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TRAFIK OG LOGISTIK UDSIGT TIL LOKALE 
GLÆDER I 2015

ULVEN I
KONGENS HAVE

30 ÅRS TJENESTE
I MAGASIN DU NORD

GÆSTGIVERNE 
I VESTER VOLDGADE

LEDER INTERVIEW ØKONOMI MAGASIN MYLIUS TAARNFALKEN

BYENS BØGER   I 1903 blev de første tilla-
delser til taxakørsel udstedt, og det fik 
afgørende betydning for transport af varer 
og mennesker.                                                  S:22

TAXAMOTORKOMPAGNIET 
OG DETS ELEGANTE 

RENAULT-BILER

BLEV

MODERNE:

Vestergaard Møbler

UDSALG  UDSALG  UDSALG  UDSALG  UDSALG  UDSALG  UDSALG  UDSALG

Ægget Arne Jacobsen Kaiser Idell Christian Dell Ro chair Jaime Hayon7’er sort læder Arne Jacobsen Myren Arne JacobsenDråben Arne Jacobsen

København | Torvegade 55-57 | Tlf. 32 57 28 14        Lyngby | Jernbanepladsen 19-23 | Tlf. 45 87 54 04        Næstved | Merkurvej 3 | Tlf. 55 77 49 49        Holbæk | Tåstruphøj 46 | Tlf. 59 45 45 45

MIT KVARTER   ”Det føles som 
sommerferie, uanset hvornår 
jeg kommer. Fiskemanden 
hilser, og slagteren flirter. 
Og så kan jeg altså sinds-
sygt godt lide at vide, hvad 
jeg putter i munden, så jeg er 
pjattet med råvarer”. Læs alt 
om, hvor Anne Glad handler i 
København K.               S:10
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KOLOFON

Da årsskiftet oprandt forsvandt den elektriske by-
bus linje 11 A. Hermed er det indre København 
befriet for buskørsel. Begrundelsen var det lave 
passagertal, og det må man jo bøje sig for. Dog 
kan man spørge, om trafikselskabet Movia i ru-
tens femårige levetid gjorde nok for at populari-
sere denne principielt fortræffelige forbindelse. 
For eksempel kunne man have indført en sær-
lig city-takst, så passagererne ikke skulle betale 
for to zoner.

Drilske var de ustandselige ruteomlægninger. På 
fem år blev 11 A omlagt 18 gange, hvilket forvirrede 
folk. Turisterne var glade for bussen, der kørte 
direkte til Nationalmuseet, Glyptoteket og Ny-
havn. I de sidste måneder, hvor Nørregade har 
lidt under et nærmest endeløst fjernvarmeop-
gravningskaos, gik turen gennem Sankt Peders 
Stræde og Larslejsstræde til Nørreport, men nu 
kunne det altså være nok. Forinden var linje 14 
blevet omdirigeret, så den mistede sin funktion 
som trafikforbindelse i den indre by.

Dødsdommen faldt samtidig med, at det i år er 100 år 
siden, at hestesporvognen med det hyggelige tilnavn 
Hønen holdt op med at køre gennem Nørregade. To 
år efter afløstes den af den elektriske sporvogn 
Linje 5. Hønen er bevaret på Sporvejsmuseet 
Skjoldenæsholm, hvor den lejlighedsvis er i drift. 
Den kan også opleves i filmglimt på YouTube.

Det kunne blive en fantastisk turistattraktion, men 
vi er realistiske og beder ikke om at få Hønen tilbage. 
Derimod er det kortsigtet, at man ikke kan tage 
en bus gennem byen, vi skal vente mindst fem 
år på, at metroen er til rådighed. Forringelsen 
styrker ikke sympatien for den offentlige trafik-
betjening. Næste gang er det sikkert Havnebus-
serne, der skal spares væk. Vent og se…

Der venter en anden servicereduktion: klippekor-
tets afskaffelse pr. 8. februar. Vi skal med vold 
og magt nudges til at anvende det rejsekort, som 
selv trafikministeren kritiserer i uhørt skarpe 
vendinger. Stædigt fastholdes den teknologisk 
forældede betalingsform med dens irriterende 
dummebøder og besværligheder. For mange 
passagerer, især turister, bliver det mere besvær-
ligt at benytte sig af det offentlige trafiktilbud.

Drastiske ændringer er nødvendige for at moder-
nisere bus, tog og metro. Et fælles københavnsk 
trafikselskab skal forenkle logistik, drift og ad-
ministration. Offentlig transport er til for be-
folkningens skyld, og det må politikere og ad-
ministratorer se i øjnene, selv om de skal opgive 
deres magtpositioner. Det er simpel logik, selv 
for byhøns.

Københavneravisen

TRAFIK OG 
LOGISTIK

LEDERMÅNEDENS CITAT

Det sejler i Pisserenden
Beboerne i Vestergade, Studiestræde og Sankt Peders Stræde er grundigt trætte af, at kvarteret i 
lidt for høj grad lever op til sit folkelige øgenavn.                                       TEGNING: CLAUS SEIDEL

Nørreport er mere forstad end Køben-
havn – ligesom Vestergade, Strøget og 

Gothersgade er det. Folk kommer ind til Kø-
benhavn for enten at købe noget eller kaste 
med pizzabakker, brække sig og drikke bre-
ezers. Indre By er ligesom en slags voksen-
tivoli, hvor man kan komme og bruge nogle 
penge og gå igen. At diskutere Nørreport 
er jo lidt ligesom at diskutere kvaliteten af 
sødmælk. Det er bare en brugsting. En stik-
kontakt”.

Instruktør, københavnerdebattør, forfatter og nattelivs-
ekspert Morten Vammen i Politiken.

KRITISK 
KOMMENTAR
OM DET NYE NØRREPORT



PLADS TIL KYS 
OG EN PLADS, 
DER MØDER VANDET

ET MØDESTED VED HAVNEN
Ved Skuespilhuset ligger Kvæsthusmolen. I mange år 
var det her spændte rejsende mødtes og passager- 
skibene lagde fra kaj. Og i mere end 30 år sejlede  
færgerne herfra til Bornholm og Oslo. I det hele taget er 
det et sted med en betydelig maritim historie, og hele 
området har altid orienteret sig mod livet i havnen.
 
De seneste tre år har havnen været skjult bag bygge-
pladshegn, mens den omfattende ombygning foregår. 

Det er snart forbi. I efteråret 2015 åbner det nybyggede 
område for byens borgere. Mennesker vil igen samles 
ved vandet på Kvæsthuspladsen. Ikke for at rejse. Men 
for at slappe af, møde andre og få gode oplevelser.  
Eller for at bruge en af de 500 parkeringspladser under 
overfladen; under kajen.

KYSSETRAPPEN BLIVER ÅRETS NYE STED
Illustrationen af kyssetrappen siger egentlig det hele: 

Kyssetrappen bliver en gigantisk terrasse mod havnen. 
Med plads til at sidde, ligge eller bare komme tæt på 
vandet. Mod land ligger hotellerne, som også frem-
over vil tilbyde udeservering. På den anden side ligger 
Kvæsthusmolens række af fleksible pavilloner til fx 
udstillinger og café. Bag ved trappen står de nye linde– 
træer, der både forlænger og afslutter Sankt Annæ 
Plads ned mod havnen. I toppen af illustrationen aner 
man trædækket, der omkranser Skuespilhuset. Og i 
bassinet bliver der, på denne dag, spillet kajakpolo. 
Kyssetrappen bliver uden tvivl et populært sted at slå 
sig ned.

MÆRK VANDET PÅ SPIDSEN
I den modsatte, nordlige ende af Kvæsthuspladsen 
ligger molespidsen. Den inviterer i sig selv til en gåtur 
på jagt efter udsigten ud af havnen. Men især vil  
molespidsen overraske de fleste. Den møder nemlig 
vandet. Helt bogstaveligt. De sidste knap 100 meter 
hælder molen svagt, for at slutte kun en halv meter 
over ”dagligt vande”. På en sommerdag kan man altså 
sidde med fødderne ud over kanten og være i nærkon-
takt med både vandoverfladen og horisonten. På en 
dag med blæsevejr og højvande, kan bølgerne slå ind  
over spidsen. Om vinteren bliver det en både smuk og 
dramatisk oplevelse.

2015 bliver et spændende år i og omkring Kvæsthus-
molen. GODT NYTÅR!

”KYSSETRAPPE var et af årets nye 
ord i 2014. Selv om ordet endnu 

ikke står i ordbogen er det stensik-
kert, at Kyssetrappen bliver en af 

byens nye attraktioner i 2015.”

Realdania By bygger både på Kvæsthusmolen og Sankt Annæ Plads, og renoverer samtidig også Kvæsthusgade og den yderste 
del af Nyhavn. 2015 bliver året, hvor både Kvæsthuspladsen og p-anlægget nedenunder åbner. Her kommer også to af byens 
nye attraktioner: Den 65 meter brede kyssetrappe ved Kvæsthusbassinet. Og en molespids, der møder vandet! 

I februar flytter Den Gule Pavillon tættere på Skuespilhuset.
Indtil flytningen står skalamodellen i Skuespilhusets foyer.
Stil spørgsmål til omviserne lørdag og søndag fra kl. 11-17.

Læs mere på

www.kvæsthusprojektet.dk

UDSTILLINGEN 
FLYTTER

Foto: Søren Svendsen.

Kyssetrappen inviterer til at slå 
sig ned, lægge armene om den 
man elsker og måske give et kys 
eller to. Illustration: Lundgaard 
& Tranberg Arkitekter.

Set fra luften er det tydeligt, hvordan mole-
spidsen møder vandoverfalden på det yderste 

stykke. Det er med til at gøre det til en særlig 
oplevelse at gå tur på Kvæsthuspladsen. 

Foto: Dragør Luftfoto, september 2014.
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OVERTAGELSE Butikkerne i det indre København 
står i kø for at overtage den forretning, som Post-
Danmark efterlader i forbindelse med lukningen 
af Købmagergades Postkontor.

”Helt principielt er det en god forretning at drive 
posthus i vores supermarkeder. Det tiltrækker flere 
kunder i butikken, så derfor er vi da interesserede 
i at samarbejde med Post Danmark i Indre Køben-
havn”, siger informationsdirektør for Coop, Jens 
Juul Nielsen.

Coop, som ejer Irma, Super Brugsen, Fakta og 
Kvickly, har dog ikke  umiddelbart en løsning ved 
hånden. 

