og altid med den turkis-
farvede krokodilleskindstaske, Ordtasken 

med al skrivegrejet svunget elegant over ar-
men, parat til endnu et reklamefremstød for 
Ordbutikkens salg af inspirerende digterord 
til den kommende digtsamling. 

  Et sidste hidsigt ophørsudsalg i Ordbu-
tikken i 2016 (omtalt i Københavneravisen i 
marts 2016 s. 3) fik det samlede antal solgte 
ord op på 305 ord. Siden har Anne Middelboe 
Christensen jongleret og digtet med solgte 
ord, men har tillige suppleret med sine egne. 
Og nu ligger der så en tryksværtefrisk digt-
samling på Ordbutikkens bord med den un-
derfundige titel, ”Så kom der lige en sabelti-
ger”, udgivet på Forlaget Spring. 

  Bogen, der kan angribes fra begge en-
der, består af to dele: Selve digtsamlingen og 
en dokumentardel, der i glimt beretter om 
nogle af de historier, der knytter sig til ord-
købere og deres fortælling. Og er det så slut 
med Ordbutikken i Kattesundet 10? Nej, bu-
tikken holder åbent lidt endnu for salg og 
signering af digtsamlingen til interesserede. 
Men tjek lige åbningstiderne, da Ordbutik-
ken helt fra starten har været et lystbetonet 
projekt. Bogen kan selvfølgelig også købes i 
almindelige boghandlere.

mhj@kbhavis.dk

TEKST OG FOTO MAJBRIT HJELMSBO

FEBRUAR
Tors. D. 8: Malerworkshop fra kl. 11 V. Kirsten Syberg, hygge og snak
Man. D. 12: Mulighed for Morgen gymnastik, Hygge og snak og film. 
Tirs. D. 13: Patchwork/syværksted v. Lone Rasmussen, Hygge/snak, frokost 
og evt. film efter eget valg Tors. D. 15: Vinterferie lukket
Man. D. 19: Mulighed for Morgen gymnastik, Hygge og snak og film 
Tirs. D. 20: Hygge og snak, frokost og film efter eget valg
Tors. D.22: Bestsellers kl. 12. Pernille Stockfleth fortæller en fantastisk 
historie om en fiskerkone fra Gammel Strand der blev involveret i jødetrans-
porten fra Dragør til Sverige. Egen betaling på 20 kr. Kaffe/te, kage og grønt.
Man. D. 26: Patchwork/syværksted v. Lone Rasmussen, Frokost, hygge og film.
Tirs. D. 27: Politimuseet, fælledvej 20 og den smukke kirke Sct. Johannes 
kirke fra 1861, mødested Huset kl. 11 i forhallen, eller foran politimuseet kl. 
11.30,. Egen betaling 40 kr. til politimuseet. Bygningen er en gammel politi-
station uden elevator. Husk Tilmelding, bus 3A, bus 5 A,350s

MARTS
Tors. D. 1: Hygge og snak samt Malerworkshop fra kl. 11 V. Kirsten Syberg
Man. D. 5: Mulighed for Morgen gymnastik, Hygge og snak og evt. film.
Tirs. D. 6: Tur til Bankmuseet på Christianshavn, Overgaden nede vande 11, 
og kunstmuseet i de skønne lokaler. Bankmuseet ligger i den skønne gamle 
Heerings gård og er et spændende museum med blandt andet C.f. Tietgens 
gamle skrivebord og meget mere. Mødetid i Husets forhal kl. 11, eller foran 
bankmuseet kl. 11.30, Husk tilmelding.
Tors. D. 8: Hygge og snak. Vi spiser frokostbuffet kl. 13 på enten Riz Raz 
eller Ankara. Egen betaling 30 kr. samt drikkevare. Vigtigt med tilmelding.

Er du pensionist i Københavns kommune med interesse 
i at få nye kulturelle oplevelser, sociale fællesskaber og 
livskvalitet i hverdagen? Så kom ind og besøg os i Sam-
lingspunkt Indre By inde i Huset i Magstræde på 2 sal. Vi 
tilbyder bl.a.

Vi holder til i det hyggelige Huset KBH (Huset i Magstræde)                                                   
Rådhusstræde 13, 2 sal, 1466 København K. - Tlf. 60 57 07 69
Se mere på www.samlingspunktindreby.dk
Bliv medlem for Kun 200 kr. pr. kvartal inkl. Kaffe/te ad 
libitum samt lidt sødt og grønt/frugt, ingefærshot mv. 
minimum et par gange om ugen samt film og workshops 
mv. Dog skal man selv betale transport og i nogle tilfælde 
er der egen betaling på særlige ture (f.eks. Entre). Der er 
frokost en gang om ugen for ca. 20kr. De fleste ture har 
afgang fra Huset. I tilfældet af meget dårligt vejr eller for 
lidt tilmeldinger, tillader vi os at aflyse ture. Der vil i stedet 
være hygge i Huset. 

SAMLINGSPUNKT 

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

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

ORDBUTIKKENS 
DIGTE NU PÅ GADEN
Forfatteren Anne Middelboe Christensen endte med at 
sælge 305 ord i sin Ordbutik i Kattesundet. Nu ligger 
der en digtsamling med de dyrebare ord.

Anne Middelboe Christensen signerer sin digtsamling i Kattesundet.
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To unge mænd på 22 og 23 år er blevet 
idømt 20 dages betinget fængsel samt en 
bøde på 5000 kroner for blufærdigheds-
krænkelse af en 16-årige pige.

De to unge mænd var anklaget for bør-
neporno, idet de havde filmet en 16-årige 
pige uden hendes samtykke, mens de dyr-
kede sex med hende. Derudover var de to 
mænd anklaget for at have distrubueret 
og vist indholdet til andre.

Ifølge anklageren var der tale om bør-
neporno, da pigen var under 18-år, da epi-
soden fandt sted, men de to mænd blev 
frifundet for børneporno og i stedet dømt 
for blufærdighedskrænkelse. Det skyl-
des, at det ikke kunne bevises, om de to 
mænd kendte til pigens alder, og derfor 
frifandt de tre dommere i Københavns 
Byret mændene i dette forhold.

Til gengæld blev de begge dømt skyl-
dige i anklagen om i forening og under 
fælles forståelse uberettiget at have fil-
met den unge pige på privat grund og 
dermed krænket hendes blufærdighed. 

Episoden skete til en fest i april 
2016, hvor pigen og den ene tiltalte, den 
23-årige, efter fælles forståelse havde 

samleje. Efterfølgende tilsluttede den 
anden tiltalte sig på et tidspunkt og fil-
mede seancen. Den blev efterfølgende 
sendt videre til en tredje ven. 

Ingen af de unge mændt havde dog 
tænkt over pigens alder, og at der der-
med kunne være tale om børneporno, 
da de tidligere havde mødt hende på en 
beværtning, hvor man skulle være 18 år 
for at komme ind. 

Begge nægtede sig fra start skyldige i 
anklagerne, men det lykkedes altså hver-
ken dem eller deres forsvarere at over-
bevise rettens tre domsmænd om deres 
uskyld i forhold til spørgsmålet om ube-
rettiget at have filmet og krænket ofrets 
blufærdighed.

Derfor blev de hver især idømt 20 da-
ges betinget fængsel med det vilkår, at 
de udfører 40 timers samfundstjeneste. 
Ligeledes skal de sammen betale rettens 
omkostninger og 5000 kroner i erstat-
ning til den 16-årige pige.

Begge de dømte valgte at udbede sig 
betænkningstid.

lp

Der skal holdes et mere vågent øje med 
bandemiljøet i København, for der er mu-
ligvis et hav af videokameraer på vej i 
indsatsen mod bandekriminalitet. 

I finansloven for 2018 er der afsat 
midler til opsætning af videokameraer 
i indsatsen mod bandekriminalitet, og 
ikke overraskende regner politiet med, 
at en stor del af disse kameraer kan sæt-
tes op i København. Det vil cirka dreje 
sig om 100 kameraer på 50 forskellige 
steder i hele landet.

- Overvågning kan være et redskab 
mod bandekriminalitet. Derfor er vi po-

sitive. Der skal dog være en særlig grund 
til at bruge det, siger Jonas Bjørn, po-
litisk ordfører for Socialdemokratiet i 
København.

Både Socialdemokratiet og De Kon-
servative støtter tankerne, mens En-
hedslisten lægger afstand til ideen.

-Det handler om, hvad for et samfund 
vi vil bo i. Vil vi bo i et overvågnings-
samfund, eller vil vi bo i et samfund, 
hvor vi rent faktisk løser problemerne. 
Der hælder Enhedslisten til det sidste, 
siger partiets Charlotte Lund (på foto).

lp

Dømt for blufærdighedskrænkelse, 
frifundet for børneporno

Massiv overvågning af bander

STRAMMERE KRAV FOR 
UNIVERSITETSADGANG
UDDANNELSE Københavns Uni-
versitet lukker de næste to år 
dørene for unge med et karak-
tergennemsnit, der er under 
middel. Kvote 2 har tidligere 
været en mulighed for de stu-
derende, der ikke kom ud af 
gymnasiet med et super snit, 
men som stadig gerne ville 
på universitetet, men Køben-
havns Universitet indfører nu 
et karakterkrav for alle uddan-
nelser, der gør det sværere at 
blive optaget på Kvote 2, skri-
ver Berlingske.

I år og næste år skal alle 
studerende, der søger ind på 
både kvote 1 og 2, have et snit 
på mindst 6,0 fra gymnasiet. 
Det svarer til karakteren 8, der 
er en middelkarakter, på den 
gamle karakterskala.

I 2017 ville det have betydet, 
at 10 procent af de studerende 
ikke var blevet optaget. 

- Vi ved godt, at vores krav 
om 6,0  rammer nogen. Som 
universitet har vi ikke plads til 
alle, og der er nogle, der skal 
vælges fra. Sådan er det jo altid. 
I de næste to år vælger vi dem 
fra, der har under 6,0 og ikke 
kan få en dispensation, men 
slutmålet er at erstatte dispen-
sationsmuligheden med en ny 
optagelsesmodel i kvote 2, si-
ger Pernille Kindtler, sektions-
chef for Uddannelsesservice 
på Københavns Universitet til 

Berlingske.
Universitet arbejder frem 

mod at indføre nye optagelses-
krav i 2020, hvor man forment-
ligt indfører en adgangstest.

Det blev allerede meldt 
ud i februar 2016, at Køben-
havns Universitet vile kræve 
mindst 6,0 i snit på kvote 1. 
Men Pernille Kindler forkla-
rer, at universitet på grund af 
lovgivningen var tvunget til at 
lave samme krav for kvote 1 og 
kvote 2-ansøgere. Loven blev si-
den ændret, men Københavns 
Universitet har valgt at fast-
holde kravet.

Danske Studerendes Fælles-
råd mener, at karakterkravet 
skaber ulighed.

- Det er meget bekymrende. 
Der er social slagside i de ka-
rakterer, man får i gymnasiet, 
og vi står med en meget stor 
risiko for, at der bliver optaget 
endnu flere studerende fra pri-
vilegerede kår på Københavns 
Universitet. Det bør ikke være 
sådan, at København og Aar-
hus stiller karakterkrav, der fa-
voriserer studerende fra gode 
sociale kår, og så må de øvrige 
universiteter i landet tage de 
dårligere stillede unge, siger 
Sana Mahin Doorst, der er for-
mand for Danske Studerendes 
Fællesråd til Berlingske.   

lp@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN

Universitet arbejder frem mod at indføre nye optagelseskrav i 2020, hvor man 
formentligt indfører en adgangstest
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KLUMME  I efteråret 2015 besluttede Venstre-rege-
ringen at flytte ca. 3.900 noget betuttede med-
arbejdere til provinsen. Beslutningen om denne 
tvungne folkevandring er den største samlede flyt-
ning af statslige arbejdspladser nogensinde. Godt 
to år efter er over 2.500 statslige arbejdspladser 
allerede flyttet. I en redegørelse for det omfattende 
projekt, som regeringen har udgivet i januar 2018, 
hedder det, at det kræver både tid og ressourcer 
at bringe medarbejdere og institutioner over en så 
stor omstilling. Men, hedder det videre, regeringen 
er overbevist om, at det er en rigtig beslutning. 
Hvad regeringen baserer denne overbevisning på 

fremgår ikke af redegørelsen. Det ville ellers være 
oplagt at gennemføre en holdningsanalyse, hvor 
et uafhængigt analyseinstitut, som f.eks. Gallup, 
spurgte et udsnit af disse udflyttede medarbejdere, 
hvordan de har oplevet flytteroderiet.  

Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, 
hvordan en familie, der bor i København bliver 
bragt i vanskeligheder. Kan begge ægtefæller finde 
job i den by, hvor en af ægtefællernes arbejdsplads 
tvangsplaceres? Kan de finde en passende bolig og 
kan de komme af med den bolig, hus eller ejerlej-
lighed, de har i København?

En af de indlysende tåbeligheder i udflytnings-
planerne er, at Det Økonomiske Råds Sekratariat 
skal flyttes til Horsens. Om DØR’s pressemøder, 
som jeg og andre journalister, der skriver om øko-
nomi, deltager i, vil blive afholdt i Horsens, eller 
om DØR’s ledende medarbejdere vil drage til Kø-
benhavn og afholde deres pressemøder her, frem-

går ikke. I en kommentar til DØR’s flytning skriver 
journalist Lars Nielsen den 20. januar i Jyllands-Po-
sten en glimrende kommentar om flytteriet, bl.a., 
at vismændene er en uundværlig modvægt til ban-
kernes økonomer, der jo ikke varetager samfundets 
interesser, men bankernes.

I et forsvar for udflytningsplanerne skriver re-
geringen i sin redegørelse bl.a. følgende: ”Fx viser 
erfaringerne, at det generelt går bedre for instituti-
oner, der har afsluttet flytningen, end for institutio-
ner, der endnu ikke er nået hertil.” Det er sandelig 
indsigtfulde, ja måske ligefrem vise betragtninger. 
Vorherre til hest, her går det bedst! Man kan sik-
kert regne med, at Æbberød bank opretter en filial 
i Horsens og andre af de byer, som får nye statslige 
arbejdspladser.  

En lidt forsinket, men ikke mindre velment nyt-
årshilsen og tak for det gamle år, til Avisens læsere.

jt@kbhavis.dk

REGERINGENS MÆRKVÆRDIGE 
UDFLYTNINGSPLANER!

 TEKST  
 JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT.  
 INSTITUTE FOR BUSINESS CYCLE ANALYSIS 
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LOKALT Da de to kirker på Christians-
havn, Christians Kirke og Vor Frelsers 
Kirke, i april 2016 modtog en an-
modning fra hjælpeorganisationen, 
Kirkens Korshær, om at få lov til at 
købe deres fælles sognegård, Stanleys 
Gård, var tidspunktet meget velvalgt. 
Begge kirker havde nemlig brug for 
at få nye lokaler tæt på deres kirker, 
og Stanleys Gård var blevet for stor til 
deres individuelle behov. Christians 
Kirke har således kun to kontorer i 
ejendommen, der er en statelig byg-
ning på fire etager.

Korshæren og Christianshavn
Kirkerne var hurtigt enige om, at der 
var noget rigtigt i at sælge den smukke 
gamle ejendom til nyt hovedkvarter 
for Kirkens Korshær. Christianshavn 
er jo stedet, hvor de fleste udsatte fø-

ler sig hjemme, både fordi bydelen er 
tidligere hjemsted for Kofoeds Skole 
og ikke mindst pga. af Christians-
havns tre varmestuer, hvoraf de to 
hører under Kirkens Korshær. Det vir-
kede også ekstra rigtigt, fordi korshæ-
rens ene varmestue, Fedtekælderen, 
i forvejen har hjemme i bygningens 
kælderetage. Fedtekælderen ville der-
med også få sikret sin eksistens.

Forbløffende tilbagetog
Forhandlingerne kørte da også på 
skinner, indtil korshæren på et tids-
punkt erkendte, at de havde et be-
hov for at få lov til at benytte en 
tom præstebolig på øverste etage til 
andre formål end beboelse. En ansøg-
ning herom til kommunen blev der-
for sendt afsted i maj 2017, men der 
skulle gå hele 7 mdr., før der kom svar. 

Først sidst i november 2017 kom sva-
ret fra kommunen, der stillede sig vel-
villigt. Men ak, ugen forinden havde 
korshæren uden varsel sagt fra! Man 
var alligevel ikke interesserede i ejen-
dommen. Hele forløbet havde varet 
mere end 1½ år, men kommunens 
velvilje ændrede intet for korshæ-
ren. Man stod fast på sit tilbagetog. 
Forbløffelsen på Christianshavn var 
stor, fordi denne restriktion i forhold 
til præstelejligheden var den eneste 
knast, der havde været i løbet af  for-
handlingerne.

”Der har været nogle samtaler”
Men hvad er så chefen for Kirkens 
Korshær, Helle Christiansens forkla-
ring på denne kovending, netop som 
alt faldt på plads:  ”Kirkens Korshærs 
økonomi har desværre ikke gjort det 

muligt at købe Stanleys Gård. Der 
har været nogle samtaler, men øko-
nomien har forhindret et videre for-
løb”, lød svaret fra korshærens chef. 
Men et forløb på mere end halvandet 
år kan næppe beskrives som:  ”der 
har været nogle samtaler.” Man kan 
også undre sig over årsagen, økonomi, 
fordi markedsprisen var kendt som 
noget af det første i forløbet, og den 
havde ikke på noget tidspunkt givet 
anledning til bekymring.  

Det hele har været noget af en brat 
opvågnen for menighedsrådene, der 
i mellemtiden var nået rigtig langt 
med planerne for medarbejderfacili-
teter, konfirmandstue og servicekon-
torer i umiddelbar nærhed af deres 
kirker. 

jra@kbhavis.dk

STANLEYS GÅRD PÅ CHRISTIANSHAVN
KIRKENS KORSHÆR TRAK SIG PLUDSELIG FRA KØB

Stanleys Gård kunne være blevet et flot hovedkvarter for Kirkens Korshær

TEKST OG FOTO  JETTE R. ARENDRUP
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KOMMUNEN TIL KAMP 
MOD SOCIAL DUMPING

POLITIK Det skal være slut med 
lønsnyd, dårlige arbejdsforhold og 
andre former for social dumping, 
når der bliver bygget i hoved-
staden. Det mener Københavns 
Kommune, der er gået sammen 
med flere store virksomheder om 
en ny kampagne og en række an-
dre, nye initiativer, der skal be-
kæmpe dårlige arbejdsforhold.

Et nyt indsatsteam, en ny hot-
line og en kampagne for fair for-
hold i København er blandt ini-
tiativerne.

I København skal byen bygges 
og holdes i gang under fair løn- 
og arbejdsforhold. Københavns 
Kommune har siden 2014 rettet 
op på 32 sager med en række 
medarbejdere, der blandt andet 
er blevet snydt for flere tusinde 
kroner for overarbejde og aften-
tillæg. Kommunens indsats ud-
løste i november en delt første-
plads på fagforbundet 3F's liste 
over kommuner, der aktivt be-
kæmper social dumping.

Nu vil kommunen have flere 
virksomheder og københavnerne 
med i kampen.

- Vores indsats mod social 
dumping har været effektiv. Men 
der er stadig brodne kar, som ska-
ber urimelige arbejdsvilkår for 
medarbejderne og unfair kon-
kurrence for virksomheder med 
orden i sagerne. Det skal de ikke 
have lov til. I København skal der 
være fair arbejdsforhold – derfor 

skruer vi nu op for indsatsen, si-
ger Københavns overborgmester 
Frank Jensen (S).

Københavns Kommune har 
fra årsskiftet oprettet et nyt 
indsatsteam mod social dum-
ping, som skal styrke dialogen 
med kommunens leverandører 
og rykke hurtigere ud ved mis-
tanke om social dumping på ar-
bejdspladser, hvor der vurderes 
at være en reel risiko.

Med kampagnen København 
mod social dumping er Køben-
havns Kommune gået sammen 
med virksomhederne MT Høj-
gaard, Malmos og Pakhuset, der 
aktivt arbejder for at sikre gode 
arbejdsforhold for medarbej-
derne. Samarbejdet sætter fokus 
på, at indsatsen også gavner virk-
somhederne, som skal konkur-
rere på lige vilkår, når de byder 
på opgaver for kommunen.

Kampagnen skal samtidig mo-
bilisere københavnerne i kampen 
mod social dumping. Plakater og 
bannere i byen og sociale medier 
skal oplyse københavnerne om 
typiske tegn på social dumping – 
unfair løn, manglende sikkerhed 
på arbejdspladsen og uaccepta-
ble arbejdstider – og opfordre til 
at kontakte hotlinen, hvis de ser 
tegn på social dumping.

lp@kbhavis.dk

     Frederiksborggade 4 · 1360 København K
 
  FOR BESTILLING:        ELLER SPØRGSMÅL:
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Copenhagen, Denmark
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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.
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St. Kongensgade 38 · Tlf 33911148 · www.herefordsteak.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN

INDSATS MOD SOCIAL DUMPING:
· Københavns Kommune har siden 2014 afdækket 36 sager om social dumping.
· De drejer sig om 171 medarbejdere, der har været udsat for social dumping.
· Sagerne handler blandt andet om manglende udbetaling af pension og tillæg, manglende løn for 

overarbejde og for lav timeløn.
· Det nye indsatsteam skal være til stede der, hvor der udføres arbejde for kommunen og kontrol-

lere, de steder hvor der er risiko for social dumping.
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anvisning ved forhøjet stofskifte, sukkersyge, forhøjet blodtryk, alvorlige hjerte-karsygdomme, vandladningsbesvær på grund af forstørret blærehalskirtel (prostata), ved behandling med MAO-hæmmere og andre lægemidler, der kan forhøje blodtrykket samt ved svulst i binyrerne. Samtidig behandling med medicin mod depressi-
on eller Parkinsons sygdom kan forstærke bivirkninger ved brug af Zymelin. Tegn på overdosering: Markant fald i kropstemperatur, svedudbrud, døsighed, hovedpine, hurtig og uregelmæssig puls, forhøjet blodtryk og evt. koma, især hos børn. Dette kan også opstå ved at tage medicinen forkert, f.eks. ved at indtage næsespray-
en gennem munden. Graviditet: Bør ikke anvendes. Amning: Bør kun anvendes efter lægens anvisning. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen, øget sekret fra næsen. Ikke almindelige: Tilstoppet næse. Sjældne: Ubehag i mave-tarmkanalen. 
Meget sjældne: Alvorlige allergiske reaktioner: Hududslæt, åndedrætsbesvær, hurtig/uregelmæssig puls eller hævelse af ansigt og hals. Pakninger: Næsespray 1 mg/ml 10 ml og 2 x 10 ml. Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup. Tlf.: 46 77 11 11,  www.takeda.dk, 
email: info@takeda.dk Voltaren (diclofenacdiethylamin), gel 11,6 mg/g. Anvendelse: Er betændelsesnedsættende (anti-infl ammatorisk) og smertestillende og anvendes imod lokale smerter i muskler, sener og led. Dosering: Voksne og børn over 14 år: 2-4 g gel påsmøres huden 3-4 gange dagligt dér, hvor det gør ondt. Brug ud 
over 7 dage bør kun ske efter aftale med lægen. Forsigtighedsregler: Bør kun anvendes på intakt rask hud og ikke på åbne sår eller ved svær akne. Afbryd behandlingen, hvis udslæt forekommer efter påføring af produktet. Er ikke beregnet til brug under tætsluttende forbinding. Brug ikke Voltaren på store hudområder og i læn-
gere tid. Bør ikke komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Undgå overdreven udsættelse for sollys for at forhindre lysoverfølsomhedsreaktioner. Særlig forsigtighed skal udvises ved brug af NSAIDs hos ældre patienter. Samtidig anvendelse af orale NSAIDs kan øge forekomsten af bivirkninger. Voltaren gel indeholder propyl-
englycol og enzylbenzoat, der kan medføre hudirritation. Kontraindikationer: Bør ikke anvendes af personer, hvor acetylsalicylsyre eller andre NSAIDs fremprovokerer astma, nældefeber eller snue. Bør ikke anvendes af personer, som er overfølsomme overfor diclofenac, andre NSAIDer, eller overfor et eller fl ere af hjælpestof-
ferne. Må ikke anvendes til børn og unge under 14 år. Bivirkninger: Almindelige: Hududslæt, eksem, kontakteksem, kløe, rødmen og irritation af huden. Øvrige bivirkninger: Se indlægsseddel. Graviditet og amning: Voltaren bør ikke bruges under første og andet trimester af graviditeten samt under ammeperioden uden lægens 
anvisning. Kan påvirke chancen for at blive gravid. Voltaren må ikke anvendes under tredje trimester af graviditeten. Pakninger: Voltaren gel 11,6 mg/g, 50 g, 100 g og 150 g. Ingen vejledende mindstepris. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakningen. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 80 
25 16 27. Trademarks owned or licensed by GSK. ©2017 GSK or licensor. Otrivin Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret (xylometazolin¬hydrochlorid). Anvendelse: Ved forkølelse med tilstoppet næse og bihulebetændelse. Virker efter få minutter og i op til 12 timer. Dosering: Voksne og børn over 12 år: Otrivin 
Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret: 1 pust i hvert næsebor 3 gange dagligt efter behov, i højst 10 dage. Max. 3 pust i hvert næsebor dagligt. Otrivin Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret bør ikke anvendes til børn 2-11 år. Til denne aldersgruppe anbefales Otrivin Junior Ukonserveret. Forsigtighedsregler: 
Behandling i mere end 10 dage kan medføre hævelse af næseslimhinden og hypersekretion på grund af øget sensibilitet i cellerne. Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for et af indholdsstofferne, efter operationer igennem næsen eller munden, ved glaukom med snæver kammervinkel eller ved kronisk infl ammation i næsen 
med meget tør næseslimhinde. Anvendes med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved hyperthyreoidisme, diabetes mellitus, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer pga forstørret prostata, tumor i binyren samt til patienter, der er i behandling med MAO-hæmmere eller har været det inden for de 
sidste to uger. Samtidig brug af tri- og tetracykliske antidepressiva anbefales ikke. Graviditet og amning: Gravide frarådes at anvende Otrivin og bør i ammeperioden kun anvendes efter aftale med lægen. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brænden, nasal-sekretion, hoved-
pine, kvalme samt brændende fornemmelse på applikationsstedet. Øvrige bivirkninger: Se indlægssedler. Pakninger: Otrivin Ukonserveret 1 mg/ml, Otrivin Menthol Ukonserveret 1 mg/ml, 10 ml. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakken. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 80 25 16 27. 
Trademarks owned or licensed by GSK. ©2017 GSK or licensor.

Spar 20% på nedenstående produkter

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.

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.

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

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

På vores apotek har du direkte adgang til eksperterne. Alle, du 
møder på apoteket, er uddannet til at give dig den bedste rådgivning 
om lige præcis din situation og vinterens udfordringer. Med ordene 
”Spørg bare os…” giver vi et løfte om altid at være klar til at svare 
på dine spørgsmål.

Og husk, at vi altid har gode tilbud på apotekets kendte mærker.

Vi hjælper dig gennem vinteren På apotekeren.dk kan 
du få ekspederet dine 
recepter og få din me-
dicin leveret direkte til 
døren.
Du fi nder også et 
stort udvalg af lækre 
hudplejeprodukter, vi-
taminer og håndkøbs-
lægemidler.

Nicorette® 
Quickmist Mundspray

Håndkøbslægemiddel til brug ved 
rygestop. Mundsprayen indeholder 
nikotin, der lindrer rygetrangen efter 
60 sekunder. 1 stk.

Danatekt fedtcreme

70% fedtcreme til meget tør og 
skællende hud. Indeholder bl.a. 
vegetabilsk jojoba olie, der plejer, 
blødgør og tilfører fugt og glycerin, 
der holder på fugten i huden. Vitamin 
E og havreekstrakt har en dæmpende 
effekt på rød, kløende og irriteret hud. 
Uden parfume og parabener. 250 ml.

 
Voltaren Gel

Effektiv lokalbehandling mod smer-
ter i muskler og led. Voltaren Gel 
behandler infl ammationen, der ofte 
er årsagen til smerte. 150 g.

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®  

Hurtig og effektiv ved stoppet næse. 
Giver luft i næsen efter få minutter. 
Virkningen holder i op til 10-12 timer. 
Kan også bruges ved bihulebetæn-
delse. 10 ml.

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

Venlig hilsen

Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på 
Kongelig Hof Apotek

Gælder fra den 29. januar til den 18. februar 2018

Danatekt Fedtcreme,
250 ml.

Danatekt creme,
250 ml.

Decubal clinic cream,
250 g.

Decubal clinic cream,
100 g.

Linicin shampoo,
100 ml.

Linicin Prevent, 
100 ml.

Multi-tabs Complet,
90 stk.

Multi-tabs Kalk 500 mg + 
25 mcg., 150 stk.

*Priserne gælder fra 29. januar – 18. februar 2018, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.
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Rosenborggade 2
(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)

www.kultorvet.dk  ·  info@ostenvedkultorvet.dk

Anno 2008

MED MOR I BYEN I et stopfyldt 
S-tog får det moren til at blive 
anspændt, når hendes tre børn 
sidder og kaster vandflasker op 
i luften for at se, hvordan de 
lander. 

“Børn, hold op med at 
flippe flasker, det er så hjer-
nedødt. I ligner sådan nogle 
synligt sultne afrikanske 
børn fra følelsespornopropa-
gandafilm, der skal få dig til 
at SMS'e 100 velgørenheds-
kroner, for at slippe for at se 
på det tomme blik i den stak-
kels ungers øjne.”

“Mor, slap af, vi øver sta-
tistik.” 

Så skal jeg flette næbet, for 
der er vel ikke en mor, der 
ikke vil understøtte kreativ 
undervisning på eget initia-
tiv. 

Bedre end at tosse på togtage
Man skal være glad så længe, 
ungerne ikke sidder i en 
klump og glor på, at en af dem 
styrer Subway surf-spillet med 
den uartige grafittimaler, der 
hopper på taget af højfarttoge 
og fanger guldmønter, mens 
en flommefede fuldtids vagt-
mand folder en utrolig kondi 
ud og tilsyneladende utrætte-
ligt løber efter teenageren di-
rekte på togskinnerne kilome-
ter efter kilometer. 

Når jeg brokker mig over 
den slags socialt samvær, 
snerrer min datter “Den gang 
du var på min alder, legede 
I sikkert jeg-melder-krig og 
trillede med glaskugler, men 
i dag er det altså mobilen, 
man samles om.”