”Vores største udfordring vil være pladsen. Det 
kræver store arealer at drive posthus også, så det 
skal vi have fundet en løsning på først” , siger Jens 
Juul Nielsen.

I løbet af de seneste år har flere private aktører 
meldt sig ind i kampen om posten, blandt andet 
har Swipbox oprettet flere hundrede pakkestationer 

landet over. Dansk Supermarked og Coop lægger 
også butikslokaler til postservice.

Hos Dansk Supermarked, som blandt andet ejer 
de nærliggende Nettobutikker, er de enige i Coops 
betragtninger.

”Det er favorabelt for kunderne, og dermed også 
for os. Vi har allerede mange butikker med postdrift 
i, men umiddelbart er der ikke planer om at samar-
bejde i Indre By”, siger kommunikationskonsulent 
for Dansk Supermarked, Maia Lindstrøm Sejersen.

Købmagergades historiske posthus blev mod 
slutningen af 2014 købt af pensionsselskabet PFA, 
som vil investere op mod 300 millioner kroner i 
forvandlingen fra posthus til butikker og kontorer.

Det dansk-svenske PostNord, som før ejede byg-
ningen, vil ikke udtale sig om, hvor et alternativt 
posthus og telemuseum skal placeres. 

”Vi flytter ud af posthuset i løbet af den første 
halvdel af 2015, og til den tid har vi en fundet en 
god løsning for kunderne. Det kan godt være et nyt 

posthus i nærområdet, men jeg vil ikke spekulere 
i de forskellige  løsninger endnu” siger kommuni-
kationschef Morten Nielsen. 

Ifølge Morten Nielsen virker det dog utænkeligt, 
at Købmagergades posthus skal fusionere med post-
huset på Dronningens Tværgade. 

Det forvirrer både kunderne og det lokale er-
hvervsliv, der understreger, at det er vigtigt med 
et velfungerende postkontor i City.

”Lukningen af posthuset på Købmagergade vil 
betyde store gener for os.  Vi afsender pakker dag-
ligt, og hvis vi skal benytte et andet posthus, får vi 
meget travlere hver dag,” siger Thomas Stieg Han-
sen, chef i Vinoble på Krystalgade.

Blandt flere adspurgte kunder er der bred util-
fredshed at spore, og det bliver interessant at se, 
hvor posten vil placere et nyt posthus for at imø-
dekomme kunderne.

TEKST RASMUS GRÆSBØLL SVANEBORG 

POSTHUSETS 
NEDTUR 
ER EN GULDGRUBE FOR SUPERMARKEDER
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POLITIRAPPORT Borgernes tryghed har me-
get høj prioritet for os. Derfor iværksætter 
vi i 2015 en ekstra indsats, der skal sikre 
mindre vold, færre knive og mere orden i 
det københavnske natteliv. Det skal være 
trygt at gå i byen og feste i København, 
og festen skal foregå uden, at den indre 
by pakkes ind i støj og møg, siger politidi-
rektør Thorkild Fogde, Københavns Politi.

Også overborgmester Frank Jensen ser 
frem til ordnede forhold i indre by:

- Jeg er rigtig glad for, at Københavns 
Politi sætter øget fokus på trygheden i det 
københavnske natteliv. For selvom Køben-
havn heldigvis er en meget tryg by at fær-
des i, så kan vi se, at det kan gå heftigt for 
sig i nattelivet i indre by, når der er mange 
mennesker ude og feste. Jeg håber, at det 
med den forstærkede indsats fra Køben-
havns Politi fremover bliver endnu tryg-
gere at gå i byen i København, og at de 
lokale beboere og erhvervsdrivende sam-
tidig vil opleve færre gener fra nattelivet, 
udtaler overborgmesteren.

Gennem en markant og synlig tilste-
deværelse til fods i weekendens natteliv 
vil Københavns Politi reducere vold, kniv-
stikkeri, gaderøverier, hærværk, tyverier 
og almindelig tilsvining af byen. Indsat-
sen vil også omfatte en målrettet færdsels-
indsats mod hensynsløs og støjende kørsel 
i indre by. Alt dette skal medvirke aktivt 
til, at både beboere og festglade menne-
sker får en tryg og god nat.

- Vores operative indsats vil bygge på 
erfaringerne fra projektet med de såkaldte 
Hafnia-patruljer, som i 2013 modtog den 

kriminalpræventive pris. Tryghedspatrul-
jerne skal arbejde proaktivt og forebyg-
gende og supplere vores kørende patrul-
jer i nattelivet. Vi sætter ind over en bred 
kam, der også omfatter overtrædelser af 
ordensbekendtgørelsen som for eksempel 
tisseri på gader og i porte, henkastning 
af affald, råben og skrigen samt anden 
forstyrrelse af den offentlige orden, for-
klarer ledende politiinspektør Jan Bjørn, 
der som chef for Stationsenheden i Køben-
havns Politi har det operative ansvar for 
den samlede indsats.

Han oplyser, at indsatsen vil blive ko-
ordineret med politiets kontrol af byens 
cirka 1100 restaurationer med alkoholbe-
villing, hvor Københavns Kommune og 
Københavns Politi sammen har besluttet 
at styrke indsatsen for ordnede forhold i 
nattelivet gennem et øget fokus på både 
bevillingstætheden i udvalgte områder og 
på de bevillinger, der giver størst proble-
mer.

- Vi vil gerne have mindre støj, møg og 
rådden kørsel i byen. Derfor samarbejder 
vi med gadeplansmedarbejdere, Nattera-
vne og kommunens forvaltninger i Tryg 
By-samarbejdet. Vi skal se problemerne i 
deres helhed for at kunne løse dem, siger 
Jan Bjørn.

Som eksempler nævner han, at en 
bedre indretning af byrummet med for 
eksempel (festival)pissoirer i weekenden, 
bedre belysning, mere trafikregulering og 
flere skraldespande kan bidrage til ind-
satsen.

lp@kbhavis.dk

POLITIRAPPORT Københavns Politi gen-
nemførte i starten af december en stor 
aktion mod en gruppe af ”Hvide Bude”. I 
alt blev otte personer anholdt, og der blev 
foretaget ransagning af 14 lokaliteter. I 
forbindelse med ransagningerne blev der 
fundet 270.000 kr. i kontanter, 1 kg ko-
kain, 100 gram amfetamin, 80 gram hash 
samt diverse tyvekoster.

- Afdelingen for Organiseret Krimi-
nalitet har igennem en længere periode 
efterforsket mod medlemmer af bande-
grupperingen La Raza, der efter vores 
vurdering har leveret kokain til købere 
i hele Storkøbenhavn, siger vicepolitiin-
spektør Lau Thygesen, Efterforsknings-
enheden, København Politi.

Efter politiets opfattelse har de så-
kaldte ”Hvide Bude” i mere end 3000 til-
fælde leveret kokain til en kundekreds på 
cirka 400 personer, hvoraf flere har mod-
taget adskillige leverancer. Fremgangs-
måden har været således, at kunden via 
sms angav en leveringsadresse, hvorefter 
en kurér kom med stoffet.

- De otte anholdte fremstilles i grund-
lovsforhør med krav om varetægtsfængs-
ling. Heraf fremstilles fem personer i 
alderen 24 til 42 år, der har direkte for-
bindelse til sagen om ”Hvide Bude”. De 
tre øvrige fremstilles i en særskilt sag ved-
rørende salg af narkotika.

lp@kbhavis.dk

Fodpatruljer i Indre By

Hvide bude anholdt

Københavns Politi vil i 2015 etablere særlige, unifor-
merede ”Tryghedspatruljer”, der fredag og lørdag  
nat skal bevæge sig rundt til fods i byens festområder.

Butik: Grønnegade 36  •  København K  •  Tlf. 33 17 00 70
Webshop: pureshop.dk  •  Fragtfrit over 500 kr.  •  GRATIS GAVE

sukí skin care  •  Jane Iredale  •  John Masters Organics  •  Logona  m. � .
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INTERVIEW Vi mødes, Dorte Andersen og jeg, på Hotel 
d’Angleterre i caféen til et glas portvin. De svingende 
glas bliver serveret af køkkenchefen selv. For også her 
er Dorthe på hjemmebane og kender etablissementet 
og de ansatte i det velsmurte, eksklusive hotel.

Dorte Andersen har i 30 år arbejdet for Magasin 
på Kongens Nytorv. Nu fylder hun 70 år og afrunder 
sin lange karriere og dermed også et koloreret liv 
med salg af damekonfektion i højeste kvalitet. Hun 
har haft daglig omgang med mange mennesker i 
de kreative og foretagsomme miljøer bl.a. omkring 
Kongens Nytorv i en hel generation. Hun sysler med 
at skrive sine memoirers.

Dorthe har så langt tilbage hun kan huske ønsket 
at lære at sy og har været omgivet at garn, stoffer, 
knapper og sybøger. Hun siger:

- Sæt mig på en bænk og lade mig suge ind af alt 
levende, der går forbi mig. Jeg ville lære det hele fra 
bunden med alt hvad det indebærer af Haute Cou-
ture, draperinger, kostumer og solidt håndarbejde. 
Klæder skaber folk, som Broby-Johansen sagde. Det 
handler om stil. 

Besættelse af et prøverum
Anledningen til vores møde på d’Angleterre er op-

følgningen på vores samtaler ved tidligere træfninger, 
hvis forløb karakteriserer Dorthe Andersens spon-
tane og kærlige sindelag i en nøddeskal. Der skete 
følgende: Jeg køber et par damebenklæder i den dyre 
ende i Magasin du Nord. Da den unge ekspeditrice 
løber tør for svar på mine muligvis urimelige spørgs-
mål, bliver trumfkortet Dorte trukket frem. Dorte 
hiver mig i prøverummet og overtager totalt situa-
tionen, der er ingen flugtveje og jeg står uden bukser 
på. Ja, de benklæder skal sys om og lægges ind. Efter 
en kort pause i talestrømmen og kommandoerne ud-
bryder Dorte Andersen: 

- Jeg kommer hjem til dig med min symaskine! 
Og hun gjorde det sgu. En meget generøs handling 
og sikken en tøseaften vi fik ud af det. De bukser 
er naturligvis mit bedste stykke tekstil og eje og 
med gode minder i syningerne. Tak for det Dorthe 
Andersen og hav et dejligt otium. Vi snakkes ved og 
ses!