Mor på museum
I det hele taget er jeg bare forhi-
storisk, det er ikke bare slange-

krøllerne, de får mig til at ligne 
et bevis på, at man kan rejse i 
tiden. Jeg er i min ældste dat-
ters øjne en figur, der er tele-
porteret ind i nutiden direkte 
fra 1840’erne. Selvom, at jeg 
prøver at smelte ind, så er jeg 
håbløst gammeldags. Jeg bru-
ger udtryk som “100 år og en 
madpakke”, “I dag hedder det 
“Like 4ever””. Og jeg afskyr at 
FaceTime. “Du er fra dengang 
en telefon var noget, der sad 
fast i væggen og man slog al-
menviden op i et leksikon.”

Det sjoveste er næsten at 
observere, hvor skamfuld 
hun bliver, hvis jeg åbenlyst 
stikker hende en tyver. Så-
dan en gylden mønt fra for-
tiden, er det mon noget, jeg 
har fundet i en mose eller 
fået tilbage som retur på en 
papirsseddel i en videobutik 
i fortiden. “Gider du godt at 
mobilpaye dem, mor. Jeg kan 
jo ikke bruge dem dér”.

Min far var et museum
Jeg kan godt huske, hvordan 
det var at være fjorten år og 
nægte at gå lige ved siden 
af min far. Han kunne bare 
ikke følge med moden. Han 
gik med heluldent jakkesæt, 
hørte klassisk musik og trak 
sin Mont Blanc op af brystlom-
men, hvis han skulle skrive et 
notat eller en check. Fylde-
pennen hang ved siden af for-
farens lommeur, der var fæst-
net i knaphullet. 

I en tid, hvor alle mænd 
have skjorten uden på buk-
serne, gik min far med den 
i bukserne og med læder-
livrem. Sådan en mand kan 
man bare ikke følges med. 

Han var jo lige til et mu-
seum, når han gik og lettede 
på hatten som på H.C. Ander-
sens tid, mente jeg tilbage i 
80’erne. I dag siger min datter 
“Stop mor, du er pinlig. Det 

gør man altså ikke mere.”, 
hvis jeg snakker med tilfæl-
dige folk på gaden.

Karma boomerang
Når min datter siger “Dine 
støvler, det er så det mine 
veninder og jeg kalder trak-
tordæk”, så fatter jeg, at hånen 
det er selvforskyldt. Det er gan-
ske enkelt karmaloven. Jeg har 
drillet min far hundredevis af 
gange med hans fodformede 
læderjoller til jakkesæt. Pænt 
pardon Papa.

Han tog det med et smil 
at følges med mig, der hen-
tede det meste af garderoben 
i UFF i Vestergade og somme-
ren igennem drønede rundt 
i Pisserenden iført gamle 
ukendte fasteres halvgem-
mensigtige nylon blonde un-
derkjoler, knælang herreha-
bitjakke og bare ben og tæer 
i cowboystøvler.

Tidens er en cirkel
“Følg med tiden mor”, fnyser 
min datter. Men i virkelighe-
den er det jo ikke mig, der er et 
levende bymuseum. For hvem 
var det egentlig, der opfandt at 
gå rundt med opsmøgede jog-
gingbukser, kort dynejakke, 
overklippede hættebluser og 
tandbøjle? Hvem var det, der 
i første omgang hørte Pink 
Floyd i walkmannen? Gik med 
flagremusærmer og spiste sha-
warma på Strøget? 

Teenagerne ligner en pa-
rodi på midtfirser ungdom-
men. Version 2018 har bare 
fået en walkman-Donky 
Kong-telefon-lynpostkort-ma-
skine som vigtigste ven og 
flipper flasker i stedet for at 
spille yoyo.

cb@kbhavis.dk

MED MOR I BYEN

TEKST CAMILLE BLOMST
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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

KARMALOVEN ELLER 
LIVETS YOYO

   Sten og 
krystaller

DU FINDER TUSINDVIS AF 
SPÆNDENDE OG ALTERNATIVE 
GAVEIDEER HOS TESSIES, 

FIOLSTRÆDE 14, KBH. K.

kæmpe 
udvalg 
fra 10,-
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STÆRKT STIGENDE 

BEHOV PÅ 
SOCIALOMRÅDET
ANALYSE Der er behov for langt 
flere penge på budgettet til ud-
satte borgere i København, vi-
ser en ny analyse. Hvis det ikke 
lykkes, må Socialforvaltnin-
gen reducere i hjælp og service 
for at finde midler til at hjælpe 
de mange nye borgere, der har 
brug for støtte til at få hverda-
gen til at hænge sammen.

I alt viser behovsanaly-
sen, at der i 2026 forventes at 
mangle mellem 282 og 608 mil-
lioner kroner. Penge til men-
nesker, der fx vil ud af deres 
misbrug, hjemløse unge, børn 
med særlige behov, handicap-
pede med brug for et hjælpe-
middel eller sindslidende, der 
ikke kan bo alene.  

Analysen viser også, at der 
allerede nu er behov for at 
planlægge særligt nye pladser 
på botilbud til handicappede 
borgere eller borgere, som le-
ver med en sindslidelse. Det 
skal ske, for at der på sigt er 
pladser nok til de mennesker, 
der har brug for ekstra hjælp i 
hverdagen og derfor ikke kan 
bo alene eller sammen med de-
res familie. 

Analysen baserer sig udover 

den forventede befolknings-
vækst også på de store faglige 
omstillinger, som Socialfor-
valtningen gennemfører på 
alle målgruppeområder. De 
faglige omstillinger er med til 
at reducere det fremtidige be-
hov for finansiering af ydelser, 
hjælpe og støtte. 

For selvom den gennem-
snitlige københavner i disse år 
oplever bedre levevilkår, så vi-
ser behovsanalysen at Køben-
havns Kommune stadig har 
markant flere fattige borgere 
end i resten af Danmark. Og 
at denne sårbare gruppe men-
nesker vil udgøre en stigende 
andel af københavnerne.  

Socialforvaltningen modta-
ger hvert år ekstra midler til 
handicap- og hjemmeplejeom-
råderne i de såkaldte demo-
grafimodeller, mens budgettet 
til de øvrige målgrupper ikke 
reguleres med en stigende be-
folkning. 

Behovsanalysen vil i første 
omgang danne basis for med-
lemmerne af Socialudvalgets 
kommende budgetseminar i 
starten af februar.  

lp@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN

 
Se mere: www.christianshavnslokaludvalg.kk.dk eller Facebook.

Valg til 
Christianshavns Lokaludvalg

Det nye lokaludvalg på Christianshavn skal sammensættes den 8. 
marts 2018.

Har du interesse for lokalpolitik, og vil du gerne stille op til 
lokaludvalget eller være med til at vælge det, så send en mail til 
christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk.

Christianshavn Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er 
oprettet af Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som 
bindeled mellem københavnerne i bydelen og politikerne på 
Københavns Rådhus.
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Et af de nye ansigter i Københavns 
Borgerrepræsentation er 37 årige Ka-
ren Melchior, der bor på Bryggen ef-
ter mange år i storbyer i udlandet som 
diplomat. Hun er fuld af tanker og 
ideer til, hvordan København skal ud-
vikles, så KBH K forbliver en levende 
by for dem, der bruger den hver dag.

Hvornår er København smuk-
kest i dine øjne?

Jeg lægger nok mest mærke til, 
hvor smuk København er, når jeg 
bevæger mig igennem den alene en-
ten på cykel eller til fods. Så finder 

jeg hjørner, lommer og udsigter, som 
jeg holder særligt meget af.  Det kan 
være når aftensolen rammer kuplen 
på Glyptoteket og farver den ravfar-
vet. En grå vintermorgen mellem Ny-
boders gule mure. Når man, på vej til 
noget, lige finder fred fem minutter 
mellem de smukke blomster i Glyp-
totekets hemmelige have. 

Det klassiske og højtidelige i byg-
ningerne og gaderne omkring Chri-
stiansborg, hvor jeg særligt holder af 
udsigten gennem porten til Prins Jør-
gens Gård, både mod Højesteret og 

Thorvaldsens Museum og ud mod 
Gammel Strand. Men også omkring 
Frederiksholms Kanal, hvor det kan 
føles som at tiden har fået lov til at stå 
stille. Eller når man møder de konge-
lige heste, der træner ude på Køben-
havns gader. 

Og så er København så smuk, når 
man står midt i myldretidstrafikken 
på enten Knippelsbro eller Langebro 
og ser ned langs havnen. 

Hvad er den fælde, vi som lille 
storby ikke må falde i?

Byens rum skal være fælles rum. 

Det betyder også, at Indre By ikke 
skal ende som en forlystelsespark 
for voksne og turister. Vi har brug 
for en by, hvor vi bor, lever og arbej-
der sammen.

Amsterdam begyndte at reagere 
mod turisternes indtog for sent. Jeg 
er bekymret for min by og lidt utryg, 
når jeg, en sjælden gang, går en tur 
gennem Indre By en torsdag, fredag, 
lørdag aften eller nat. 

De gader, som jeg kender fra min 
studietid, og fra da jeg som picco-
line, der kørte byen tynd med breve 

TEKST CAMILLE BLOMST    FOTO AMANDA THOMSEN

KAREN MELCHIOR  MIT KØBENHAVN

INDRE BY SKAL IKKE 
ENDE SOM EN 

FORLYSTELSESPARK 
FOR TURISTER
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VI SKAL VÆRDSÆTTE OG 
BRUGE DET SÆRLIGE VED KØ-
BENHAVN, OG IKKE FORSØGE 
AT EFTERLIGNE ANDRE BYER. 
DET LYKKEDES MED BYFOR-
NYELSEN, HVOR VI INVESTE-
REDE FOR AT FORBEDRE, HVAD 
VI HAR FREMFOR AT RIVE NED 
OG BYGGE NYT. DET LYKKEDES 
OGSÅ MED HAVNEBADET I, II, 
III, IV, HVOR VI HAR RENSET OG 
FJERNET UDLØB TIL HAVNEN 
FOR AT GØRE DEN TILGÆNGE-
LIG FOR KØBENHAVNERNE. 
TIL GENGÆLD ER DET IKKE 
SÆRLIGT KØBENHAVNSK, MEN 
DET SAMME SOM ALLE STOR-
BYER, NÅR JULEN OG MAD-
MARKEDERNES SVAR PÅ MA-
CDONALD INVADERER BYEN, 
UANSET OM DET ER PÅ PA-
PIRØEN ELLER HØJBRO PLADS. 

KLUMME Siden dr. Hansens brev-
kasse åbnede i forrige nr. af Kø-
benhavneravisen er det væltet 
ind med breve. Det ene var til-
klistret med et mærke 'adres-
saten ubekendt', det andet var 
fra ostedamen i Købmagergade, 
nedkradset på en brugt bon 
med grøn farveblyant. 

'Hvorfor sidder dr. Hansen 
der og smøger den? Det troede 
jeg ikke, at læger gjorde. Men vi 
ryger altså ikke hernede, altså 
bortset fra fynsk rygeost. Hilsen 
Ebba (NB ugeregningen fra sid-
ste uge er ikke betalt endnu)'.

Forelagt disse anklager læg-
ger dr. Hansen cerutstumpen 
fra sig i et overfyldt askebæger 
og siger: 'Kære Ebba, regnin-
gen skal nok blive betalt, jeg 
venter to patienter her til for-
middag. Tricket med cigaretten 
og cerutstumpen kan jeg godt 
motivere her. Hvis jeg siger til 
Dem, at De ikke skal ryge, kan 
nyttevirkningen skrives med 
kæmpetyper på bagsiden af et 
frimærke. Hvis De derimod af-
slører mig som ryger og siger, at 
det er meget usundt at ryge, tror 
De 50 gange så meget på udsag-
net. Elementært, kære Watson. 
Som min yndlingsskuespiller, 
Valsø Holm, siger det i filmen 
'Terminen på Gyllegården'. 

Til det mere alvorlige: Kære 
Ebba, mens De har forsynet Deres 
trofaste kundekreds med sunde 
og nærende fødemidler i årtier, 
har den amerikanske tobaksin-
dustri været skyld i ca. 20 millio-
ner dødsfald af lungekræft, fordi 
de ved hjælp af korrupte læger, 
falske 'videnskabelige' undersø-
gelser og kriminelle politikere 

i årtier løj om sammenhængen 
mellem cigaretrygning og lunge-
kræft. Og hvad sker? Så godt som 
ingen ting. Philip Morris koncer-
nen udbetaler et lille plaster på 
såret, et par milliarder dollars 
her og der. Politikere svindler 
stadig eller gør ingenting, læ-
gerne lyver, reklamerne er dæm-
pet en smule, ungdommen pul-
ser løs og bruger cigaretter som 
slankepiller, 'sundhedsapostlen' 
lægen Tage Vås (undskyld Tage 
Voss) sidder med sin cigaretfi-
nancierede, afskyelige forening 
'Hensynsfulde Rygere' (der var 
Philip Morris koncernen igen) 
på et meget varmt sted langt 
nede. Svindlere og tyveknægte, 
samvittighedsløse mordere og 
stabler, kæmpe stabler af lig. Åh, 
giv mig dog hellere en fynske ry-
geost under hvert næsebor.'

Københavneravisens for-
praktikant har i mellemtiden 
listet konvolutten med fejlad-
ressaten op: Ved De hvad, Dr. 
Hansen, her er en, der vil for-
tælle en vits, men jeg tror, at 
De kender den. Blondinen hører 
sine to veninders samtale. Den 
rødhårede siger: 'Jeg lå nederst, 
så jeg er sikker på, at det bliver 
en pige'. Den sorthårede siger: 
'Jeg sad på ham, så jeg er sikker 
på, at det bliver en dreng'. Så 
begynder blondinen at græde. 
'Hvad er der dog?', siger venin-
derne. 'Uha, så er jeg bange for, 
at jeg får hvalpe!'

Fy, dr. Hansen.

Forpraktikant, p.t. sommer-
vikar som bækkenskyller på 
Plejehjemmet Englelyd, 
Christian Lunn. 

DOKTOR HANSENS 
BREVKASSE

HVORFOR RYGER DR. HANSEN?

og pakker, er invaderet af unge glade 
mennesker, men også af mærkelige op-
varmede telte på fortovet, hvor folk fra 
barerne kan ryge, eller afspærringer, 
så dørmændene kan holde styr på de 
fulde folk. 

København er sine historiske byg-
ninger; hvis de rives ned, forsvinder 
vores fælles historie. Jeg bryder mig 
ikke om trenden, hvor udlejere af bu-
tikkerne får lov til at rive facaden af 
husene langs Strøget for at erstatte 
dem med store glasplader, så man fø-
ler sig omplaceret fra Københavns ga-
der til det nærmeste storcenter. 

Indtil for nyligt, har Indre By væ-
ret rimeligt forskånet for store byud-
viklingsplaner, men nu kigger inve-
storerne sultent på vores pladser og 
gamle bygninger - lige der kunne jeg 
godt tænke mig, at økonomien gik lidt 
i stå igen. Byen 
skal udvikles, så 
den bliver rar at 
leve og gå rundt i, 
ikke kun så man 
kan tjene penge 
på at sælge kon-
torkvadratmeter.

Hvordan ska-
ber man et for-
billedligt by-
rum? 

Vi skal værd-
sætte og bruge 
det særlige ved 
København, og 
ikke forsøge at 
efterligne andre 
byer. 

Det lykkedes 
med byfornyel-
sen, hvor vi in-
vesterede for at 
forbedre, hvad 
vi har fremfor at 
rive ned og bygge 
nyt. Det lykkedes 
også med Havne-
badet I, II, III, IV, 
hvor vi har renset 
og fjernet udløb til 
havnen for at gøre 
den tilgængelig for Københavnerne. 

Til gengæld er det ikke særligt kø-
benhavnsk, men det samme som alle 
storbyer, når julen og madmarkeder-
nes svar på MacDonald invaderer 
byen, uanset om det er på Papirøen 
eller Højbro Plads. 

København fortjener løbende vedli-
geholdelse, så gader, pladser og anlæg 
ikke får lov til at forfalde. 

Det lyder kedeligt, men velholdte 
byrum er rum, som vi har lyst til at 
opholde os i. Derfor skal der, om mu-
ligt, afsættes flere midler til drift. 

Kan den enkelte københavner 
gøre sin by dejligere?

Vi kan ikke hver især ændre byens 
udvikling. Men ved at ændre, hvordan 
vi omgås byen, kan vi efterlade vores 
aftryk og være noget for hinanden. 

Ensomhed er et problem for mange 
i København, både unge og gamle, 
forskning viser, at hvis man har social 
kontakt med dem, som man omgås i 
løbet af sin hverdag, så lever man læn-
gere. Ved at opbygge lokale fællesska-
ber kan vi sikre, at byen bliver et rarere 
sted at være i. Det kan være fællesspis-
ning i ejendommens forening eller på 
det lokale kulturhus, hvor vi inviterer 
alle ind i fællesskabet. 

Vi kan sørge 
for at rydde op ef-
ter os selv og an-
dre, bare at fjerne 
et stykke skrald 
hver dag kan gøre 
en forskel, og vo-
res glorier skin-
ner det klarere. 
En renere by er 
dejligere - og det 
er ikke kun an-
dres ansvar.

Hvor lister 
du hen og spi-
ser frokost?

På Kalaset på 
hjørnet af Nan-
sensgade og Ven-
dersgade er ma-
den god, uden at 
stemningen og 
indretningen bli-
ver for opstyltet. 

Den Vand-
rette på Havne-
gade er blevet 
en ny favorit lidt 
væk fra trængs-
len på solsiden 
af Nyhavn og 
perfekt efter en 

gåtur langs havnen. 
Ellers er Cafe Din Nye Ven et sted, 

hvor jeg tit mødes med folk enten om 
morgen eller om aftenen.

Hvis det skal være smørrebrød, og 
det må det gerne være tit, så er det 
Cafe Sorgenfri, hvor maden er god og 
betjeningen ikke er til fals for folk, der 
spiller smart. 

cb@kbhavis.dk
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Féta Kai Eliés

Slå vejen forbi vores stad i Torvehallerne

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

udover en god oplevelse!

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

AUDREY VINTAGE 
FIK STJÅLET 
HVER EN TRÆVL

TYVERI I november åbnede en ny vintage bu-
tik i Rosengården nummer 7, med et super 
kvindeligt koncept; tøj og tilbehør udeluk-
kende i Audrey Hepburn look.

Den sidste måned har der stået “Luk-
ket på grund af indbrud” på døren til den 
tomme butik. Forklaringen er, at butikken 
nytårsdag blev tømt ved et, i særklasse, 
flabet indbrud. Meget tyder på, at tyvene 
endda har været der to gange. 

Indehaver Lone Khan, der tidigere havde 
den samme forretning på Frederiksberg, var 
så glad for sin nye butik, derfor var det en 
hjerteknusende oplevelse at komme til en 
ryddet butik den anden januar. 

“Alt var tomt. Hele butikken, de har 
endda taget bøjlerne med. Sort/hvide Kjoler, 
smykker, tasker, alt var bare fjernet.”, fortæl-
ler Lone Khan, “Jeg brød sammen. Hvem er 
det, der ikke kan lade Audrey være i fred, 
tænkte jeg. Det havde taget mig fem-seks år 
at lave den samling af Audrey look.”

Stjålet hele konceptet
“Min egen teori er, at tyvene har planlagt at 
stjæle hele konceptet, og jeg er bange for, at 
de åbner en hel butik med varerne et andet 
sted. Ellers havde de vel bare taget Chanel-
taskerne og ladet underkjoler og handsker 
ligge.”, sukker Lone Khan.

“Politiet var relativt ligeglade med, at der 
var stjålet for 5-600.000 kroner. De ville bare 

vide, om der var DNA spor, ellers kunne de 
ikke hjælpe mig. Så fik jeg bare et journal-
nummer. Da jeg kom hjem, skrev jeg på Fa-
cebook, hvor ked af det jeg var. Og så væltede 
det ind med søde beskeder.”

Helt nyt koncept
“Forsikringer er ikke villige til at dække vin-
tage, fordi de kan ikke prissætte det, der-
for havde jeg ikke butikken forsikret. Så jeg 
måtte hurtigt tænke i nye baner. Heldigvis 
havde jeg en masse sommertøj på lager. Nu 
åbner jeg igen. Det nye koncept er rosa, pa-
stelfarver og guld. Masser af kjoler, bluser 
og så har jeg fået mulighed for at forhandle  
et nyt skomærke i 60’er laklook, det bliver 
bedårende.”, fortæller Lone Khan, der er 
kreativ og fortsætter: “Jeg har malet butik-
ken rosa. Det bliver Pariserstil.” Lone kan 
støtte sig til de søde kunder. “ Forleden dag 
havde jeg en kunde, der stod og græd i bu-
tikken, og hun sagde, hun tror, at de gjorde 
det, fordi det var så smukt. Der er mere end 
20.000, der har været inde på facebook og 
tilbudt støtte og hjælp. Og kolleger siger, de 
holder øje med, at de ikke bliver præsente-
ret for det her tøj. Det har hjulpet mig til 
at få mod igen.”

Den nye udgave af Audrey Vintage holder 
åbent hver tirsdag til lørdag i Rosengården.

cb@kbhavis.dk

TEKST CAMILLE BLOMST
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PARKMUSEERNE
Nyt fra Københavns grønne museumskvarter – februar 2018

parkmuseerne.dk #parkmuseerne

Af Anders Højberg Kamp 
og Louise Trier

“Som komponist er man rosinen i pøl-
seenden på produktionen, og det var 
i dette tilfælde rimeligt skræmmen-
de”, siger Halfdan E om tilblivelsen af 
filmen Bænken med Jesper Christen-
sen i hovedrollen som alkoholikeren 
Kaj, der kæmper for at få sit liv og sin 
datter tilbage.

“Det er skide svært, for instruktøren 
havde allerede sine egne ideer til 
musikken. Per Fly ville ikke forgylde 
manden på Bænken, så det måtte 
ikke være romantisk. Men det måtte 
heller ikke være sørgeligt, for Kaj 
skulle heller ikke begrædes. Det er 

musikalsk en meget, meget stor op-
gave”, siger den 52-årige komponist.

Vi befinder os i Halfdan E’s studie i en 
baggård på Frederiksberg, hvor han 
har komponeret musik i nu 20 år. Med 
kort hår, t-shirt og gummisko ser han 
omtrent så ligetil ud, som han snakker. 
Den 4. marts kan man møde ham i 
Cinemateket, hvor han fortæller om sit 
virke inden for filmmusikken og de fem 
selvvalgte film, som biografen viser: 
Filminstruktør Per Flys berømte trilogi 
Bænken, Arven og Drabet samt de to 
komedier Comeback og Store Planer. 

De sortes musik
Men hvordan laver man så musik til 
Bænken og alkoholikeren Kaj? 

“Vi kæmpede virkelig med den, men 
så kom jeg i tanke om blaxploitati-
on-filmene fra 70’erne. For eksempel 
Shaft, hvor de sorte skuespillere 
havde funky mikrofonhår. Dér blev en 
udsat gruppe fremstillet med værdig-
hed”, siger Halfdan E.

Blaxploitation er en filmgenre fra 
70’ernes USA henvendt til de sorte, 
som er heltene, der redder dagen. 
Musikken var ofte funky, upbeat 
spændingsmusik, der giver et kick.

Resultatet blev, at Bænken fik et 
funky og jazzet soundtrack.

Halfdan E viser rundt i studiet, hvor 
guitarer og basser hænger på række, 

trommer og keyboards står i krogene, 
og mundharper og ukuleler ligger i de 
indbyggede teaktræs-skabe sammen 
med rækkevis af LP’er. Tre brugte 
teglas står på kontorbordet ved siden 
af en harddisk og et tastatur.

“Er den blevet beskidt? Fuck”, udbry-
der han om sin 60’er-vintage-guitar 
- samme model som Paul McCartney 
turnerede med. Halfdan E bruger 
samtlige instrumenter til at lave sin 
musik. Nogle gange er der endda 
penge nok til at hyre et orkester, men 
ellers kan computeren klare meget i 
dag, når budgetterne er små, fortæl-
ler han og afspiller computer-kompo-

Halfdan E foran sin væg med guitarer og basser. Der er ikke en eneste af dem, som ikke jævnligt er i brug, fortæller komponisten, der har haft et mangeårigt samarbejde med filminstruktøren Per Fly. Foto: Inger Marie Mulvad

Halfdan E: “En Mercedes lyder 
storladent som orkestermusik”
Enhver fortælling, karakter og genstand har sin egen melodi, siger filmkomponist Halfdan E under en 
musikalsk samtale om den succesfulde trilogi Bænken, Arven og Drabet, som bliver vist i Cinemateket.



neret musik til den kommende Hodja 
fra Pjort-animationsfi lm. For nylig har 
han lavet musik til børnefi lmen Jeg er 
William og tv-serien Badehotellet, der 
foregår fra 1928 og frem.

“Jeg fi nder som regel på kompositio-
nerne, mens jeg laver noget andet. En 
morgen på cykel kom jeg til at tænke 
på Liva Weel i forbindelse med Bade-
hotellet. Liva Weel symboliserer den 
tid. Og så var autopiloten ellers i gang, 
mens biler og busser drønede forbi”, 
siger han.

Dan Turéll viste vejen
Halfdan E håber altid på, at hverken 
instruktør eller klipper har fået for fi k-
se, fasttømrede ideer til musikken, før 
han så tidligt som muligt smider sine 
egne på bordet. Som regel begynder 
han først at komponere, efter han 
har set den første gennemklipning af 
fi lmen, der er fl ere timer lang.

Interessen for fi lmkompositioner kom 
i 90’erne. Han spillede bas i musik-
grupper som Gangway og Laid Back, 
og han begyndte et samarbejde med 
Dan Turéll, hvor han satte musik til 
digterens meget sceniske digte.

“Så begyndte folk at sige: Jamen det 
er jo fi lm uden billeder, og min idé med 

det var også at lave en eller anden 
form for fi lmmusik.”

Han lærte den vordende fi lminstruktør 
Per Fly at kende og stod for musikken til 
hans afgangsfi lm på Den Danske Film-
skole. Det parløb holdte ved lige siden.

Som en Mercedes-Benz
Bænken blev Per Flys første spillefi lm, 
og højst overraskende bragede den 
igennem biograferne med mere end 
200.000 solgte billetter.

“Ingen troede på Bænken. Distribu-
tørerne var meget skeptiske, og der 
var ingen penge. Men så blev det en 
pæn succes, så helt uventet skulle 
vi pludselig til at lave en trilogi. Den 
anden fi lm, Drabet, skulle handle om 
overklassen, så jeg begyndte at tænke 
på, hvad overklassen omgiver sig med. 
Maghoni, slebet aluminium, store Mer-
cedes’er. Glatte, designede overfl ader.”

Halfdan E endte med at høre overklas-
sens lyd fra en yderside og en inder-
side. Ydersiden skulle være storladen. 
Det blev til orkestermusik med masser 
af strygere. Indersiden blev derimod 
ambient med en elektronisk, rolig og 
atmosfærisk klang.

“Vi forsøgte at ramme en blank, 
skinnende overfl ade i det ydre og på 
indersiden en melankoli”, siger han.

“Hej, gamle ven”
Den tredje fi lm i trilogien blev Arven. 
Nu var det gymnasielærernes tur, den 
sprogligt kreative klasses tur.

“De skulle også have en over nallerne”, 
siger Halfdan E og griner. Men det 
skulle han åbenbart også selv, for hans 
og Per Flys samarbejde kom for første 
gang i modvind.

“Per var langt ude i tovene med Arven, 
fordi han blev bekymret for, hvordan 
han ville blive modtaget med den 
tredje fi lm, og derfor skiftede han hele 
holdet ud. Øv!” siger fi lmkomponisten.

“Men jeg forligede mig med det, og så 
ringede han en dag: ‘Hej, gamle ven’. 
Per Flys amerikanske komponist var 
sprunget fra fem uger før deadline. 
Jeg havde kun en måned til at skrive, 
så det blev ren stream of conscious-
ness. Der skulle simpelthen musik på 
bordet. Og det sjove er, at det er noget 
af det bedste, vi har lavet sammen. 
Ofte får man det bedste resultat, når 
tiden er knap”, siger han.

På grund af investorer fra England blev 
noget af kompositionen optaget med 
et stort orkester i London. “Det gav et 
typisk europæisk og klassisk lydbillede, 
som passede godt til det kulturradikale 
miljø”, siger Halfdan E og skæver til 
computeren, hvor Hodja fra Pjort og 

Sebastians velkendte stemme venter 
på at blive færdigprogrammeret. 
Kompositioner skal der på bordet. Og 
det gør ikke noget, at de bliver til i en 
fart.  

Tjek Cinematekets program på cine-
mateket.dk, hvis du er interesseret i 
billetter til foredraget med Halfdan E 
og visningerne af Per Flys trilogi Bæn-
ken, Arven og Drabet.

PARKMUSEERNE	 FEBRUAR	2018	ÅRGANG	13

“Nogle gange er der penge nok til at hyre et orkester, men ellers kan computeren klare meget i dag, når budgetterne er små”, siger Halfdan E. I øjeblikket lægger han sin sidste, hurtigtarbejdende hånd på musikken til animationsfi lmen Hodja 
fra Pjort, som har premiere i februar. Foto: Inger Marie Mulvad 

Halfdan E’s hitliste
Fem stærke filmkompositioner 

Bullitt 
Instruktør: Peter Yates, 1968. 

Komponist: Lalo Schifrin

Dirty Harry
Instruktør: Don Siegel, 1971. 

Komponist: Lalo Schifrin

Solaris
Instruktør: Steven Soderbergh, 2002. 

Komponist: Cliff Martinez

Catch Me If You Can
Instruktør: Steven Spielberg, 2002. 

Komponist: John Williams

The Bourne Identity
Instruktør: Doug Liman, 2002. 