Margretheskolen
Dorthe er uddannet dameskrædder og tilskærer fra 
Margretheskolen, Scandinavian Academy of Interna-
tional Fashion and Design og skolen har studerende 
fra hele verden. Med Andersen som pæredansk ef-

ternavn har Dorthe siddet på samme skolebænk som 
fashionable designere, og på elevlisten står kendte 
navne som Margit Brandt, Benedikte Utzon, Henri-
ette Zobel, Bitte Kai Rand og prinsesse Benedickte – 
som i øvrigt efter endt uddannelse blev og fortsat er 
skolens protektrice. 

30 ÅRS TJENESTE

FAKTA OM MARGRETHE-SKOLEN:
Margrethe-Skolen blev grundlagt af Margrethe Glad 

i 1931 og er opkaldt efter skolens protektrice Prin-

sesse Margrethe af Bourbon-Parma. Baggrunden for 

Margrethe-Skolens succes var dels Margrethe Glads 

sociale netværk i toneangivende kredse, dels hendes 

rejser til Paris, som hun i begyndelsen besøgte for at 

forny sin garderobe, senere for at købe modeller til 

fremstilling i København.

Skolens afgangsstuderende har opnået stor anerken-

delse og succes i erhvervslivet som designere, butiks-

indehavere, stylister m.m. indenfor mode, film- og 

teaterbranchen, nationalt samt internationalt.

TEKST OG FOTO LONE ØMANN
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HERRER I HØJE HATTE
HYLDER FREJLIF OLSEN

Folk spærrede øjnene op, da de forleden oplevede, at 40 herrer i høje hatte begav sig fra Hviids Vinstue 
på Kongens Nytorv til Magasins Torv.

HYLDEST - De ligner dem fra Harry Potter-filmen, 
udbrød en ung pige med synet af optoget. 

Selskabet for Dansk Memorabilitet, der en gang 
om året hylder en stor dansker, der er ved at gå i 
glemsel, havde besluttet at hylde Frejlif Olsen, Ekst-
rabladets første redaktør fra 1904 til sin død i 1936.

Ekstrabladet og Politiken havde frem til 1912 
til huse i ejendommen på hjørnet af Strøget og In-
tegade, en ganske lille passage, der forsvandt ved 
udvidelsen af Bremerholm i 1930. Huset ligger der 
stadig og er forsynet med en mindeplade. Her mon-
terede selskabets kansler, dr. Christian Lunn, en 
æreskrans til lyden af en trompetfanfare. 

Processionen vandrede gennem Købmagergade 
og Rosengården, hvor arbejdsfrokosten blev indta-
get på restauranten Tvermoesgaard.

Brødrene lyttede til foredrag om Frejlif Olsen, 

hvis skarpe og uforfærdede pen vakte fryd og for-
færdelse i samtiden. Et dramatisk højdepunkt var 
hans strid i 1917 med Sjællands biskop Harald 
Ostenfeldt, som Frejlif kaldte løgner. Højesteret 
takserede denne fornærmelse til fire måneders 
simpelt fængsel, til trods for, at den modige re-
daktør kunne føre sandhedsbevis.

I sine unge journalistdage var Frejlif Olsen jour-
nalist på dagbladet København, der havde redak-
tion i Købmagergade 62, 2. sal – her bor Københav-
neravisen i vore dage.

For nogle måneder siden udkom en Frejlif Ol-
sen-biografi på Ekstra Bladets Forlag. Den omtales 
nærmere i Byens Bøger.

lurifax

FOTOGRAF JESPER BOYE
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KØBENHAVNS 
RÅDHUSBIBLIOTEK 
LUKKER SOM BIBLIOTEK
Borgerrepræsentationen flytter Rådhusbibliotekets bogsamling 
om Københavns historie og topografi på 35.000 bøger ud af det 
historiske bibliotek på Rådhuset. 

LUKNING Rådhusbiblioteket er et offentligt 
fagbibliotek for trykt materiale om København 
og bibliotek for Rådhusets forvaltning. 
Bibliotekets samling består både af bøger 
til hjemlån og af materialer, der kun er 
tilgængelig på bibliotekets læsesal. Det er 
bibliotekets samling af historiske materialer, 
der bl.a. omfatter alle tidligere byplaner, 
kommuneplaner og andre offentliggjorte 
dokumenter, som beskriver baggrunden 
for politiske beslutninger igennem tiden. 
Rådhusbiblioteket udarbejder også 
Københavns Bibliografi (fortegnelse over 
litteratur).

Biblioteket er som hele Københavns Rådhus 
designet til mindste detalje af arkitekten 
Martin Nyrop. Rådhuset blev indviet 1905. 
Bibliotekssalen er fredet, så der kan ikke 
bygges om, og indbyggede glasskabe til 
bøgerne fra gulv til loft kan ikke fjernes og må 
sandsynligvis stå tomme tilbage. Det er ikke 
besluttet, hvad bogsalen nu skal bruges til.

Spare penge
Det er Socialdemokraterne og Socialistisk 
Folkeparti, som har foreslået flytningen, som 
skal medføre besparelsen på 1 mio. årligt i 
husleje. Kommunen lejer så at sige til sig selv. 
Fravalget af biblioteket er begrundet i det 
relativt beskedne besøgstal, og bibliotekets ene 
årsværk overføres til Hovedbiblioteket.

Planen for flytningen er udarbejdet i 
Kultur- og Fritidsforvaltningen. De 35.000 bind 
er sorteret, og 16.000 bind anses for egnede 
til at blive opstillet på andre biblioteker, bl.a. 

Hovedbiblioteket, og 6000 af disse er desuden 
mest brugte og derfor egnede til at blive 
digitaliseret og de bliver hermed tilgængelige 
for alle på nettet. Hele 19.000 bind skønnes at 
kunne kasseres.

Men inden provenuet kan opleves, skal der 
optages et 6-årigt lån på 3,025 mio. kroner til 
selve flytningen af bøgerne og til digitalisering 
af materialet. Det er mandetimer til skanning, 
der koster mere end flyttemænd.

Biblioteket besøges af ca. 80-100 personer 
pr. uge og benyttes især i forbindelse med 
studier af Københavns historie. Derudover 
har biblioteket ca. 10.000 - 12.000 såkaldte 
indirekte udlån om året, hvor folk bestiller 
levering til deres eget bibliotek

Fra 1. juni 2015 kan man ikke længere 
hjemlåne bøger eller gennemse materialer 
på biblioteket. Alt udlån sker fremtidig fra 
Hovedbiblioteket i Krystalgade. Det har 
debatten på Rådhuset været diskuteret, 
om bogsamlingen evt. kan indgives til 
Københavns kommende, nye bymuseum, som 
skal indrettes i Stormgade.

Poesiens Hus – en bihistorie
Under forhandlingerne i 
Borgerrepræsentationen indgik i en periode 
forslag om, at besparelsen ved flytningen 
af biblioteket kunne være med til at betale 
driften af Poesiens Hus, som siden 2011 har 
været hjemløst. Poesiens Hus indrettes i 
samdrift med Den Frie Udstillingsbygning 
på Oslo Plads. Pengene kommer i 2015 
kulturforvaltningens så kaldte frie midler.

TEKST LONE ØMANN

TEKST LARS PETER LORENZEN

NYT MUSEUM 
TIL EN MILLIARD
KULTUR Finansieringen af 
et nyt kæmpemuseum er 
endelig faldet på plads. Det 
nye Statens Naturhistoriske 
Museum, som kommer til 
at ligge ved Botanisk Have i 
hjertet af København, beløber 
sig til 950 mio. kr., hvoraf de 
550 mio. kr. er donationer fra 
fire private fonde.

Danmarks nye 
naturhistoriske 
nationalmuseum skal samle 
Zoologisk Museum, Geologisk 
Museum og Botanisk 
Museum til et museum i 
international topklasse. Fra 
år 2020 bliver det muligt 
at studere både eksotiske 
planter, hvalskeletter og 
sjældne meteoritter. 

- Nu kan Københavns 
Universitet på enestående 
vis styrke både formidling, 
forskning og undervisning 
i naturvidenskab. Det er 
resultatet af ti års målrettet 
indsats, vi nu fejrer, og jeg er 
meget taknemmelig for den 
store opbakning, der hele 
vejen igennem har været til 
projektet, siger rektor for 
Københavns Universitet, 
Ralf Hemmingsen.

Når det nye museum efter 
planen slår dørene op i 2020, 
vil det rumme en af verdens 
ti største naturhistoriske 
samlinger med mere end 14 
millioner genstande.

Botanisk Have bliver 
også en betydelig 
brik i den fremtidige 
museumsoplevelse, og det 
er et element, som afgående 
museumsdirektør Morten 
Meldgaard lægger særlig 
vægt på:

- Det tætte samspil med 
Botanisk Have er noget af det, 

der gør det nye museum helt 
enestående. Det er kun ganske 
få steder i verden, man kan gå 
på opdagelse i hele naturriget 
på et og samme museum. At 
vi nu endelig lykkes med 
at skabe så enestående og 
betydningsfuld en oplevelse 
midt i København, det er helt 
fantastisk, siger han.

Når det nye museum slår 
dørene op, vil 55.000 elever 
årligt benytte sig af de 
nye faciliteter, og museets 
besøgstal vil tredobles til 
over 400.000 gæster om året, 
vurderes det.

- Det nye museum vil 
styrke muligheden for fortsat 
at være med helt i front i 
den naturvidenskabelige 
forskning. Det styrker også 
den vigtige fødekæde til 
de naturvidenskabelige 
uddannelser. I dag forandrer 
naturen og dermed også 
menneskets levevilkår sig 
med utrolig hast. Derfor skal 
vi være med, hvor det sker, 
bidrage til forståelsen af 
naturen og videregive vigtig 
ny viden til nuværende og 
kommende generationer, 
siger Morten Meldgaard.

Finansieringen af museet 
udgøres af 250 mio. kr. fra 
Villum Fonden, 100 mio. kr. 
fra Novo Nordisk Fonden, 
100 mio. kr. fra Det Obelske 
Familiefond og 100 mio. kr. 
fra Aage og Johanne Louis-
Hansens Fond. Derudover 
betaler Københavns 
Universitet selv 300 mio. kr., 
og staten betaler de sidste 100 
mio. kr.

lp@kbhavis.dk
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ØKONOMI For os, der bor og færdes i det indre 
København er der med stor sikkerhed udsigt 
til bedre forhold i det nye år. Efter flere års 
kaos indvies den nye Nørreport Station lørdag 
den 10. januar. Borgmesteren taler kl. 13 og så 
er der fest og musik på pladsen. Arbejdet med 
nedgangen fra Frederiksborggade til Metroen 
afsluttes i forsommeren 2015. Det bliver en 
stor lettelse, selv om trappen også efter fær-
diggørelsen vil være en prop i Københavns 
mest befærdede gade. Med over 2000 nye cy-
kelstativer på Nørreport kan vi dog håbe på 
en lettere gang for fodgængere. 