Komponist: John Powell
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Tag på familiebesøg hos dinosaurerne
Spol tiden 100 millioner år tilbage og 
se, hvordan dinosaurerne levede. En 
ny særudstilling på Geologisk Muse-
um viser sjældne rekonstruktioner 
af dinosaurfamilier med deres æg 
og reder.  Meget af vores viden om 
dinosaurer stammer fra æggene, og 
derfor kan du også se ægte dino-
saur-æg i udstillingen. 
Statens Naturhistoriske Museum, Geolo-
gisk Museum. ’Dinosaurfamilier’ kan ses 
fra 2. februar.
geologi.snm.ku.dk

Vinterferiens indendørs alternativer til kælkebakken 
Rejs jorden rundt med Jules Verne
I 1950’erne og 60’erne var fi lmindu-
strien vild med den franske forfatter 
Jules Vernes fantastiske romaner 
om opdagelsesrejser foretaget 
ved hjælp af ubåde, rumraketter 
og fjernsyn – apparater som først 
kom til mange årtier efter, Verne 
havde beskrevet dem i sine roma-
ner. Cinemateket har sammensat 
en kavalkade af Verne-fi lm, blandt 
andet Jorden Rundt i 80 dage og En 
verdensomsejling under havet.
Cinemateket. Jules Vernes fi lmatiseringer vi-
ses hver dag i uge 7. Anbefales fra 10 år og op.
cinemateket.dk

Gå i fodsporene på Christian 4.
I uge 7 og 8 kan man komme på besøg 
hjemme hos Christian 4. i de gemak-
ker, hvor han levede en stor del af sit 
liv for 400 år siden. Man kan se hans 
blodplettede tøj og imponerende kon-
gekrone og høre om de mange utrolige 
ting han gjorde, mens han var konge. 
Til sidst kan man selv lave sin helt egen 
krone i kroneværkstedet.    
Rosenborg, ‘I røg og damp - I fodsporene 
på Christian 4.’, 10.-25. februar kl 10.10-
11.40 og 13.00-14.30. Fra 5 år. Billetter be-
stilles på webshop eller booking@kosa.dk
kongernessamling.dk

Remix dansk og islamisk kunst
På Den Hirschsprungske Samling kan 
små, kunstneriske sjæle skabe fi ne 
collager af udklip fra dansk og islamisk 
kunst. Workshoppen hedder Kulturmix 
og er normalt et undervisningsforløb 
for skoler. I vinterferien slår museet 
dørene op for alle, der vil lege Kirsten 
Giftekniv med de to stilarter.
Den Hirschsprungske Samling. Kulturmix 
workshop, 14.-16. februar kl. 12-15. 
Tilmelding ikke nødvendig.
hirschsprung.dk

Slå katten af tønden på SMK
Syng med på ”Fastelavn er mit navn!” 
og se om de små barnearme slår hårdt 
nok til at udløse titlen som kattekon-
ge eller -dronning. Hvis ikke, er der 
heldigvis mere sjov og ballade at give 
sig i kast med, når man slår katten af 
tønden på et kunstmuseum som SMK: 
I kan kreere et kæmpe fastelavnsbille-
de, tage med på fastelavnsomvisning 
for børn og få fastelavnsboller med 
varm kakao i caféen.
Statens Museum for Kunst. Fastelavn er 
mit navn, 11. februar, kl. 12-14.
smk.dk
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Klip og klister med kunstneren 
Andreas Schulenburg
På Davids Samling kan børn klippe 
og klistre deres egne decoupa-
ge-billeder med kunstneren Andreas 
Schulenburg, der selv er en mester i 
at lave fi nurlige sammenklipninger. 
Han har for eksempel lavet skulptu-
rer, hvor en blyant har fået raket-
fødder, og et fi rbenet dyr har fået et 
grantræ som hoved.
Davids Samling. Åbent decoupage-værk-
sted, 13.-14. februar, kl. 12-15.
davidmus.dk
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KULTUR Man kan med fordel blive med-
lem af Cinemateket. Det giver op til 40 
% rabat på alle ordinære forestillinger. 
Et årligt medlemskab koster 275 kroner  
(165 kr. for studerende og pensionister) 
Som medlem kan man købe billet til 
medlemspris til en ledsager, der ikke 
er medlem. Første visning af månedens 
film er gratis for medlemmer, så længe 
der er ledige pladser. Filmprogrammet 
sendes til medlemmer pr. brev og mail. 
Til Cinematekets egne ordinære fore-
stillinger er hver 11. billet gratis. 

Billetsalget er åbent fra klokken 9.00 
til kl. 22.00 –bestilte billetter skal af-
hentes senest 45 minutter før visnin-
gen. Billetter kan bestilles via internet-
tet eller pr. telefon.

Tre biografer
Der er tre biografer i Cinemateket. Bio 
Carl, Bio Asta og Bio Benjamin. De har 
forskellig størrelse og dermed også 
plads til et forskelligt antal tilskuere. 
Personligt foretrækker jeg at sidde midt 
for på en af de bagerste rækker, men jeg 
har prøvet, at sidde på en af de forreste 
rækker, fordi jeg var for sent ude med 
mit billetkøb. Det var ikke så galt, som 
jeg havde frygtet. 

Der er af og til en indsigtfuld per-

son, der orienterer om filmen, dens til-
blivelse og skuespillerne. 

I tilknytning til Cinemateket er der 
en foyer med bar, hvor man dels kan 
drikke en øl eller et glas vin inden fore-
stillingen. Man kan også tage en øl eller 
vand med ind. Ved hvert sæde er den 
en holder til bæger eller dåse. 

I tilknytning til biograferne er der 
den udmærkede restaurant SULT. Et 
lidt finurligt navn, men man behøver 
ikke gå sulten derfra. De leverer ud-
mærket mad og kan pris- og kvalitets-
mæssigt fint klare sig i forhold til de 
omkringliggende restauranter. Man 
kan booke hele eller dele af restaurant 
Sult til fødselsdagfest eller andre løjer. 

Der er også et område, hvor børn 
kan lege og selv prøve at optage en film. 

Underst i bygningen, der hvor Bio 
Asta ligger, har der engang for mange 
år siden været et specielt trykkeri, hvor 
der blev trykt værdipapirer, aktier og 
obligationer, dog ikke pengesedler. 
Grunden til at trykkeriet blev placeret 
langt nede i jorden var, at trykkerima-
skinerne ikke skulle kunne rystes af  
tunge forbikørende lastbiler, så tryksa-
gerne blev uskarpe.

jt@kbhavis.dk

TEKST JØRN THULSTRUP     

CINEMATEKET 
EN GAVE TIL 
KØBENHAVN!
CINEMATEKET, DER LIGGER PÅ HJØRNET AF GOTHERSGADE 
OG LANDEMÆRKET, ER EN GAVE TIL KØBENHAVNERNE. 
SELVFØLGELIG MEST TIL OS, DER BOR I NÆRHEDEN, MEN DA 
DER KUN ER FÅ MINUTTERS GANG FRA NØRREPORT STA-
TION, ER CINEMATEKET RIMELIG LET TILGÆNGELIGT FOR EN 
STOR DEL AF BYENS BORGERE. CINEMATEK ER SYNONYMT 
MED KINEMATEK, DER BETYDER FILMARKIV. 
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Selvstændig taber sag om affaldsgebyr 
En selvstændig erhvervsdrivende fra København har tabt en sag mod 
Københavns Kommune i et forsøg på at slippe for at betale affaldsgebyr 
til kommunen for sin lille virksomhed. Københavns Byret har frifundet 
kommunen i den sag, han havde anlagt.

Thomas Gønge har et lille firma - en internetbaseret informationstje-
neste med den grønlandske lovsamling. Firmaet består af ham selv, to 
computere samt en telefon, og det drives fra hans lejlighed i København.

Trods den ringe størrelse opkræves hos firmaet ligesom hos andre er-
hvervsdrivende et gebyr på 937,50 kroner for administration af kommu-
nens ordning om erhvervsaffald. Men Thomas Gønge bruger ikke affalds-
ordningen.

- Hvis der er tale om et gebyr, skal der være en ydelse. Men jeg får 
ingen ydelse. Jeg bruger ikke affaldsordningen, har han tidligere fortalt.

Hans eget erhvervsaffald består af nogle få kuverter og reklamer, og 
det bortskaffer han via sit andet arbejde på et advokatkontor. Men ret-
ten har nu fastslået, at Københavns Kommune er i sin gode ret til at 
opkræve gebyret. Derfor skal Thomas Gønge nu betale 12.500 kroner i 
sagsomkostninger.

Udfaldet af hans sag har betydning for 23.000 erhvervsdrivende, som 
Københavns Kommune opkræver gebyret hos. Det opkræves hos virksom-
heder med CVR-nummer, uanset om virksomheden benytter den kom-
munale affaldsordning eller ej. 

Lejligheder er steget hver måned i to år
I løbet af 2017 steg kvadratmeterprisen på ejerlejligheder i Danmark små 
10 procent, og i Københavns Kommune er priserne nu steget 24 måneder 
i træk. Det viser nye tal fra Boligsidens Markedsindeks.

Det kostede i december måned 39.708 kroner at købe en kvadratmeter 
lejlighed i Københavns Kommune. Dermed er prisen en smule højere end 
i november, og det betyder, at prisen på de eftertragtede kvadratmetre i 
landets hovedstad nu er steget hver måned i to år - 24 måneder i træk. 

- Vi ser typisk, at boligpriserne falder i starten af året, stiger i løber af 
foråret og sommeren og falder igen i slutningen af året. Ejerlejlighederne 
i København afviger fuldstændig fra det mønster. I løbet af 2016 og 2017 
er priserne på ejerlejligheder i København steget med hele 24,2 procent, 
og den stigning er altså bygget op uden udsving gennem nu 24 måne-
der, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

For at dæmme op for de store prisstigninger i især København, er der 
fra starten af 2018 indført regler, der skal gøre det sværere at låne penge 
til at finansiere et boligkøb i de store byer. Det er dog ikke sikkert, at det 
vil ødelægge stimen på 24 måneder med prisstigninger.

- Vi regner med, at stimen vil fortsætte på trods af de nye finansie-
ringsregler, men med en lavere stigningstakt i 2018 end i 2017, forudser 
Birgit Daetz.

Fritz Schur stopper i SAS
Fritz Schur stopper som formand i bestyrelsen hos flyselskabet SAS. Han 
har siddet i bestyrelsen siden 2001 og været formand siden 2008.

Meldingen kommer forud for den årlige generalforsamling, som bliver 
afholdt 5. marts. Her vil Schur ikke stille op til genvalg.

- I min tid i bestyrelsen har SAS undergået en total transformation. 
Omkostningsniveauet er reduceret markant, hvilket har gjort det muligt 
for SAS at sænke billetpriserne. Det har ført til en markant forbedring 
af konkurrenceevnen.

- Efter en række år med negativ indtjening har SAS for tredje år i træk 
fremvist en milliardindtjening i svenske kroner, og derudover har selska-
bet for nylig leveret det bedste resultat i 20 år. Med Rickard Gustafson 
og hans team har SAS en højkvalificeret ledelse, og i lyset af forventnin-
gerne til 2018 er dette et passende tidspunkt at skifte formand på, siger 
Fritz Schur i en pressemeddelelse.

Fritz Schur har også tidligere været bestyrelsesformand i Dong Energy 
- nu Ørsted - og PostNord..

Endnu flere gates i lufthavnen
Egentlig var det kun meningen, at den nye finger E i Københavns Luft-
havn skulle indeholde syv nye gates. Men allerede inden indvielsen af 
første etape, der er planlagt til 2019, er en ny etape skudt i gang.

Lufthavnen har påbegyndt anden etape af byggeriet, der giver plads til 
yderligere seks gates. De er primært forbeholdt langdistancefly.

- Det bliver et flot og markant byggeri med masser af lys og luft til passa-
gerne – og et byggeri, der skaber mere plads til væksten på de lange, interkon-
tinentale flyruter til fjerne rejsemål. Det er en vigtig del af hubben, siger luft-
havnens administrerende direktør, Thomas Woldbye, i en pressemeddelelse.

Anden etape ventes færdig i 2020. Den nye E-finger kommer sammenlagt 
til at rumme 36.000 kvadratmeter.

En af de nye gates vil kunne tage imod fly af typen Airbus A380, der er 
særligt pladskrævende. Den supplerer den gate, der allerede kan håndtere 
den franske superjumbo. Dermed vil lufthavnen fremover kunne rumme 
to af de store fly på samme tid.

Den samlede investering i finger E beløber sig til 1,5 milliarder kroner og 
er en del af lufthavnens strategi, der skal sikre 40 millioner årlige passagerer.

I 2017 benyttede 29 millioner passagerer terminalerne i Kastrup.

Rekord i krydstogtgæster i 2018
Det er populært som aldrig før at tage på krydstogt, og krydstogttu-
risterne har i høj grad fået øje på Danmark. Det betyder, at de danske 
havne i 2018 kommer til at tage imod 1,1 millioner krydstogtturister, 
lyder vurderingen i en ny prognose fra Wonderful Copenhagen. Det er 
mere end nogensinde før.

- Danmark er "in" blandt krydstogtturisterne. Tyskerne har altid godt 
kunnet lide Danmark, englænderne tiltrækkes af danske tv-serier som 
Broen, og amerikanerne er blevet opmærksomme på Danmark, efter vi 
er blevet fremhævet i præsidentvalgkampen, vurderer krydstogtschef ved 
Wonderful Copenhagen Claus Bødker.

Langt størstedelen af krydstogtgæsterne kommer til at gå i land i Kø-
benhavn, men også i resten af landet vil man ifølge prognosen opleve 
en stigning.

Wonderful Copenhagen regner med, at 875.000 krydstogtgæster besøger 
København og 100.000 lægger til i Aarhus i 2018, mens resten fordeler sig på 
Bornholm, Skagen og andre feriedestinationer. Når en turist starter sit kryds-
togteventyr i København, tjener byen i snit 2400 kroner, viser en rapport.

Voldsom vækst for juicekoncept
Café-konceptet Joe & The Juice har i de senere år været igennem en stejl 
vækstkurve. Siden 2014 er der åbnet knap 180 butikker og alene i 2018 
skal der åbne hele 60 mere på verdensplan.

- I og med at vi åbner de her 60 butikker på allerede eksisterende mar-
keder, hvor vi har fået bevist, at vores koncept virker, gør det, at vi kan 
rulle ekstremt hurtigt, siger Sam Hasanpour, der er direktør for finansielle 
operationer hos juice-giganten. 

Især vil Joe & The Juice udvide på det amerikanske marked, hvor de 
allerede har fået vind i sejlene på de sociale medier, da Justin Bieber 
uventet besøgte en af caféerne.

Indtil videre er det lykkedes at overføre det københavnsk udviklede 
koncept direkte til udlandet, også med de berygtede juicere bag disken.

- Selvfølgelig skal vi "tweake" det nogle steder, amerikanerne har for 
eksempel en anden kultur end danskerne. Men de amerikanske medarbej-
dere sætter deres præg på Joe & The Juice kulturen, siger Sam Hasanpour.

Med de mange nye åbninger forventer Joe & The Juice at omsætnin-
gen vil vokse med mere end 150 procent på det amerikanske marked og 
dermed når de en milepæl: en totalt omsætning på én milliard.
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MAGASIN København voksede frem 
på en strandskrænt ned til sundet 
mellem Sjælland og Amager. Byen 
havde ingen naturlig vandtilførsel. 
Der blev gravet brønde, ofte lige ved 
siden af de latriner, hvor byens bor-
gere, og deres husdyrhold, afleverede 
deres latrinære efterladenskaber.
Ingen havde nogen forståelse for, at 
vand kunne være smittebærende. 
Men manglen på rent vand var 
mærkbar. I middelalderen prøvede 
man at løse problemet, ved at grave 
en tunnel fra den sandbank,  der lå 
under Nørrevold. Gennem dem blev 
der ført rent vand ind til bl.a. by-
brønden på Gammeltorv. Fra de om-
liggende søer, blev der i udhulede 
egestammer, der var blyforede, ledt 
vand ind til de mange brønde i by-
ens baggårde. Denne foring skal have 
sænket sædkvaliteten betragteligt for 
byens mandlige befolkning. Alt slags 
forurening olign. løb i disse vandled-
ninger, der blev kaldt ”Den Kjøben-
havnske Aalesuppe”.

Bryggeren var fortaler
Fra midten af 1800-tallet begynder 
forståelsen for nødvendigheden af 
rent drikkevand. Især efter, at kole-
raepidemien i 1853 dræbte næsten 
5.000 af, især, byens fattigste ind-
byggere. Nu blev Borgerrepræsentati-
onen klar over, at sygdommen kunne 
skyldes byens elendige vandforsy-
ning og sanitære forhold. Siden 1812 
havde kommunen stået for vand-
forsyningen, gennem de slimede og 
utætte træledninger. Et forslag alle-
rede i 1853 om at indføre et kombine-
ret vand- og kloaksystem blev stoppet 
af den nationalliberale regering. Men 
rent vand måtte der til byens efter-
hånden 155.143 indbyggere.

En af de kraftigste fortalere for 
rent vand, var brygger J.C. Jacobsen. 
Han sad i Borgerrepræsentationen 
fra 1843 til 1857. Som en af sine sid-
ste handlinger som Borgerrepræsen-
tant, lagde han i 1857 grundstenen 

til Københavns første vandværk. Det 
blev lagt udenfor den daværende bys 
voldgrav mellem Schacks og Helmers 
Bastion udenfor Sankt Peder Stræde. 
Opførelsen blev udført af det engelske 
firma Cochrane & Co., der også kom 
til at opføre byens første gasværk på 
Vesterbro i 1857. En gruppe større 
bygninger, der omfattede Maskin-
huset, kedelhus, kulhus og den høje 
skorsten, blev flankeret af bolig til to 
maskinmestre og en inspektørbolig, 
samt bolig for tre fyrbødere. Et lille 
industrisamfund med sin egen sociale 
rangorden. Tre store dampmaskiner 
på ca. 100 hk. til 300 hk. var dengang 
et enestående industrielt fremskridt. 
En af maskinerne står på i dag på Dan-
marks Tekniske Museum.

Pumpehus
Vandværket var tegnet af arkitek-
ten N.S. Nebelong. Strengt taget var 
det en pumpestation, der via filtre 
pumpede vand ind fra Damhussøen 
og Sankt Jørgens Sø, og sendte van-
det under tryk ind i byens lednings-
net. Over en kam (bro) af træ, blev 
vandforsyningens ledninger ført over 
stadsgraven til byen. Da værket lå 
udenfor Stadsgraven, blev det omgi-
vet af en befæstet lynette, som dog al-
lerede blev sløjfet ved anlæggelsen af 
den anden Hovedbanegård i 1863-64.

I samtidige kilder fra 1858 kan 
man læse: ”I Stadens Regnskab for 
sidstnævnte Aar staar Vandværkets 
Anlægskapital opført med 1,729,063 
Rdl. og 61 Skilling. Kjøbenhavns Fol-
kemængde var da Værket i Begyndel-
sen af August 1859 toges i regelmæs-
sig Drift ca. 153.000. Byens daglige 
Vandforbrug udgjorde i Aaret 1860 
gjennemsnitlig ca. 52.000 Tønder”.

Da Vestre Vold graves væk, føres 
Studiestræde over det gamle voldter-
ræn, hvor Axeltorv anlægges i 1917. 
Det gamle vandværk lukkede 1951, 
men i en årrække fremover boede 
Københavns Vandforsyning på grun-
den, hvor der nu er bl.a. børneinstitu-
tioner og musikstedet ”Pumpehuset” 
i den gamle maskinhal. 

Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen for-
tæller om det gamle København i hver ud-
gave af Københavneravisen.

MAGASIN MYLIUS

Da København fik 
rent drikkevand

Frem til 1859 bestod Københavns vandforsyning af forurenede brønde og 
udhulede, blyforede træstammer. Det var ikke en appetitlig mundfuld.

TEKST  
Allan Mylius Thomsen   
Byhistoriker

Københavns Vandværk set fra Helmers Bastion ud for Sankt Peders Stræde. I forgrunden 
stadsgraven, senere søen i Aborreparken, med bræddetaget over de store trykvandled-
ninger som gennem Vestervold ledte vandet ind i byen. Fra venstre stadsingeniørens 
embedsbolig og maskinhuset. I baggrunden 2. Hovedbanegård. Billedet stemplet Chr. 
Neuhaus Eftf. Oluf W. Jørgensen, Kjøbmagergade 14. Foto Københavns Museum.

Københavns Vandværk set fra Vestervold ud for Studiestræde mod vest ca. 1860. I for-
grunden th. bræddetaget af trykvandledninger, som førte vandet ind til byen gennem Ve-
stervold. I midten maskinhuset og inspektørboligen. I baggrunden bagfacader af ejendom-
me i Ørstedsgade, der senere kom til at hedde Danmarksgade og nu er nedlagt, ved Gammel 
Kongevej. Th. Vodroffmølle, der gav navn til Vodroffsvej. Foto København Museum

Københavns Vandværks indgang set fra Vester 
Farimagsgade, i dag Axeltorv, maj 1915. Th. 
Studiestræde med indkørslen på hjørnet. Den høje 
skorsten (45 m) opført 1915 afløste den lave tv. der 
blev nedbrudt 1916. Foto Københavns Museum.

Nogle af produktion bygningerne på 
Vandværket. Fra venstre kulhuset, 
smedjen og kedelhuset ca. 1900. 
Foto Københavns Museum.
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Sig mig lige: ”Har de ikke lige lukket por-
tene efter julesæsonen”? Er der nok en og 
anden, der får lyst til at spørge. For nu slår 
Tivoli dem, altså portene, op igen til hvad 
de ligefrem kalder en ”ny sæson”. 

Det er vinter i København på godt, mest 
ondt. Men i Drømmehaven midt i byen kan 
man iscenesætte og udstyre ’Vinter i Tivoli’, 
så det ligner et eventyr: lys, snelandska-
ber, skøjtebane, kæmpe iglo, tone-klange, 
laser-lysshow og illuminationer på søen, 
det fortæller det oldnordiske sagn om rag-
narok, ’Vølvens spådom’. 

Tivolis direktør, Lars Liebst har svært 
ved at skjule sin stolthed over, at have søsat 
en ny og fjerde sæson i Carstensens gamle 
have. I Liebst tid som direktør har, der snart 
strækker sig over 22 år, har Tivoli undergået 
store forandringer. Især har indførelsen af 
de nye tema-sæsoner i vinterhalvåret, hvor 
Tivoli ellers var lukket og slukket, foran-
dret forestillingen om hvad Tivoli egentlig 
er. Først jul i Tivoli, så Halloween Tivoli og 
nu Vinter i Tivoli:  

”Med udvidelsen her i februar cemen-
terer vi for alvor vores strategi om at gå 
fra sæson- til helårsvirksomhed”, siger Lars 
Liebst og knytter især vinter i Tivoli-peri-
oden eksiste

ns til tre større begivenheder, der veleg-
net til helt eller delvist at tilbringe i Tivoli: 
Fastelavn, Valentines Day og, væsentligst: 
skolernes vinterferie.   

Broderparten af Vinter i Tivolis aktivi-
teter  lægger sig derfor op ad netop disse 
tre begivenheder: Omkring fastelavn bliver 
der arrangeret tøndeslagning tre gange om 
dagligt, ikke færre end ni dage i træk. På 
Sankt Valentinsaften disker havens restau-
ranter op med særlige Valentines-dates-me-
nuer og der skal ridses navne i træer og hjer-
ter til romantisk musikledsagelse. En særlig 
vinterlegeplads i igloen, den kunstigt an-
lagte skøjtebane i boblespringvandet foran 
Nimb, skal fungere som trækplaster for de 
vinterferierende skolebørn. Ligesom Lars 
Liebst også regner med at mange får lyst 
til at lægge vejen forbi forlystelseshaven de 
dage det kinesiske nytår bliver markeret. 
Naturligvis primært med fyrværkeri.

   Som i de andre små-sæsoner vil det 
være en begrænset del af Tivolis større for-
lystelser, der er oppe at køre. 

Vinter i Tivoli er åben fra 2. februar til 
og med 25. februar. Internt har Tivoli  ud-
regnet en række kalkyler og parametre for 
hvor mange gæster, der skal gennem tælle-
apparaterne og hvor meget valuta de gen-
nemsnitligt skal lægge i kassen, før man 
kan betragte den ny sæson som et indslag 
der er kommet for at blive:

”Men vi siger ikke hvor mange. Men hvis 
det går så godt som vi håber og tror, så skal 
I nok få at vide, hvor mange der kom”, lover 
direktør Liebst med et skælmsk smil. 

Højt belagt – 
og til loftet
Adam Aamann er ved at have stablet et mindre københavnsk 
imperium af smørrebrødsrestauranter på benene. Seneste skud 
på stammen åbnede i efteråret under navnet Aamanns 1921. 
Det er nu ikke fordi der er nogen særlig intention om at på-
kalde sig gullash-baronernes epoke, men ganske enkelt fordi 
adressen er: Niels Hemmingsengade nummer 19-21, lige om 
hjørnet fra Gråbrødretorv. De højloftede lokaler med granitsøj-
lerne påkalder en særlig andægtig stemning. Der er naturligvis 
smørrebrød på menuen til frokost. Henad aften er der skiftende 
udbud af varme retter. 

Lys i mørket
Februar bliver i år noget mere lys-tig end den sidste vinter-
måned plejer at være her i byen. En del af de mange mørke 
timer vil blive udnyttet til lysshow, lysinstallationer og andre 
former for lyskunst. Der sker alt sammen i regi af CPH Light 
Festival, et initiativ der med Center for lys og Københavns kom-
mune som initiativtagere og lysfirmaet Louis Poulsen som ho-
vedsponsor vil lyse op over store dele af indre by. En grøn 
laserstråle i fuglfeflugtlinie fra Tivoli til Nikolaj tårn, farvet 
røg under broerne på Slotsholmen, videoprojektioner på Knip-
pelsbro og laserlysshow på Danhostel, det tidligere HK-huset og 
massive lyssøjler i havnen er bare nogle af de, gratis men også 
uundgåelige lysbegivenheder der bliver tændt i mørket over 
København i løbet af den næste måned. Læs mere på www.
copenhagenlightfestival.org.

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

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

LÆSERBREV Her i Teglgårdsstræde er 
vi udsat for en renovering af forto-
vene. Vi forstår ikke helt hvorfor, det 
er jo en gammel by og skal vel frem-
stå som sådan, så hvorfor alle kantsten 
skal rettes op er en ret besynderlig be-
slutning. Hvis der har været nogen 
henvendelser fra kommunen, som for 
at spørge brugerne om deres mening 
har jeg ikke set den. Dette projekt har 
nu i godt to måneder nærmest bloke-
ret gaden og man regner med at det 
skal tage 10 uger mere, for at færdig-
gøre Teglgårdsstræde, herefter blokerer 
de formodentlig Vestergade, således at 
der bliver helt tomt i vores kvarter. 
Operation smart; efterfølgende bliver 
der adskillige tomme lokaler til salg.  
Formanden fra firmaet Nordkysten og 
projektlederen fra Kbh`s kommune er 
dybt stressede og udenfor min butik på 
hjørnet af Nr. Voldgade og Teglgårds-
stræde har der nu i dagevis ligget et 
slimet mudderbælte som man ikke har 
fundet tid og lejlighed til at feje væk 
og som er efterladt af en maskine som 
ikke er tidssvarende. Vi har i alle årene 
aldrig set noget lignende.

Ved henvendelse angående skilte 
stillet så de dækker vinduerne, med 
den grå side udad, blev jeg kaldt bums 
af en voldsomt ophidset ansat som, 
grundet manglende instrukser, var 
ved at spærre mit fortov, hvilket med-
førte at ingen kom forbi  mine vin-
duer, så egentlig forstår jeg godt hvis 
en beboer i tilsvining fra en uden-
bys lærling har løftet en pind i selv-
forsvar.  Nu er min omsætning siden 

ultimo Oktober faldet med omkring 
50 %, hvilket er en konsekvens af at 
gaden har været utilgængelig og sju-
sket beskidt af grus, asfaltstumper, af 
knæk fra kantsten o. lign..

Kommunens projektleder, Anja 
Bæk, udtaler at kommunen ikke 
yder erstatning, så hvis vi må opgive 
pga. af økonomien er det bare ærger-
ligt. Det virker ikke som om man er 
interesseret i at byen skal overleve, 
men at et lille uprofessionelt firma 
tjener vores små kommunale penge. 
De har jo ikke udstyr og ekspertise 
til opgaven, hvilket var evident da de 
fejlopmålte højden på  rundkørselen 
i Skt. Pedersstræde. Deres ligegyldige 
facon i arbejdspladsen er helt uden si-
destykke, og det virker ikke som om 
kontrakten er sat godt op for os alle , 
som skal være SAMMEN OM BYEN.

I øvrigt var kommunens projektle-
der ikke sikker på om de nye buede 
kantsten er kinesiske, hun mente de 
nok måske var svenske. Men farven 
er identisk med det kinagranit der 
blev lagt i fortovene og cykelstierne 
for 5-8 år siden. Det som kineserne fik 
ødelagt lungerne af og som er skarpe 
på kanterne hvilket faktisk er noget 
farligt for cykelhjul, idet kanterne er 
meget lange. Hvorfor tror jeg der lig-
ger lusk på bunden af historien??? Er 
det en fætterhistorie? Hvis fætter som 
ikke kører på cykel.

Med venlig hilsen
Gunnar Andersen
Butik Babouche

HVIS DU VIL OP I OSTESTANDART
MÅ DU TRE TRIN NED

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

og italienske varianter venter dig

"SAMMEN OM BYEN"
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LEONORA CHRISTINA SKOV
AUTOFIKTION, NÅR DET ER BEDST
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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 Når man cyk-
ler fra Nørre Allé i Køben-
havn og over mod Nørrebro, 
kommer man forbi en lille 
plads, der hedder Fredrik Ba-
jers Plads. Her står en sten 
med et bronzerelief af den 
skæggede mand, som har 
lagt navn til pladsen, og også 
hans hustrus navn Matilde 
Bajer optræder på stenen. 
Ægteparret Bajer er nogle af 
de mest oversete personer i 
Danmarkshistorien, men det 
har den forhenværende mu-
seumsinspektør Ole Morten-
søn nu rådet bod på med sin 
biografi Fredrik og Matilde. 

Kvindekamp og fredsforening
Det er historien om ægtepar-
ret, der grundlagde Dansk 
Kvindesamfund og Dansk 
Fredsforening, og mens 
Fredrik Bajer som den ene-
ste dansker til dato modtog 
Nobels Fredspris (i 1922), 
blev hans Matilde æresmed-
lem af Dansk Kvindesam-
fund. Men som i alle gode 
eventyr måtte de meget igen-
nem, før det nåede så vidt. 
Fredrik Bajer, der var født i 
1837, blev som helt ung løjt-
nant ved dragonregimentet i 
Næstved, og i 1857 blev han 

forlovet med proprietær Sch-
lüters datter Matilde. Et par 
år senere, da han boede i 
Gothersgade i København, 
forelskede han sig boghand-
ler Høsts kun 15-årige datter 
Fanny, men da den unge pige 
fortalte ham, at hun kun el-
skede ham som en bror og 
det aldrig ville blive til mere, 
søgte han tilbage til Matilde, 
hvis kærlighed til ham hel-
digvis var intakt.
 