De handlende i Frederiksborggade, på Kul-
torvet og i Købmagergade kan glæde sig til en 
øget kundestrøm i 2015. Forventningerne har 
allerede givet positive udslag. Der er kun få 
blændede butikker tilbage. Selv Illums plan-
keværk er ved at være væk, så der igen er stil 
over denne del af gaden. 

Årskiftet er prognosemagernes højtid
Ved årskiftet bringer medierne forudsigelser 
om hvad vi kan forvente i det nye år. På årets 
sidste dag var overskriften på dagbladet Bør-
sens forside: ”Aktiestrateger spår dansk kurs-
fest i 2015”. Andre er mere forbeholdne.  Efter 

en nedtur i Dansk økonomi på 0,5 pct. i 2013 
forventer Økonomiministeriet en vækst i 2014 
på 0,7 pct. og i 2015 på 1,4 pct. Nationalban-
ken er lidt mere positiv. Begge har halveret 
deres bud på udviklingen i 2014 i forhold til, 
hvad deres vurdering var i december 2013.  

Min erfaring fra årtiers virke som progno-
semager er, at det kun er de kortsigtede pro-
gnoser, et par kvartaler frem, man kan stole 
på, og selv det kan gå galt. Det gælder aktie-
markedet, arbejdsmarkedet, ejendomsmarke-
det og landets samlede økonomi.  

Dansk økonomi er afhængig af, hvad der 
sker i udlandet. Det globale påvirker det lo-
kale. Når Rusland lukker for import af dansk 
svinekød, går det omgående ud over landbru-
get og dansk økonomi. Når olieprisen halve-
res, falder olieselskabernes aktier, medens 
forbrugere af olieprodukter glæder sig over 
lave priser.

Vi har ingen indflydelse på de globale for-
hold, der påvirker vores nationaløkonomi. Vi 
kan kun tage højde for usikkerheden ved at 
spare op, men det bremser væksten i det pri-
vate forbrug.    

jt@kbhavis.dk

UDSIGT TIL 
LOKALE GLÆDER 
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MIT KVARTER Anne Glad bor midt i København, hun 
er reklamedirektør og skærmdarling fra DR forbru-
gerprogrammet Kender du typen? Her forstår hun 
at spidde en type ud fra hjemmets signaler, så man 
både frygter et besøg fra en, der kan se lige igen-
nem en og samtidig ville man ønske, at hun en dag 
ringede på, for hun er vidunderlig at se og høre på. 
Stilikonet skifter hår, tøj og fodtøj med samme 
selvfølgelige fornøjelse som en Milanomodel, men 
hvor køber dette festfyrværkeri egentlig tøj, når hun 
handler i København?

Jeg er et kvalitetsdyr. Og jeg vil hellere have en 
brugt silkekjole fra 1950’erne end noget nyt lort fra 
Vero Moda, som ligner en gulvklud efter to vaske. 
Og sådan havde jeg det altså også, da jeg var en 
fattig studerende.

Den strategi, som mange af de store kæder har 
kørt de sidste ti år med månedlige og ugentlige 
kollektioner, der hele tiden skal booste nye behov, 
synes jeg er dybt usympatisk. H&M er blevet bety-
deligt bedre i forhold til at arbejde målrettet med 
en mere bæredygtig forretningsmodel, men der er 
lang vej for fx Bestseller og Gina Tricot.

Jeg har sjældent tid til at shoppe, så min fan-
tastiske veninde Annette hjælper mig med at få 
garderoben til at hænge sammen. Og så elsker jeg 
dansk design: Foreign affairs, Whiite, M. Wiesneck, 
Baumundpferdgarten. Det holder i årevis, og jeg 
kan give det videre til andre, som kan have glæde 
af det. Fx i Resecond - kjolefællesskabet i Jægers-
borggade.

Hvad med sko, du er vel en antydning af en sko-
fetichist?

Ja, jeg elsker sko. Og de skal helst have smukke, 
høje hæle. Det er typisk den souvenir, jeg bringer 

med hjem fra udlandsrejser. I det hele taget er ac-
cessories til at blive decideret glad af, og Køben-
havn har så mange skønne specialbutikker, der for-
handler sådan nogle dimser. Og som regel bliver 
man ekspederet af virkelig dejlige damer: Carmen 
i Pisserenden, FN 92, Sabine Poupinel, Anne Sax, 
Fogal, Sneaky Fox, Kbh K, Randers Handsker, Kri-
noline, Zarah Voigt. Og tænk engang: god service 
og begavet samtale er inkluderet i prisen.

Hvis du skal imponere en forretningsforbindelse, 
hvor i København K byder du så din gæst på frokost?

Hvis de virkelig skal møgforkæles, tager jeg 
dem med på Lumskebugten, hvor Erwin Lauter-
bach serverer tallerkenanrettet kærlighed. Og så 
imponerer jeg dem med at få en bamsekrammer 
af køkkenguden himself, som jeg sidder i Unicef’s 
præsidium med.

Når du skal købe lækre ting at spise og drikke, 
hvor går du så hen?

Jeg er så stjernelykkelig for Torvehallerne. Det 
føles som sommerferie, uanset hvornår jeg kom-
mer. Fiskemanden hilser, og slagteren flirter. Og 
så kan jeg altså sindssygt godt lide at vide, hvad 
jeg putter i munden, så jeg er pjattet med råvarer.

Tidligere kørte jeg omkring Birkemosegård på 
Odden på vej hjem fra arbejde i Aarhus. Nu fylder 
jeg en sæk med grøntsager om ugen hos Kiselgår-
dens bod. Når jeg ikke orker at lave mad, køber 
jeg en færdigret hos Cofoco. Det er kød og friske 
grøntsager, så jeg kan fake en hjemmelavet middag 
efter et kvarter i ovnen.

Nu mangler vi bare, at lidt flere af de økologi-
ske leverandører kan overleve der. Det er sgu lidt 
tyndt, at de velbeslåede typer, der handler i Torve-
hallerne, ikke lige vil give det sidste for en ordent-

lig produktion. Og ja, så køber jeg morgenmad hos 
Døgnnetto kl 23.30 om aftenen, selvom jeg synes, 
det er synd for dem, der skal være på arbejde.

Hvor i København synes du, at der skulle stram-
mes op?

Vestergade ligner en blanding mellem et 80’er-
halbal i provinsen og Ibiza på syre efter kl 23 om 
aftenen. Og jeg prøver at sige til mig selv, at der 
har ligget gæstgiverier i hundredevis af år i bag-
gårdene, men jeg blir sgu lidt træt, når jeg træder 
hen over søerne af bræk om morgenen. Mest fordi 
de fleste af barkoncepterne er udviklet helt kynisk 
af voksne for at få ret unge mennesker til at gå på 
amokdruk. 20 shots for 100 kr. En hel kasse øl for 
400 kr. osv.

Stemningen bliver af samme grund ret rå. For 
meget druk og for lidt livemusik og kærlighed. Så 
tager jeg lige en pause på landet eller i Paris, hvor 
det altså er ret sjældent at se folk brække sig og 
pisse op ad husmurene.

Hvornår er du ved at smelte sammen af kærlig-
hed til København og hvad gør du for at fejre den 
hengivenhed?

Åh, mit hjerte smelter, når de første solstråler 
rammer København, og festen rykker ud på gader, 
torve og i parker. Når vi åbner en flaske bobler i 
HC Ørstedsparken, når jeg får et glas rosé og en 
smøg på fortovet foran l’Education Nationale eller 
på Toldboden. Selv Kgs. Nytorvs posh fortovscafeer 
bliver god stil i solskin. Når Stella Polaris, jazzfe-
stivalen eller Distortion åbner armene og sender 
musik til os alle sammen. Ja, så findes der ikke 
bedre storbyer i verden.

ANNE GLAD MIT KØBENHAVN

TEKST CAMILLE BLOMST

GLAD 
GIVER 
BYEN 
GLØD
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MED MOR I BYEN Der er ingen børn, 
der kommer med mor i byen denne 
gang. Mor er udpint, udfarende og må 
dulme sit pirrelige humør med ud-
salg. Jeg kan se, at jeg ikke er den ene-
ste mor med behov for at være uden 
for rækkevidde oven på to ugers ferie.

Nørreport station tager imod med 
sin nye buste, der efter tre års bygge-
rod viser sig at være en elegant åben 
plads. Under jorden på perron 3 og 
4 havde jeg kortvarigt svært ved at 
kende forskel på virkelighed og fik-
tion. Jeg mærkede suget fra toget som 
det måtte have føltes for den unge 
pige i Steffen Jacobsens Københavner 
politiroman Gengældelsen (læs om-
tale side .... her i avisen) her skubbes 
en pige bevidst ud foran det indgå-
ende tog.

Oppe i byens vindomsuste solfat-
tige virkelighed står den færdige Nør-
reportstation og ligner tre velsma-
gende spisesvampe, man får lyst til 
at plukke og nyde med champagne.

Blæsten rusker, jeg river døren 

op til en varm juicebar, der er langt 
fra Joe and the Juices lummernat-
klubstil med børstet stål og biceps. I 
denne her indretning skal man styre 
sig for ikke at nynne bimbambusse. 
Hele juicejointen ligner en fjernøst-
lig tømmerhandel, tidens bæredyg-
tige yndlingstræ beklæder vægge, 
bar, borde, bænke og der er friske 
grønne bambusrør som smykker. Jeg 
nyder et festfyrværkeri af en agurke-
selleri-ingefærjuice og en forbavsende 
fantastisk rawfood (altså ikke friture-
fritteret) falafel.

I næste bambusbås med udsigt 
over Torvehallerne sidder to kvinder 
og zipper pink juice med skum på top-
pen. Serveringen af mast frugt har en 
kilopris som om, at det var Wagyu 
bøfkød. Men der er ikke blevet spil-
let klassisk musik for de overfladebe-
handlede citrusfrugter. De kommer 
sikkert fra et sted i Spanien, hvor 
muldlaget er ødelagt. Frugten blev 
plukket umoden i sommers og har 
siden ligget på køl i en fryselastbil 
ved en tysk motorvejsresteplads. 

Den ene bunke tørklæde siger 
til den anden: ”Ja Maya, er jo svær 
at give tøj, hun er jo ikke helt fast 
i størrelsen.” Det kræver stor aktivi-

tet for mine hjerneceller, før jeg har 
afkodet denne fikse spydighed og da 
brikkerne er faldet på plads, kommer 
jeg til at grine. Kropsvægt er svært at 
forstå. I Helsemin ved Nørreport lyt-
tede jeg til at et pjevs af en ung fyr. 
Han var ude efter at investere i en ur-
tepille ideholdende en et naturlæge-
middelmiddel, der i følge nettet (bred 
kilde) beviseligt skulle kunne forøge 
en larves kropsvægt med 100 procent 
i løbet af 24 timer. Helt så effektivt 
må vi ikke håbe, at en lille pille pro-
centuelt virker på mennesker. Min 
indre biograf viser billeder fra Alice 
i Eventyrland.

Forbi vinduerne skubbes de hætte-
dækkede københavnere af storm-æg-
teparret Dagmar og Egon. De hårde 
vindstød, der får folk til at støde bildt 
sammen, fremkalder små smil mel-
lem fremmede. Blæsten giver både 
vand og glimt i øjet. Min Ipad og jeg 
bestiller et ingefærshot. Den varmer 
nu, hvor de lysende stjerner og but-
tede hjerter over gågaderne er pakket 
ned, gran, lysdioder og blinkende far-
vede pærer er forsvundet fra Køben-
havn K. Nu rimer K på grå. 

I december pralede gaderne med 
sine varer, sit liv, sin charme. Så snart 

Rådhusklokken havde slået det 12. 
syngende slag og danskerne havde 
stået på spisestuestole og hoppet håb 
ind i det nye år, var julens varme væk 
fra gadebilledet. 

Tilbage er en mørk deprimeret 
bunke mursten. Plasteret på såret er 
skriggule skilte med titabellen angi-
vet med procent bagefter. Københav-
nerne trodser blæsten og undersøger 
dette udsalg. Men de har hænderne 
dybt begravet i lommen og ingen po-
ser med ud af butikkerne. Efter syv 
fede år komme syv magre år, tænker 
jeg og betaler 65 kroner for saften af 
en halv agurk. Den ene af de to hals-
tørklæder smiler til mig og laver no-
get, jeg ikke har set længe: Peace med 
fingrene. Den hilsen sender jeg videre 
til Charlies Paris.

cb@kbhavis.dk

MED MOR I BYEN

TEKST CAMILLE BLOMST 
TEGNING KARSTEN HANSEN

BYEN BLÆSER PÅ BLÆSTEN
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Kvinder med leddegigt –  
”Håndproblemer i hverdagen” 

I forskningsforsøget skal det undersøges, hvorvidt instruktion i at  
beskytte sine led og håndtræning har en positiv effekt på evnen til  
at udføre daglige aktiviteter. 

Hvem kan deltage:  
Kvinder over 18 år med leddegigt i hænderne.

Hvor:  
Parker Instituttet, Reumatologisk Afd., Frederiksberg Hospital.

Alle deltagere får deres hænder ultralyd skannet og undersøgt af en 
læge. Forsøgsperioden er 8 uger. 

Den lægeligt ansvarlige for studiet er professor, overlæge, dr. med 
Henning Bliddal.

Er du interesseret i at deltage, eller høre mere om studiet,  
er du velkommen til at ringe til: 
Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital
Tlf.: 38 16 41 58 mandag til fredag kl. 09.00-14.00

Studiet er et fondsfinansieret, non-profit studie.

(Godkendt af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden, protokol nummer 109).

Kvinder med leddegigt - ”Håndproblemer i hverdagen” 

I forskningsforsøget skal det undersøges, hvorvidt instruktion i at beskytte sine led og håndtræning 
har en positiv effekt på evnen til at udføre daglige aktiviteter. 

Hvem kan deltage: Kvinder over 18 år med leddegigt i hænderne.

Hvor: Parker Instituttet, Reumatologisk Afd., Frederiksberg Hospital.

Alle deltagere får deres hænder ultralyd skannet og undersøgt af en læge. 
Forsøgsperioden er 8 uger. 

Den lægeligt ansvarlige for studiet er professor, overlæge, dr. med Henning Bliddal.

Er du interesseret i at deltage, eller høre mere om studiet, er du velkommen til at ringe til: 
Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital
Tlf.: 38 16 41 58 mandag til fredag kl. 09.00-14.00

Studiet er et fondsfinansieret, non-profit studie.

(Godkendt af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden, protokol nummer 109).

 

LOKALT Torvehallerne begejstrer ikke blot 
københavnere med økonomien i orden. 
Også i det store udland har man fået øje på 
madmarkedet på Israels Plads. Således har 
det højt estimerede engelske dagblad The 
Guardian placeret Torvehallerne i en top-
10 over de bedste madmarkeder i Europa 
i selskab med blandt andre Berlin Village 
Market og Dalston Food Market i London.

The Guardian giver den fuld gas i 
begejstringen over det fire år gamle 
madmekka:

”Vi tænker på det skandinaviske folk 
som moderne, ydmyge mennesker, men du 
kan opføre dig som en ægte hulemand i 
Københavns sejeste marked, Torvehallerne. 
Råb ”yabba dabba doo”, når du besøger 
Palæo, men husk at du ikke får serveret 
dinosaurbøf fra en drive-in-luge, men 
derimod de sunde, rå grøntsager, som 

åbenbart var et hit i oldtiden,” skriver The 
Guardian.

Også delikatesser som lakrids, karamel og 
ost fra Bornholmer-butikken fremhæves som 
værd at investere i.

lp

TORVEHALLERNE BLANDT 
EUROPAS BEDSTE

EUROPAS 10 BEDSTE MADMARKEDER 

IFØLGE THE GUARDIAN:
Markthal - Rotterdam
Dalston Food Market - London
Kauppatori - Helsinki
Berlin Village Market - Berlin
Bristol Eats - Bristol
Naschmarkt - Wien
Great Market Hall - Budapest
Le Marché Raspail - Paris
Östermalms Saluhall - Stockholm
Torvehallerne - København

FORSINKELSER Begrebet ”Med 
rettidig omhu” betyder, at 
tingene skal gøres ordent-
ligt og til tiden. Dette sagn-
omspundne motto fra Dan-
marks store skibsreder A.P. 
Møller har langt fra vundet 
indpas i Københavns Kom-
mune.

En ny rapport fra kom-
munens økonomiforvaltning 
afslører, at 187 igangværende 
anlægsprojekter er forsinket. 
Det svarer til en fjerdedel af 
alle igangværende projekter. 
17 procent er forsinket mere 
end et halvt år, mens 8 pro-
cent er forsinket op til seks 
måneder.

Meningen med disse kvar-
talsrapporter, som er blevet 
udfærdiget de seneste tre år, 

er at sætte fokus på forsin-
kede anlægsprojekter. Des-
værre går udviklingen den 
forkerte vej, og der har i pe-
rioden aldrig været flere pro-
jekter med over et halvt års 
forsinkelse end nu. 124 an-
lægsprojekter var i decem-
ber 2014 forsinket mere end 
et halvt år, i marts 2012 var 
tallet 87.

Især i Børne- og Ungdoms-
forvaltningen halter det ge-
valdigt. Her er næsten halv-
delen af de igangværende 
projekter ikke blevet færdige 
til tiden. Sløv myndighedsbe-
handling får skylden får en 
fjerdedel af de forsinkede an-
lægsprojekter.

lp

KULTUR Den årlige havnefesti-
val kendt under navnet Kul-
turhavn, som Københavns 
Kommune har stået bag de 
seneste 14 somre, bliver nu 
suppleret med kultur- og fri-
tidsaktiviteter og begivenhe-
der i Københavns Havn hele 
året. Et nyt selvstændigt pro-
jekt, ”Kulturhavn365”, får 
11,5 mio. kr. over tre år fra 
Nordea-fonden. 

- Københavns Havn em-
mer af liv og aktiviteter om 
sommeren, hvor københav-
nerne flokkes ved vandet. 
Med støtten fra Nordea-fon-
den bliver det muligt at ud-
vikle og skabe kulturelle be-
givenheder, så havnen kan 
bruges året rundt – også 
om vinteren. Det er jeg me-
get glad for, for der er stor 
efterspørgsel efter nye kul-
tur- og idrætsaktiviteter i 

København,  siger kultur- og 
fritidsborgmester Carl Chri-
stian Ebbesen (DF).

Kulturhavn365 er et selv-
stændigt projekt under Kø-
benhavns Kommune, som 
tilbyder rådgivning og ud-
deler midler via en initia-
tivpulje. Formålet med Kul-
turhavn365 er at skabe nye 
havneaktiviteter året rundt 
sammen med borgere, for-
eninger, vækstlag, kunstnere, 
virksomheder, uddannelser 
og kulturinstitutioner.

Målet er i løbet af pro-
jektperioden at støtte mini-
mum 120 aktivitetsprojekter 
samt én årlig signaturevent i 
mindst 30 områder i Køben-
havns Havn. Aktiviteterne 
skal over tre år involvere 
100.000 besøgende.

lp

KOMMUNEN SLØSER 
MED ANLÆGSPROJEKTER

KULTURHAVN 
ÅRET RUNDT
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KØB
 

ONLINE PÅ JOF.DK 

ELLER  BESØG VORES BUTIK 

LEVERING FRA DAG TIL DAG

Nørre voldgade 8-10  –  1358 Kbh. K  –  Tlf. 33 33 77 77

Alpina Metro
Let Vandrestøvle med blød 
stødabsorbering, som i en løbesko.
Assorterede størrelser.
Før 1.299,- nu 599,-

Udsalg på Vinterstøvler
Mange modeller til både Damer, 
Herrer og Børn. Bla. Lacrosse, Sorel, 
Merrell, Move Mountain.
Før op til 1.799,- Nu fra kun 399,-

Mange nedsatte vinterjakker
Kom og se det store udvalg.
Bla. Sasta, Haglöfs, Columbia, 2117 
og mange flere.
Før op til 3.200,- Nu fra kun 599,-

2117 Stöllet
Letvægts dunjakke i smarte farver.
Let som en fjer men stadig utrolig 
varm. Findes til Damer og herre i 
mange farver.
Før 1.299,- Nu 999,-

Salomon Goretex sko
Let fritidssko med stødabsorbe-
ring som en løbesko. Findes til 
både damer og herrer. Str. 36-48
Før 1.099,- Nu 649,-

Hej Københavneravisen,
Debatten om cyklisternes opførsel har 
hærget Københavneravisen, og det kan 
udvikle sig til en religionskrig. Alt bli-
ver reguleret i det moderne samfund, 
og cyklerne kan ikke i længden gå fri. 
Svaret er indførelse af nummerplader, 
så de tohjulede stålheste ikke forbliver 
anonyme – tænk hvis de forhadte biler 
kørte rundt uden identifikation. Denne 

idé vil vække vrede blandt de friheds-
elskende cykelanarkister, og ingen po-
litiker tør stille forslaget. Så det gør jeg.