Kvindernes valgret og
Danmarks neutralisering
Efter at Fredrik havde delta-
get i krigen i 1864 og der op-
levet krigens grusomheder, 
forlod han hæren og blev i 
1867 gift med Matilde, sam-
tidig med, at han blev folke-
højskolelærer på Blaagaard 
Seminarium og Folkehøj-
skole, og det unge ægtepar 
flyttede ind i en lejlighed 
i på Nørrebro. Her fik de i 
løbet af de næste 10 år syv 
børn, som dog ikke alle over-
levede. Ved rigsdagsvalget i 
1872 blev Fredrik for første 
gang valgt ind i Folketinget 
for Det Forenede Venstre, og 
samme år flyttede Fredrik 
og Matilde ind i lejligheden 
Korsgade 56, hvor de boede 

resten af livet. Året inden 
i 1871 var Matilde med til 
at stifte Dansk Kvindesam-
fund, men allerede samme 
år trådte hun tilbage som 
midlertidig leder, men hun 
kæmpede trofast videre i 
kampen for kvindernes valg-
ret. I 1882 var Fredrik Bajer 
med til at stifte Foreningen 
til Danmarks Neutralise-
ring, og i de følgende år del-
tog Fredrik i et utal af freds-
kongresser overalt i Europa, 
så han havde en ikke uvæ-
sentlig andel i, at Danmark 
ikke blev involveret i Første 
Verdenskrig. 

Nobels Fredspris og 
Kvindesamfundet
I 1907 forlod den 70-årige 
Fredrik posten som præsi-
dent for Verdensfredsfor-
bundet for i stedet at blive 
ærespræsident, og året efter 
kom belønningen i form af 
Nobels Fredspris, som han 
fik sammen med den sven-
ske fredsforkæmper Klas 
Pontus Arnoldson. Prisen 
var, foruden en guldmedalje, 
omkring 70.000 kr., hvilket 
gav Matilde og Fredrik den 
økonomiske tryghed, som 
de længe havde savnet. Da 

Dansk Fredsforening i 1922 
skulle fejre sit 40 -årsjubi-
læum, måtte Fredrik melde 
afbud på grund af sygdom, 
og en måned inden jubi-
læet døde han, så det blev 
Matilde, der holdt talen, og 
samme år blev hun æres-
medlem af Kvindesamfun-
det. 

I 1934 døde Matilde Ba-
jer 94 år gammel. Biografien 
om Fredrik og Matilde er en 
fremragende og bevægende 
bog, hvor ægteparret endelig 
får sin fortjente plads i Dan-
markshistorien.

jl@kbhavis.dk

Ole Mortensøn

Fredrik og Matilde. Kvindebevægelsens 

og fredsbevægelsens pionerer

Gennemillustreret med fotos

348 sider. Gads Forlag

FREMRAGENDE BIOGRAFI 
OM ET OVERSET ÆGTEPAR
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FORNEM GUIDE 
OM KØBENHAVNS BROER

KRISTINA OHLSSON 
SKRIVER SIG IND 
I DEN NORDISKE KRIMIS SUPERLIGA

ANMELDELSE  Det er jo uomtvisteligt, at 
København er en broby. Derfor har Pe-
ter Olesen, nu i sin 27. bog om Køben-
havn, taget læserne med på en guidet 
tur rundt til alle byens eksisterende 
broer samt givet en beskrivelse af de 
broer, som er lige undervejs. Det er 
både broer over vand og over land, og 
en stor del af disse broer går enten over 
havneløbet eller over nogle af byens 
mange kanaler. Med Broerne i Køben-
havn fortæller Olesen broernes histo-
rie og om hvem, der har tegnet dem, 
og så får man også at vide, hvad man 
kan se fra de forskellige broer. Da alle 
broerne er illustreret med flotte farve-
billeder, er guiden et must for alle, der 
vil opleve København. Peter Olesen 
fortæller også om broernes udsmyk-
ning, og i omtalen af Marmorbroen 
ser man billedhuggeren Louis-Augu-
stin Le Clercs portrætmedaljoner fra 
1700-tallet, hvor det på broens yder-
side, ifølge forfatteren, grangiveligt 
ligner den tidligere SF-formand Gert 
Petersen.
 
Hjælp til at finde den enkelte bro
Der er også mange små fine anekdoter 
om broerne, fx den om, at Realdania 
ved etableringen af Operaen havde 
tilbudt København en ny bro mellem 
Skuespilhuset ved Kvæsthusbroen og 
Operaen, men hvor både overborgme-
ster Ritt Bjerregaard og Mærsk McKin-
ney-Møller sagde nej. Ikke engang nej 
tak! Bogens forfatter har forslag til, 
at man fx ved hver enkelt bro skilter 

med navn og byggeår. På bogens for-
satssider er der kort over København, 
hvor alle broerne er vist, så det bli-
ver nemmere for læserne at finde den 
enkelte bro. De mange flotte farvebil-
leder skyldes fotografen Henrik Bjer-
regrav, der tidligere har samarbejdet 
med Peter Olesen, og det er deres 25. 
bog sammen. 

Peter Olesen har siden 1988 skre-
vet og redigeret 50 bøger, og Forlaget 
Frydenlund skal have ros for at have 
overtaget udgivelsen af Peter Olesens 
bøger, efter at Borgens Forlag blev op-
slugt af Gyldendal. 10 forskellige fonde 
har været sponsorer for udgivelsen, for 
uden dem ingen bog.

jl@kbhavis.dk

ANMELDELSE  Kristina Ohlsson har tid-
ligere skrevet fem både spændende og 
medrivende krimier, hvor Frederika 
Bergman og Alex Recht har hoved-
roller. Det har de også i "Syndfloder", 
der begynder meget dramatisk med, 
at en ældre mand, Malcolm Benke, 
bliver fundet død med et skudhul i 
brystet og med sin datters vielsesring 
på fingeren. Nogenlunde samtidig 
bliver en anden ældre mand myrdet i 
sin lejlighed, og hans død bliver først 
opdaget, da hele opgangen stinker af 
råddenskab. Imens forsøger en bede-
mand at få politiet til at interessere 
sig for hans bror og dennes familie, der 
skulle være flyttet til Australien, men 
som ikke har ladet høre fra sig. Men 
politiet tror ikke på bedemanden, der 
frygter, at nogen har bortført broren 
og hans familie.
 
Mange dødsfald
Frederika har sit at døje med. Hendes 
mand Spencer er dødeligt syg, og på 
arbejdet har hun og Alex fået en ny 
og irriterende chef, Margareta Berlin, 
som gør livet surt for alle – også vi-
cepolitiinspektør Torbjörn Ross. En 
dag modtager Alex Recht et brev fra 
en anonym brevskriver, hvor der står: 
”Jeg gør det, du ikke er i stand til og 
aldrig har været i stand til. Jeg gør en 
forskel. Og jeg genopretter tingenes or-
den.” Den sidste sætning er én, politiet 
kommer til at stifte bekendtskab med 

flere gange, og snart frygter de, at de 
er på jagt efter en seriemorder. Da po-
litiet finder ud af, at Benkes datter, Be-
ata, der boede i London, også var ble-
vet myrdet, får de kontakt med Linda 
Sullivan fra London, men det bliver 
de ikke meget klogere af, og specielt 
ikke, da Beatas mand bliver offer for 
et rovmord. Og det bliver ikke det sid-
ste dødsfald. Det lykkedes for Kristina 
Ohlsson at holde spændingen ved lige 
gennem alle de over 400 sider, og ét el-
ler andet er også galt internt hos poli-
tiet. Mere skal ikke røbes, men "Synd-
floder" er efter min mening Kristina 
Ohlssons bedste krimi til dato.

jl@kbhavis.dk

Kristina Ohlsson

Syndfloder

Oversat af Lilian Kingo

429 sider. Modtryk

Peter Olesen

Broerne i København

Gennemillustreret med farvefotos 

af Henrik Bjerregrav. 

184 sider. Frydenlund
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AUTOFIKTION, 
NÅR DET ER BEDST

TIL MINDE OM EN 
STOR FORFATTER

ANMELDELSE  Der er ikke langt imel-
lem forskellige genrer, og afstanden 
mellem selvbiografier og romaner er 
ofte meget lille. Når Leonora Christina 
Skov i sidste kapitel af Den, der lever 
stille skriver: ”Jeg har fiktionaliseret 
det hele, så det forhåbentlig fungerer 
i romanform, eller hvad man nu skal 
kalde genren,” så er det både rigtigt 
og forkert, for godt nok nævner hun 
ikke sin far ved navn, og hun har, som 
hun skriver, ”skrevet nogle venner og 
bekendte ud af den, så den ikke druk-
ner i mennesker,” men som læser er jeg 
ikke et øjeblik i tvivl om, at det er en 
selvbiografi, jeg læser. 

Genskabelsesbog
Og en både vedkommende og velfor-
talt selvbiografi. Og, nævner forfat-
teren, efterfølgende: ”Det er ikke en 
hævnbog, jeg har skrevet. Det er en 
genskabelsesbog, for det er, hvad jeg 
har gjort de sidste mange år: genskabt 
mig selv.” Det er en stærk bog, hvor 
man følger opvæksten i et parcelhus 
i Helsinge, hvor det, for Christina, 
gælder om at leve op til forældrenes 
forventninger. Derfor bliver det også 
katastrofalt for den unge litteratur-
studerende at flytte til København og 
udvikle sig til forfatteren Leonora, for 
slet ikke at tale om at springe ud som 
lesbisk og fortælle sin mor og far, at 
hun har forelsket sig i en kvindelig 
præst. Hun oplever forstødelsen fra 
sit barndomshjem og må leve med, 
at hun ifølge forældrene er skyldig i 
morens kræftsygdom, der ender med 
at koste moren livet. 

Kloge betragtninger og morsomme 
episoder
Den, der lever stille handler også om 
selve forfatterskabet, der trods meget 
forskellige romaner har handlet om 
mor/datter-forholdet, og specielt hand-
ler bogen om det - at skrive netop denne 
bog. Der er mange kloge betragtninger 
og også ganske morsomme episoder 

undervejs, som fx skildringen af en 
forlagsmiddag, hvor Leonora Christi-
nas bordherre, der skriver thrillere 
sammen med en kollega, kloger sig 
over, hvordan hun burde undlade ho-
mohistorien og holde fokus på mor-
historien og sågar kalde bogen Mor, 
samtidig med, at bordherren tilbyder 
sig som agent for en provision på 20% 
af forfatterens royalty, og det til trods 
for, at bordherren har fortalt, at han 
aldrig har læst noget af det, som Leo-
nora Christina har skrevet.

Også en kærlighedserklæring
Den, der lever stille er en gribende for-
tælling om en spændende kvindes liv 
i medgang og modgang, en bog, der 
først kunne skrives, da moren er død, 
selv om man mærker en anelse op-
blødning i forholdet til moren, i den 
sidste tid hun lever. Det virker også, 
som far og datter igen kan tale sam-
men, og endelig mærker man den tryg-
hed, Leonora Christina Skov nyder i 
sit ægteskab med den Annette, som 
bogen også er en slags kærlighedser-
klæring til. Altså én af årets store læse-
oplevelser, uanset om man læser den 
som en roman eller en biografi.

jl@kbhavis.dk

ANMELDELSE  Bag om spejlet er en bog 
om og af Jytte Borberg, redigeret af 
Kirsten Borberg. Bogen udkom i juli 
2017 på den dag, hvor Jytte Borberg 
ville være fyldt 100 år. De 22 kapitler 
er enten tekster skrevet af Jytte Bor-
berg eller bidrag fra en række men-
nesker, som hun har kendt gennem sit 
forfatterskab, eller som har været tæt 
knyttet i en familierelation eller som 
en god ven. 

Produktivt forfatterskab
Jytte Borberg var fyldt 50, før hun de-
buterede som forfatter. Indtil da havde 
hun været overlægefrue i Viborg. Som 
forfatter nåede hun at skrive over 25 
romaner, mange teaterstykker og en 
række ungdomsbøger og forskellige bi-
drag til antologier. Hun var aktiv til 
det sidste, og Suzanne Brøgger skildrer 
i ét af indlæggene, hvordan hun i 2007 
deltog i et arrangement på Rungsted-
lund, hvor forfattere læste op fra de-
res endnu ikke udgivne tekster. Jytte 
Borberg læste op fra sin kommende ro-
man "Skønskrift", hvorefter hun satte 
sig ved siden af Suzanne Brøgger, læ-
nede sig tilbage og døde. En smukkere 
død kan man vel ikke ønske sig som 
næsten 90-årig. 

Interessen døde med hende
Bogen indeholder også nogle meget 
smukke bidrag af Borbergs børnebørn 
Peter og Vibeke Borberg. Som Vibeke 
Borberg skriver, døde også interessen 
for hendes forfatterskab og salget af 

hendes bøger sammen med forfatte-
ren selv. Hun udåndede i ordets mest 
bogstavelige forstand på toppen af et 
langt og indholdsrigt liv omgivet af 
de ypperste af hendes forfatterkolle-
ger. Et andet meget smukt bidrag er 
fra forfatterkollegaen Dy Plambeck, 
der som den sjette modtog Jytte Bor-
berg-Prisen på 50.000 kr. i 2011. Jytte 
Borberg nåede selv at være med til den 
første prisoverrækkelse, da Ida Jessen 
modtog prisen i 2006, og prisen nå-
ede at blive uddelt i alt 8 gange. Bo-
gen indeholder også en bibliografi over 
forfatterskabet, og den er støttet af en 
række fonde.

jl@kbhavis.dk

Jytte Borberg & Kirsten Borberg

Bag om spejlet

En bog om og af Jytte Borberg

Illustreret med fotografier

143 sider. Multivers

Leonora Christina Skov

Den, der lever stille

375 sider. Politikens Forlag
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TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Forfatteren Jonas 
Bonnier, der tidligere har væ-
ret direktør for Bonnier-kon-
cernen, har skrevet Helikop-
terkuppet, der bygger på den 
virkelige historie om Sveriges 
nok mest spektakulære kup, 
nemlig det mod værdidepo-
tet GS4 i Stockholm. Bevæb-
nede røvere landede på taget 
af bygningen i en helikopter og 
slap væk med over 39 millioner 
kroner i kontanter.  I bogen føl-
ger man hele forarbejdet, der 
er udformet som en drejebog 
til en Hollywood-film, og side-
løbende er man med hos poli-
tiet, der fra sidelinjen afventer, 
at kuppet skal finde sted. Hvor-
dan det hele kommer til at for-
løbe er fremragende skildret, 
og man kommer ind under hu-
den på både forbrydere og po-
litifolk. Meget naturligt er den 
fantastiske historie, der er ved 

at blive filmatiseret, solgt til 
udgivelse i foreløbig 31 lande. 
Det er en både medrivende og 
godt skrevet thriller, hvor man 
holdes hen i spænding til den 
allersidste side.

jl@kbhavis.dk

Jonas Bonnier

Helikopterkuppet

Oversat af Louise Ardenfelt Ravnild

450 sider. Gyldendal

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

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

Check os på www.ie-glasses.dk og på www.trustpilot.dk
ie-glasses  ·  Møntergade 5  ·  1116 København K  ·  Tlf. 33 11 66 76
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ANMELDELSE Hovedpersonen i Elly Griffiths Pigen 
under jorden, den 40-årige Ruth Galloway er ar-
kæolog og ansat på University of North Norfolk, 
der ligger lige uden for den lille by King’s Lynn 
halvanden time nordøst for London. Hun bor sam-
men med sine to katte i et lille hus på New Road, 
der grænser op til Saltmarsken, som dagligt over-
svømmes af tidevandet fra Nordsøen. 