Med venlig hilsen
Rudolf Rask
København K

LÆSERBREVE

Sæt nummerplader
på cyklerne

Lad mig cykle
som jeg vil

Til redaktøren. 
Hvor længe skal vi cyklister finde os 
i forhånelse og forfølgelse, sådan som 
det sker i Københavneravisen og Poli-
tiken? Se dog i øjnene, at vi har vundet 
trafikslaget, og at det er os, der bestem-
mer og definerer færdselsreglerne. Hvis 
København skal være verdens bedste 
cykelby, så skal politiet lade være med 
at ligge på lur og give bøder for helt 
normal og fornuftig adfærd. Drejer det 
sig om at kradse penge ind, så gå løs 

på bilerne, som i øvrigt bør forvises fra 
byen. Fodgængerne kvajer sig også og 
trænger til at betale for slid på fortovet. 
Cyklisme er en livsstil, vi vil have lov 
at høre musik og drikke kaffe, mens vi 
kommer hurtigt fra A til B. Længe leve 
friheden og hold så jeres kæft, I sure 
gamle læserbrevsfuckere.

Rikke Rype Rasmussen
Borgergade, København K
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DANSK LYRIK I KØBENHAVNERAVISEN

Ubegrundet

når jeg finder min cykelnøgle frem
alt for langt fra hvor min cykel står:
Jeg er en sukkerkrystal i Camilla Martins 
nathavre

give me a man after midnight
jeg kan jo synge jazz så din træsko vipper 
i synkober
jeg kan gi din hælkap noget at tænke over
ubegrundet vanvid
som den selvtillid 
de har svøbt unge Dalí i
da de sendte hende på Herlufsholm

Vindfang I

et andet sted 
i stur stur verden
en valse uden nok sværte 
i klemme hos anden aktør
trækker en kop sort guld i automaten
de der ryger
ryger under et vindfang

Vindfang II 

men dette sker
jeg sidder i en udestue en hel vinter 
i kurvemøbler og drømmer om
at være vokset op i et hus med vindfang 
hvor jeg havde stillet min paraply til afdrypning
stillet mine træsko
et ønske om også at mærke blodet buldre 
i mine vener 
når jeg ser en nøgen birkestamme med pyntesyg 
nyfalden sne på sine arme
du er provst nu 
jeg er kjortel
og inden under klædet
din svedige hud 
jeg græmmer mig over din forudsigelige nøgenhed
din sure stank
i indelukket
jeg tar min pille 
den har ikke delekerv
du kan sagtens kalde mig lige sart nok
jeg er alene om at leve dette

Buffet

jeg græder
mest om søndagen
når jeg kører forbi Mega Centret uden for 
Næstved
og facaden prikker hul i mit sydsjællanske 
ophav som jeg før ville ha demonstreret imod
men nu priser for ikke at være sydesalt
ikke at være vin med bundfald
her kæmper Toys R Us og Elgiganten 
komplementært om opmærksomheden
og en kæmpe eller i hvert fald tårnhøj tv-mast
stanger mig
jeg elsker jo min næste
jeg er så mæt og ikke glad
de kører mig væk fra buffeten
den opfylder sig selv

grædefærdig
opløst faktisk over
at buffet i mit tilfælde
er buffet

INTRO Københavneravisen har bedt forfatte-
ren Jacob Skyggebjerg om i 2015 at redigere 
en særlig side for ung, dansk lyrik. Om Ja-
cob alias SKYGG skrev Ph.d. Søren Langa-
ger Høgh, iBureauet/Dagbladet Information 
2014, i anledning af debutromanen Vor tids 
Helt: ”Det er mørk desillusion, vi møder i Ja-
cob Skyggebjergs debutroman Vor tids helt. I 
en byge af komplet uløselige problemer teg-
nes et illusionsløst billede af vores velfærds-

samfund set fra en ung mands rute ind og ud 
af uddannelsessystemet. Idioterne er mange. 
Løsningerne er få. Når man trods surmuleriet 
hænger ved Skyggebjergs guidede tur i sølet, 
skyldes det en boblende satire og et forfri-
skende sprogligt flow, hvis konturer skylder 
hiphop mindst ligeså meget som litteraturen. 
Forfatterens kyniske budskab hverken kan el-
ler vil holde humor og rap-kode i ave.” Kø-
benhavneravisen byder lyrikerne velkomne.

Født i Næstved i 1975, som hun forlod til fordel for 
København for tyve år siden.
Hun skriver ting. Lidt musik, der sælger dårligt, allermest 
lyrik for Hvedekorn og Slagtryk, satire for WulffMorgenthaler 
og noveller for dem, der vil. Om natten er hun radiovært 
på Nattevagten på Radio 24syv.

DANSK LYRIK I KØBENHAVNERAVISEN

Jacob Skyggebjerg

Marie Louise Tüxen
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Vester Voldgade fotograferet ca. 1885, før volden blev gravet væk. Hotel du Boulevard blev i 1899 afløst af 
Hotel Hafnia. Højere oppe ses hjørnet af Studiestræde. Her fornemmer man virkeligt hvor smalle voldgaderne 
oprindeligt var. Foto Københavns Museum.

MAGASIN Helt frem til 1910 var der stadig liv-
lig torvehandel på torvene i København. Bøn-
derne kom ind fra oplandet og solgte deres 
varer.

Bag de gamle volde lå der derfor gæstgive-
rier med store stald- og gårdanlæg til vogne 
og heste, hvor bønderne indlogerede sig inden 
torvedagene.

Det fornemmer man stadig tydeligt i bl.a. 
Vester Voldgade, hvor der stadig i vore dage 
ligger en lang række hoteller. Hotel er faktisk 
det franske navn for gæstgiveri, men det lød 
finere og mere internationalt.

Når bønderne kom til byen gennem Vester-
port, kunne de indlogere sig på Fredensborg 
Pension og Café på hjørnet af Stormgade. Det 
hedder i dag Hotel Danmark. Til højre for Ve-
sterport lå det store gæstgiveri Knapstedgård, 
hvor slagtermester Anders Jensen i 1910 rejste 
Palace Hotel.

På hjørnet af Frederiksberggade opførtes 
i 1896 Hotel Metropol, hvor der i dag er bur-
gerrestaurant. Mellem Strøget og Vestergade 
lå bl.a. Jernbanehotellet, der i 1903 blev afløst 
af Hotel Bristol, den nuværende tårnbeklædte 
kontorbygning.

På hjørnet af Vestergade fandtes Hotel 
Bellevue, hvor Politiken i 1912 byggede sin 
hjørneejendom. Hotellet flyttede om i Stu-
diestræde.

Højere oppe ad Vestervoldgade fandtes 
gæstgiveriet Den Hvide Svane der skiftede 
navn til Hotel Ny Holland, som i 1900 blev 
nedrevet og afløst af Hotel Kong Frederik. Na-
boen hed Hotel du Boulevard, der i 1899 blev 
afløst af det i 1973 så tragisk brændte Hotel 
Hafnia. Det indgår nu i Hotel Kong Frederik.

På hjørnet af Vester og Nørre Voldgade lå 
i mange år Park Hotel, der i en periode hed 
Fox Hotel. Men i internationale hotelguider, 
anses den adresse som Vesterbro. Derfor har 
hotellet flyttet sin indgang om i Sankt Peder-
stræde 34 og hedder nu SP34. Så fremstår det 
som et hotel i middelalderbyen. Der lå også 
mange hoteller og gæstgiverier i ”Pisserende-
kvarteret”. Men de forsvandt alle i første halv-
del af 1900-tallet.

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

 TEKST  
 ALLAN MYLIUS THOMSEN, BYHISTORIKER

MAGASIN MYLIUS

Gæstgiverne 
i Vester Voldgade
Når bønderne skulle handle på torvene, indlogerede 
de sig i gæstgiverier lige indenfor portene.

VI DRIKKER 
FOR MEGET 
I INDRE BY!

UNDERSØGELSE Hver femte 
københavner drikker så me-
get, at de viser tegn på alko-
holafhængighed. Det drejer 
sig især om borgerne i de 
mere velhavende bydele. I in-
dre by udviser 24 procent af 
borgerne tegn på alkoholaf-
hængighed, på Østerbro er 
andelen 19 procent, mens 
Nørrebro mønstrer 22 pro-
cent. I hovedstadsområdet ge-
nerelt er det 17 procent, som 
har en større trang, end Sund-
hedsstyrelsen bryder sig om.

Tallene stammer fra sund-
hedsprofilen for Region Ho-
vedstaden, hvor 30-40.000 
borgere over 16 år har svaret 
på blandt andet spørgsmål 
om alkoholtrang og forbrug.

Det vurderes, at 80.000 
københavnere er bekymrede 
over deres forbrug og ad-
færd. 50.000 københavnere 
overskrider ugentligt Sund-
hedsstyrelsens såkaldte høj-
risikogenstandsgrænse på 14 
genstande for kvinder og 21 
for mænd.

Københavnernes sundhed 
er forbedret gennem de se-
nere år, men københavnerne 
lever med dårligere livskvali-
tet end resten af danskerne. 
Dette er i høj grad forårsaget 
af alkohol, rygning, for lidt 
motion og psykisk mistrivsel. 
Konsekvensen er, at køben-
havnerne har flere år med 

sygdomme end resten af dan-
skerne og dør to år tidligere.

Mange københavnere le-
ver med en eller flere kroni-
ske sygdomme, og i de kom-
mende år vil markant flere 
få eksempelvis diabetes og 
kræft. Der er samtidig en stor 
og fortsat stigende social ulig-
hed i sundhed i København, 
som betyder, at den kortest 
uddannede halvdel af køben-
havnerne rammes hårdere af 
sygdom og dør tidligere end 
de langtuddannede.