Fund af knogler
Det hele begynder med, at vicekriminalkommis-
sær Harry Nelson henvender sig til Ruth, da han 
gerne vil have en ekspert til at se på nogle knog-
ler fra et menneske, som er blevet fundet ude i 
marsken af en hundelufter. Spørgsmålet er, hvor 
gamle disse knogler er, og meget tyder på, at de 
stammer fra et barn, som har været en del af et 
menneskeoffer fra oldtiden. Når politiet har hen-
vendt sig til Ruth, er det fordi man har frygtet, at 
knoglerne skulle stamme fra en lille pige, Lucy 
Downey, der forsvandt fra sine forældres hjem ti 
år tidligere, og nu er yderligere en lille pige Scar-
let Henderson forsvundet.
 
Mystiske breve
Samtidig begynder Harry Nelson at modtage 
nogle mystiske breve, der muligvis kan stamme 

fra bortføreren – breve, der viser, at brevskrive-
ren har et indgående kendskab til både nordisk 
mytologi og til litteratur. Efterhånden er politiet 
overbevist om, at de små piger begge er blevet 
myrdet, og samtidig kommer der flere breve, som 
alt tyder på er fra morderen. Der begynder også 
at være trusler, der er direkte rettet imod Ruth, 
bl.a. finder hun en dag sin ene kat liggende foran 
sin gadedør med halsen skåret over. Da Ruth også 
modtager sms’er, hvor der står: ”Jeg ved, hvor du 
er”, flytter hun på et tidspunkt hen til en kol-
lega og veninde. Der er flere mistænkte, og på 
et tidspunkt finder man liget af den ene af de 
forsvundne piger, men politiet leder ufortrødent 
videre, og handlingen kulminerer, da Ruth må 
flygte ud i marsken, hvor tidevandet er undervejs 
ind, mens hun jagtes af den formodede morder. 

Ruths skæbne røbes
Elly Griffith, der er et pseudonym for Domenicia 
de Rosa, som har skrevet bøger om Italien i eget 
navn, har i England fået udgivet flere bind om 
Ruth Galloway og Harry Nelson, og næste bind, 
Løgnens hus, udkommer på dansk til sommer i 
år. Skal man sætte Pigen under jorden i bås, må 
den vel nærmest betegnes som en arkæologi-thri-
ller, og den kan varmt anbefales. Jeg glæder mig 

allerede til næste bind, men man kunne nu godt 
have undladt at røbe, at der følger flere bind, så-
ledes af Ruth Galloway er fredet, da både forfatter 
og forlag skal bruge hende igen.

jl@kbhavis.dk

Elly Griffith

Pigen under jorden

Oversat af Lærke Pade

303 sider. Gads Forlag

TEKST JANNIK LUNN      FOTO TRISTAN OSLER

FORRYGENDE 
ARKÆOLOGI-THRILLER
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ANMELDELSE Et øde landskabsom-
råde Mossmarken er en slags hoved-
person i Susanne Janssons domestic 
noir Offermosen, hvor der fra tider-
nes morgen er blevet begravet men-
nesker som offergaver til guderne. 
Bl.a. fandt man det velbevarede lig 
af Tyttebærpigen, som havde ligget 
i tørvejorden siden 300 år før vores 
tidsregning, og var nogenlunde sam-
tidig med de danske Tollundmanden 
og Egtvedpigen. Men i de seneste 
ti år var adskillige mennesker for-
svundet sporløst i det tågede land-
skab blandt krogede fyrretræer i de 
bundløse mosehuller.
 
Hvem slog Johannes ned?
Den unge biolog Nathalie Ström, der 
i sin tid voksede op i den lille by 
Fengerskog, der ligger op til mosen, 
har lejet et anneks under den sted-
lige herregård, da hun skal foretage 

nogle målinger i Mossmarken. En af 
de første dage møder hun den unge 
Johannes Ayeb, der er elev på kunst-
skolen i Fengerskog, og han beslutter 
at hjælpe hende med at samle mate-
riale i mosen. Da han inviterer hende 
hen på sit værelse på skolen, ender 
de i seng sammen. Da Johannes, som 
hver dag løber i mosen, ikke kommer 
forbi Nathalies hus den næste dag, 
beslutter hun at lede efter ham i mo-
sen, og hun finder ham liggende be-
vidstløs på stien, hvor han er blevet 
slået ned. Politiinspektør Leif Berg-
gren og Maya Linde, der er blevet 
ansat som fotograf af politiet i Karl-
stad, forsøger at finde ud af, hvem 
der slog Johannes ned.
 
Familietragedie
Nathalie, der nu bor fast i Göteborg, 
har dog haft en anden grund til at 
vende tilbage til Fengerskog, hvor 

hendes familie i sin tid blev ofre 
for en stor familietragedie. Mens 
hun graver i fortiden, arbejder po-
litiet med at finde ud af, hvad der 
er blevet af de forsvundne i mosen, 
og derved krydses Nathalies og po-
litiets veje, og mens der dukker det 
ene lig efter det andet – alle udstyret 
med en pose med svenske guldmøn-
ter – op fra mosen, bliver Nathalie 
konfronteret med chokerende kends-
gerninger fra sin egen fortid. 

Mere skal ikke røbes her, men 
den intense spænding holdes ved lige 
hele vejen igennem, og Offermosen 
er foruden at være velskrevet en fin 
skildring af et uhyggeligt landskab. 
En flot debut.

jl@kbhavis.dk

STEMNINGSFYLDT 
SVENSK DOMESTIC NOIR

Susanne Jansson

Offermosen

Oversat af Ellen Boen

286 sider. Rosinante 

TEKST JANNIK LUNN



normal pris. 416 tilbud pris.208

SPECIAL TILBUD 1
(til 2 pers. (36 stk.)

kr. kr.

NIGIRI
3 stk. Laks
2 stk. Tun
2 stk. Rejer
8 stk. Hosomaki Laks
8 stk. Uramaki Crispy Rejer
8 stk. Uramaki California
5 Futomaki California med laks

normal pris. 956 tilbud pris.428

SPECIAL TILBUD 2
(til 4 pers. (72 stk.)

kr. kr.

8 stk. Laks.
4 stk. Tun
4 stk. Rejer
4 stk. Inari
8 stk. Hosomaki Laks
8 stk. Uramaki Crispy Rejer
8 stk. Uramaki Pinik Roll
8 stk. Uramaki California 
8 stk. Avocado Magi
12 stk. California med Laks

MAGI sushi Tlf: 38 800 626

normal pris. 416 tilbud pris.208
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kr. kr.
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normal pris. 956 tilbud pris.428

SPECIAL TILBUD 2
(til 4 pers. (72 stk.)

kr. kr.

8 stk. Laks.
4 stk. Tun
4 stk. Rejer
4 stk. Inari
8 stk. Hosomaki Laks
8 stk. Uramaki Crispy Rejer
8 stk. Uramaki Pinik Roll
8 stk. Uramaki California 
8 stk. Avocado Magi
12 stk. California med Laks

MAGI sushi Tlf: 38 800 626
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kr. kr.
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normal pris. 956 tilbud pris.428

SPECIAL TILBUD 2
(til 4 pers. (72 stk.)

kr. kr.

8 stk. Laks.
4 stk. Tun
4 stk. Rejer
4 stk. Inari
8 stk. Hosomaki Laks
8 stk. Uramaki Crispy Rejer
8 stk. Uramaki Pinik Roll
8 stk. Uramaki California 
8 stk. Avocado Magi
12 stk. California med Laks

MAGI sushi Tlf: 38 800 626

SPECIAL TILBUD 1
NIGIRI (til 2 pers. • 36 stk.)
3 stk. Laks
2 stk. Tun
2 stk. Rejer
8 stk. Hosomaki laks 
8 stk. Uromaki Crispy rejer
8 stk. Uromaki California
5 stk. Futomaki California med laks

TILBUDSPRIS 208,-

SPECIAL TILBUD 2
(til 4 pers. • 72 stk.)
8 stk. Laks  +  4 stk. Tun
4 stk. Rejer +  4 stk. Inari
8 stk. Hosomaki laks 
8 stk. Uromaki Crispy rejer
8 stk. Uromaki Pink Roll
8 stk. Uromaki California
8 stk. Avocado Magi
5 stk. Futomaki California med laks

TILBUDSPRIS 428,-

ÅBNINGS
TILBUD

SUSHI AD LIBITUM
Restaurant Magi Sushi er nyåbnet i Brønshøj og tilbyder sushi ad libitum.

Her kan du spise dig mæt i vores store udvalg af sushi.
Du kan bestille præcis det du har lyst til, så mange gange du vil.

Sushien bliver serveret absolut frisklavet.
For at undgå madspild, betaler du 10 kr. pr. stk. hvis du efterlader mere end 3 stk.

SPIS SÅ MEGET DU KAN
MANDAG - TORSDAG

188,-
FREDAG - SØNDAG

208,-

Frederikssundsvej 331 • Brønshøj • Tlf. 38 800 626
Åbningstider: Mandag - Søndag kl. 12.00 - 22.00
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Restaurant Magi Sushi er nyåbnet i Brønshøj og tilbyder sushi ad libitum.

Her kan du spise dig mæt i vores store udvalg af sushi.
Du kan bestille præcis det du har lyst til, så mange gange du vil.

Sushien bliver serveret absolut frisklavet.
For at undgå madspild, betaler du 10 kr. pr. stk. hvis du efterlader mere end 3 stk.
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Restaurant Magi Sushi er nyåbnet i Brønshøj og tilbyder sushi ad libitum.

Her kan du spise dig mæt i vores store udvalg af sushi.
Du kan bestille præcis det du har lyst til, så mange gange du vil.
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For at undgå madspild, betaler du 10 kr. pr. stk. hvis du efterlader mere end 3 stk.
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normal pris. 956 tilbud pris.428

SPECIAL TILBUD 2
(til 4 pers. (72 stk.)

kr. kr.

8 stk. Laks.
4 stk. Tun
4 stk. Rejer
4 stk. Inari
8 stk. Hosomaki Laks
8 stk. Uramaki Crispy Rejer
8 stk. Uramaki Pinik Roll
8 stk. Uramaki California 
8 stk. Avocado Magi
12 stk. California med Laks

MAGI sushi Tlf: 38 800 626

normal pris. 416 tilbud pris.208

SPECIAL TILBUD 1
(til 2 pers. (36 stk.)

kr. kr.

NIGIRI
3 stk. Laks
2 stk. Tun
2 stk. Rejer
8 stk. Hosomaki Laks
8 stk. Uramaki Crispy Rejer
8 stk. Uramaki California
5 Futomaki California med laks

normal pris. 956 tilbud pris.428

SPECIAL TILBUD 2
(til 4 pers. (72 stk.)

kr. kr.

8 stk. Laks.
4 stk. Tun
4 stk. Rejer
4 stk. Inari
8 stk. Hosomaki Laks
8 stk. Uramaki Crispy Rejer
8 stk. Uramaki Pinik Roll
8 stk. Uramaki California 
8 stk. Avocado Magi
12 stk. California med Laks

MAGI sushi Tlf: 38 800 626
normal pris. 416 tilbud pris.208

SPECIAL TILBUD 1
(til 2 pers. (36 stk.)

kr. kr.

NIGIRI
3 stk. Laks
2 stk. Tun
2 stk. Rejer
8 stk. Hosomaki Laks
8 stk. Uramaki Crispy Rejer
8 stk. Uramaki California
5 Futomaki California med laks

normal pris. 956 tilbud pris.428

SPECIAL TILBUD 2
(til 4 pers. (72 stk.)

kr. kr.

8 stk. Laks.
4 stk. Tun
4 stk. Rejer
4 stk. Inari
8 stk. Hosomaki Laks
8 stk. Uramaki Crispy Rejer
8 stk. Uramaki Pinik Roll
8 stk. Uramaki California 
8 stk. Avocado Magi
12 stk. California med Laks

MAGI sushi Tlf: 38 800 626

SPECIAL TILBUD 1
NIGIRI (til 2 pers. • 36 stk.)
3 stk. Laks
2 stk. Tun
2 stk. Rejer
8 stk. Hosomaki laks 
8 stk. Uromaki Crispy rejer
8 stk. Uromaki California
5 stk. Futomaki California med laks

TILBUDSPRIS 208,-

SPECIAL TILBUD 2
(til 4 pers. • 72 stk.)
8 stk. Laks  +  4 stk. Tun
4 stk. Rejer +  4 stk. Inari
8 stk. Hosomaki laks 
8 stk. Uromaki Crispy rejer
8 stk. Uromaki Pink Roll
8 stk. Uromaki California
8 stk. Avocado Magi
5 stk. Futomaki California med laks

TILBUDSPRIS 428,-

ÅBNINGS
TILBUD

SUSHI AD LIBITUM
Restaurant Magi Sushi er nyåbnet i Brønshøj og tilbyder sushi ad libitum.

Her kan du spise dig mæt i vores store udvalg af sushi.
Du kan bestille præcis det du har lyst til, så mange gange du vil.

Sushien bliver serveret absolut frisklavet.
For at undgå madspild, betaler du 10 kr. pr. stk. hvis du efterlader mere end 3 stk.

SPIS SÅ MEGET DU KAN
MANDAG - TORSDAG

188,-
FREDAG - SØNDAG

208,-

Frederikssundsvej 331 • Brønshøj • Tlf. 38 800 626
Åbningstider: Mandag - Søndag kl. 12.00 - 22.00

normal pris. 416 tilbud pris.208

SPECIAL TILBUD 1
(til 2 pers. (36 stk.)

kr. kr.

NIGIRI
3 stk. Laks
2 stk. Tun
2 stk. Rejer
8 stk. Hosomaki Laks
8 stk. Uramaki Crispy Rejer
8 stk. Uramaki California
5 Futomaki California med laks

normal pris. 956 tilbud pris.428

SPECIAL TILBUD 2
(til 4 pers. (72 stk.)

kr. kr.

8 stk. Laks.
4 stk. Tun
4 stk. Rejer
4 stk. Inari
8 stk. Hosomaki Laks
8 stk. Uramaki Crispy Rejer
8 stk. Uramaki Pinik Roll
8 stk. Uramaki California 
8 stk. Avocado Magi
12 stk. California med Laks

MAGI sushi Tlf: 38 800 626

Normalpris 416,-

Normalpris 956,-

FØLG OS PÅ FACEBOOK - 81 90 88 66 
- OG FÅ FLERE GODE TILBUD!

Klip ud og medbring 

MAN FÅR KR. 20,- I RABAT PÅ 

SUSHI AD LIBITUM PR. PERSON 

VED MEDBRINGELSE AF DENNE 

KUPON