Som en reaktion på denne 
miserable sundhedstilstand 
opruster Københavns Kom-
mune nu med en mere mål-
rettet indsats mod blandt an-
det alkoholmisbrug.

I et udkast til en ny sund-
hedspolitik lægges der for 
eksempel op til, at praktise-
rende læger i højere grad skal 
involveres i processen, så al-
koholproblemer kan opspo-
res og behandles tidligt.

Sundhedspolitikkens am-
bitiøse vision er, at køben-
havnerne i 2025 er blandt 
de borgere i verden, som har 
den bedste livskvalitet. Intet 
mindre.

Måske skal vi holde en al-
koholfri januar allerede i år, 
så vi kan nå at blive tørlagte 
og lykkelige om kun ti år?

lp
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Alt for længe har mennesket set sig selv som 
naturens hersker.  Derfor var det en sejr for 
dyrerettighederne, da der for nylig gik rygter 
om, at en ulv havde fundet sig til rette i Dyre-
haven nord for København. Måske havde den 
forklædt sig og taget toget fra Jylland, måske 
havde behjertede dyreaktivister smuglet den 
over Storebælt, eller også havde den selv sne-
get sig over broen. Ulve er jo kloge, og de er 
vant til at løbe langt. Eller kunne det være en 
svensk basse, der var svømmet over? 

Spekulationerne var talrige og gjort af det 
stof, der former avisartikler om mindre emner; 
engang kaldte man det petitjournalistik, fordi 
den slags meddelelser blev sat med bladets 
mindste skrift. Ulven blev ikke lokaliseret, og 
måske var det kun en stor 
hund, der havde flænset 
et rådyr, og så ebbede spe-
kulationerne ud.

Ulven er et stolt og 
vildt dyr, men det angri-
ber normalt ikke men-
nesker. Folkeeventyrerne 
har dæmoniseret ulven, 
der er blevet krænket og 
forhånet, som om den 
ikke havde ret til at være 
her og følge sine instink-
ter, akkurat som vi men-
nesker føler ret til at følge 
vore drifter. I Naturstyrelsen sidder kontorister 
med det rette sindelag, og de er begejstrede for, 
at der er dukket ulve op i Danmark, selv om 
de kun er observeret ovre i noget fjernt, der 
kaldes Jylland og ligger langt væk fra Køben-
havns centrum, hvor de rare naturforvaltere 
har til huse.

Nu er det på tide at overveje, om ikke også 
bymennesket vil have godt af at lære ulven at 
kende på nærmere hold. Noget klappedyr er 
det vel ikke, men på passende afstand vil det 

være fascinerende at følge dyret, og intet er 
derfor mere naturligt end at placere en enkelt 
ulv eller måske et par i Kongens Have, som er 
et rummeligt sted med plads til det hele. Bedst 
vil det være med en han og en hun, der kan 
formere sig og avle de yndigste hvalpe, som 
børnehavebørn under ledsagelse af pædago-
ger, der har været på en kort efteruddannelse 
i ulvehåndtering.

Et får eller to vil tilfredsstille ulvenes ap-
petit, og selv om det bliver blodigt, udvider det 
vores natursyn at se, hvordan en ulv fanger og 
flænser et husdyr og spiser de lækreste dele. 
Resten kan indsamles, parteres og grilles, for 
vi mennesker er ret beset også kødædende rov-
dyr, så vi har meget til fælles. Og det er ikke 
hver dag, at man i ZOO er så heldig at overvære 
en girafslagtning med påfølgende løvefodring.

Af sikkerhedsgrunden skal der nok an-
sættes et hold af ulvevogtere, der kan skabe 

tryghed, således at også 
mødre med spædbørn 
fortsat kan nyde Kongens 
Have uden at frygte fejl-
tagelser. Mindre hunde 
bør nok holdes i snor, så 
de ikke forvirrer ulvens 
sans for jagt.

Forslaget vil støde på 
fordomme, indoktrine-
rede som mange af os 
er, når det gælder canis 
lupus, men med miljø-
ministeren i spidsen vil 
introduktionen af den 

første københavnerulv vække stor opmærk-
somhed, også blandt turister, der vil opfatte 
vores frisind over for byulve som en ganske 
særlig attraktion, som er værd at fotografere 
og maile hjem om.

Størst er risikoen for, at ulven tilpasser sig 
for godt og glider ind i rollen som en levende 
bamse. Sådan må vi ikke behandle naturens 
stolte skabning, den skal have lov at udfolde 
sig. Ulvefrihed under ansvar.

 Lurifax

ULVEN I
KONGENS HAVE

Tårnfalken 

ULVEN BLEV IKKE LOKALI-
SERET, OG MÅSKE VAR DET 
KUN EN STOR HUND, DER 
HAVDE FLÆNSET ET RÅDYR, 
OG SÅ EBBEDE SPEKULATIO-
NERNE UD.
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CYkler I løbet af næste år bliver City forbun-
det direkte med Amager Strandpark, når en 
ny stibro bliver ført over Inderhavnen.

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

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

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

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

kbh

Tag CYklen
FRA kongens nYTorv 

TIL sTranden

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

Succesen kan imidlertid betyde et farvel 

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

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

Kbh

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

lukket denne lille del af Nyhavn for kørende 
trafik.

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

Kbh

sTella polaris 
DRUKNER i suCCes

folk ER I fare 
MIDT pÅ gaden
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KOMMENTAR Stemningen er sommerlig med 
skomagerbas foran Tiger forretningen på Kul-
torvet. Menigmand bliver slået til millionær 
mellem de ubehandlede træbeholdere med 
brugbart skrammel. 

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

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

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

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

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

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

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

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

sig med fedtkogte kartofler dyppet i tomat-
syltetøj. 

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

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

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

MED MOR I BYEN

PÅ DEN LEGELØSE 
LEGEPLADS

TEKST CAMILLE BLOMST

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

Håndlavede chokolader

Håndlavede chokolader

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

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

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

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

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

kbh

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

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

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

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

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

kbh

LEJLIGHEDER I KBH K
KOSTER DOBBELT

HOTELLER DER TÆLLER

OG HUSK: HVIS DU HAR 
EN GOD IDÉ TIL AVISEN, 
SÅ SEND OS EN MAIL.
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KØBENHAVN 
RAMT AF TERROR 

SPÆNDING 
SÅ SØD SOM BLOD

Steffen Jacobsen

Gengældelsen

People´s Press

412 sider

Rød som blod

Salla Simukka

Gyldendal  

265 sider

OMTALE Rystet over terrorangrebet i Paris har 
jeg læst den nye Steffen Jacobsen-roman Gen-
gældelsen. Den foregår i den nære fremtid i 
København.

Forestil dig, at en selvmordsbomber 
sprang Himmelskibet i Tivoli i luften og 
1200 uskyldige mennesker måtte lade livet. 
Det er afsættet i Gengældelsen og bogen 
rammer så skarpt, at jeg spår, at hvis Peoples’ 
Press’ agenter gør deres arbejde, så kommer 
den til at sælge til hele vestlige verden efter 
henrettelserne i Paris.

Før nytår ville sådan en idiotisk 
terrorhandling som at jorde Tivoli have været 
interessant tankedrilleri. Men efter Charlie 
Hebdo-massakren tvinges læseren til at forstå, 
at selv en fredelig by med betonmetro kan 
risikere at få smadret friheden. Friheden til 
at befinde sig i den poetiske forlystelsesparks 
univers. Stedet, hvor vi betaler for at more os 
og opleve en smule angst i form af kildren 
i maven over at befinde os i en forlystelse, 
der et kort øjeblik giver os øjenhøjde med 
Rådhustårnet.

Steffen Jacobsen slipper nok ikke for en 
samtale hos PET, der vil vide, hvor meget 
der er kunstnerisk frihed, hvor meget der er 
hold i, og hvem der i så fald er hans kilder. 
Samtalen vil nok munde ud i et tilbud om 
beskyttelse, da han meget vel kan være en 
af de kunstnere, som krænker muslimske 
ekstremister.

Det ville være usmageligt at afsløre 
handlingen i en så solid spændingsbog. 
Men Lene Jensen er en fraskilt udbrændt 
politikvinde, der er uoplagt fra fødderne 
helt op i hjernen. Hun sidder degraderet i 
et lille kontor sammen med en godmodig 
datanørd. De arbejder på at finde ud af 
hvordan den selvmordsbomber, der sprængte 
Himmelskibet i Tivoli i luften kom ind i 
landet.

Hun orker ikke at opklare noget, men en 
adopteret ung pige ringer fortvivlet og beder 
om hjælp, hun føler sig forfulgt. Mens Lene 
Jensen har hende i røret ryger hun ud foran 
et tog på Nørreportstation. Med den episode 
ruller det luskede politispil med PET og politi, 
der ikke arbejder med de samme interesser. 

Læseren skal være forberedt på 

knækkede fortænder, svinske overgreb, 
umotiverede og motiverede mord, det 
kræver spændingsromaner. Men Jacobsen 
forventer også at læseren for en stund lever 
sig ind i at være den, der bærer bomben. 
Han perspektiverer vores nemme hverdag 
i det fredeligt land ved at trække os med 
ind i den hårde verden selvmordsbomberne 
kommer fra. Jacobsen evner at vise, at selvom, 
at selvmordsbombere er hjernevaskede, er 
de mennesker med følelser, længsler og 
baggrunde. Men de er bragt til et stadie, 
hvor livet ikke har bedre mening end at vise 
politisk opmærksomhed ved at ofre det.

Mellem spænding og konspirationer 
er der stærke politiske overtoner, sexuelle 
undertoner og drilleri til PET og psykiatrien. 
Det er værd at tænke over de påstande, der 
ligger i romanen om brug af mennesker 
som ufrivillige forsøgsdyr. Steffen Jacobsens 
politiske mod og medicinske baggrund 
kommer bogen til gode. 

Sproget er hårdt og skarpt, til tider 
humoristisk og enkelte gange rammes man 
af menneskelig varme. Plottet er klogt, 
(stor)politisk begavet og har så mange nye 
drejninger, at det er en fornøjelse at blive 
overrasket over menneskets dårlige, grådige, 
udspekulerede men også fine sider helt til 
sidste side.

Ud over at være krimiforfatter er Steffen 
Jacobsen overlæge på Hvidovre hospital. 
Kombinationen kan lyde umage, men glem 
ikke, at første fortælling med Sherlock Holmes 
kom til verden mens Dr. Conan Doyle håbede 
på patienter i sin nye praksis.

OMTALE Rød som blod er en 
grafisk fornyelse af bogen 
som bog. Den har hvide sider 
med en fin rød kant og sorte 
sider mellem kapitlerne. Man 
husker den for dette dramati-
ske og dog poetiske udsende. 

Bogen indgår i Snehvide-
trilogien. Titlerne er: Rød 
som blod, Hvid som sne og 
Sort som ibenholt. Serien er 
skrevet til det publikum, der i 
daglig tale hedder YA (Young 
adult) altså dem, der ikke er 
klar, eller aldrig bliver klar, 
til at læse det store bagkata-
log af klassikere.  

Hovedpersonen Lumikki 
(Snehvide på finsk) er en en-
spænder, der er flyttet fra 
sin lille finske by for at bo 
for sig selv og gå på dramag-
ymnasium. Spændingsplot-
tet tager fart efter at en ho-
vedbeklædningsforkludring 
drager hende ind i blodige 
penge, østeuropæiske dum-
kriminelle og en eventyrlig 
overflodsfest. 

Succesen er hjemme, bø-
gerne er oversat fra finsk til 
47 sprog. Salla Simukka er i 
følge portrætfotos på Google 

gået fra buttet nørd med selv-
tillid til Snehvide. Hun er hy-
per produktiv, skriver både 
bøger, journalistik og fjern-
synsmanuskripter. Man kan 
godt mærke, at hun er dreven 
til at skrive. En af glæderne 
ved at læse Rød som blod er 
de små sidebemærkninger 
om samfundet, den råkolde 
finske vinter og det klare 
beskrivelse af at blive mob-
bet hele sin skolegang, indtil 
man en dag slår fra sig.

Rød som blod er spæn-
ding for nybegyndere og af-
løseren for den nyromanti-
ske vampyrbølge. Genren er 
realistisk, foruden den tre-
kvart obligatoriske tur om-
kring narkoens mystiske rig-
mandsverden, er budskabet 
forholdsvis sundt og hoved-
personen er modig i en tæt 
på realistisk grad. 

Selvfølgelig er læseople-
velsen som at dyppe boble-
tyggegummi i ketchup. Men 
det centrale er, at man læser 
og aktivt danner billederne i 
hjernen. I stedet for at se en 
dårlig tv-serie, der aller højst 
kan aktivere kløe i øjnene.
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OMTALE Blandt dansk dagspresses helte ra-
ger Frejlif Olsen op. Han var bror til Hen-
rik Cavling, der forvandlede Politiken til en 
moderne avis, og fra 1904 til 1936 var Frejlif 
ansvarshavende redaktør for Ekstra Bladet. 
Nu har journalisten Gregers Dirckinck-Holm-
feld sat ham et varigt eftermæle med en om-
fattende biografi; selv havde Frejlif planlagt 
sine erindringer i fem bind, men nåede kun 
at publicere det første, ”En københavnsk 
journalists erindringer”, der for en snes år 
siden blev genudgivet med introduktion af 
bladets senere redaktør Victor Andreasen.

Frejlif var næsten altid på redaktionen, 
og han var utrolig flittig. Ikke nok med, at 
han hver dag bidrog med en, ofte to eller 
tre ledende artikler, han satte også liv i spal-
terne med nyheder, causerier og anmeldelser 
af bøger og koncerter. Med sin skarpe pen 
gjorde han livet usikkert for magthaverne, 
hvilket førte til utallige injuriesager og et fire 
måneder langt fængselsophold. Ikke mindst 
kirkens mænd blev taget under behandling: 
”Biskop Sthyr er død. Han er død, just som de 
fleste af os havde glemt, at han havde levet”. 
Efter Frejlifs egen død bemærkede Politikens 
redaktør, Valdemar Koppel, at Frejlif var en 
Søren Kierkegaard i det 20. århundrede, for-
vandlet til hovedstadsjournalist.

Frejlif arbejdede sig op, skrive ville han, 
og hans første læserbrev blev bragt i Lyngby 
Avis, da han var 12 år. Emnet var beskat-
ning af hunde, og typisk for ham var det 
underskrevet ”en ældre borger”. Gennem alle 
årene skrev han under et utal af mærkelige 
mærker. Han blev hyret til den socialdemo-
kratiske avis Demokraten i Aarhus, men de 
havde ikke råd til at holde på ham, og han 
gik i kast med flere uddannelser som læ-
rer, mejerist og typograf. Længere ophold i 
Tyskland og Frankrig gav ham en bredere 
horisont og gode sprogkundskaber, og i 
1880’erne blev han antaget af Københavns 
Børs-Tidende, en ejendommelig blanding af 
børskurser og fræk journalistik. Efter avisens 
lukning, grundlæggeren Ernst Brandes begik 
selvmord, rykkede Frejlif ind på dagbladet 
København og derfra til Politiken, hvor han 
blev folketingsjournalist og det med en så-
dan grad af manglende ærbødighed, at han 
blev strittet ud af referentlogen.

Men så startede Politiken et ekstra blad, 

fordi publikum hungrede efter eftermidda-
gens nyheder om den russisk-japanske krig, 
og her fandt Frejlif en kampplads og leverede 
en veloplagt avis med personlighed. Skrive-
maskinen blev han aldrig ven med, han fore-
trak pen og blæk, hans manuskripter var al-
tid perfekte, ordene strømmede ud af hans 
opfindsomme tankekammer med sproglig 
originalitet og aldrig svigtende frækhed. Op-
styltede og snobbede personager fik et svirp, 
og Frejlif var altid på menigmands side. 

Da nazismen lagde Tyskland i længder, 
var Frejlif frygtløs i sine angreb, hvilket ikke 
behagede diktaturet i Berlin, der forbød im-
port af Ekstra Bladet til salg i banegårdskio-
sker. Både hans ord og de satiriske tegnin-
ger mishagede Hitler og hans bande, og 
heller ikke bestyrelsesformand Erik 
Scavenius brød sig om, at A/S Politi-
kens ustyrlige lillebror fornærmede 
vort sydlige naboland.

Efter Frejlif blev Ekstra Bladet fikset op 
med smarte overskrifter, men efterfølge-
ren, Ole Cavling, var ikke en personlighed 
i samme klasse, og avisen tabte oplag og 
indflydelse. Først i 1963, da Victor Andrea-
sen genrejste den, arbejdede avisen sig frem 
mod positionen som Danmarks største. Nu 
om stunder taber avisen hele tiden læsere og 
indflydelse og prøver at overleve på nettet.

Frejlif må genopdages, dansk presse har 
brug for salt og syre, men det skulle undre, 
om bogen indgår som fast pensum på de 
efterhånden tre journalistanstalter, der ud-
klækker velopdragne funktionærer, hvoraf 
et flertal finder beskæftigelse som presse-
sekretærer, PR-agenter, rådgivere og andre 
former for lakajtjeneste – et folkefærd, som 
Frejlif ville have spottet, dersom det havde 
eksisteret i hans regeringstid.

TEKST JACOB LUDVIGSEN

”Efter biskop Ostenfelds indlæg i denne de-
bat skammer jeg mig som en hund over, at 
jeg, Gud bedre det, er evangelisk-luthersk: 
Hellere hottentot eller bigamist, er jeg fristet 
til at sige, end evangelisk-luthersk i denne 
stund! Når man ser over den bestand af hel-
lige svin og køtere, der skråler op på vers 
og prosa om, hvor gudfrygtige og danske de 
er, som skjold for deres hykleri og lumsk-
hed og løgn og bedrag, så ønsker man sig at 
være jøde eller muhamedaner eller tilbeder 

af den forgyldte leverpostej, lige fedt hvad, 
bare man ikke er et kristent menneske… Han 
er fornærmet over, at ministeriet lyver, men 
selv lyver han, når det passer ham! ... Lad 
os ny prøve, hr. biskop. Kom ind ad en åben 
dør: Vi siger, at De har løjet, De har været i 
fjendskab med sandheden, kom nu, lad os 
tale med dem f.eks. ved Hof- og Stadsretten 
læg sag an imod os… O biskop, o du kære 
sandhedsvidne, lad os nu få den glæde at se 
dit milde og falske ansigt i stævnings form!”.

Gregers Dirckinck-Holmfeld

Frejlif – Ekstra Bladets 

utæmmelige redaktør

493 sider. 300 kr.

Ekstra Bladets Forlag

ANGREBET PÅ BISKOPPEN,
DER KOSTEDE FREJLIF FÆNGSEL
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Da København gik ind i 1900-tallet, var gadebilledet stadig præ-
get af heste. Sporvogne, kareter, lastkøretøjer og drosker – det 
sidste ord er nærmest udgået, så lad os oversætte det til heste-
taxa. Af dem var der omkring 400. Men automobilet var på 
vej frem; fra at være et stykke legetøj for rigmænd fik det 
afgørende betydning for transport af varer og mennesker, 
og i 1903 blev de første tilladelser til taxakørsel udstedt. 

På biludstillingen i Tivoli i 1907 kunne publikum 
beundre den nye Renault, der snart efter blev et fast 
element i byens trafik. To skibsredere, Oluf Johnsen og 
Aage Jespersen, oprettede Taxamotorkompagniet og sik-
rede sig eneret på de smarte franske vogne, som var 
næsten lydløse og snart fortrængte hestedroskerne, som 
var dyrere i drift og mere besværlige. De to forretnings-
partnere besluttede at afhænde deres tre skibe for helt 
at koncentrere sig om at gøre København moderne.

Blændende by- og bilbog
Den historie er et centralt afsnit i den nye og helt igen-
nem fantastiske bog om bilmærket Renault og dets 
betydning for udviklingen i Danmark. Et ned til mind-
ste detalje gennemarbejdet og velillustreret værk af 
største kulturhistoriske betydning. Intet mindre. Erich 
Karsholt har tidligere udgivet ”Mercedes-Benz i Dan-
mark”, også en pragtpræstation.

Men der var engang, da Renault spillede hovedrollen 
som hyrevogn. Taxamotorkompagniet var yderst profes-
sionelt organiseret med egen garage med værksted, vedli-
geholdelse, rengøring, benzinanlæg, køreskole og telefonsal. 
Nummeret Central 9001 blev et brand i sig selv. I løbet af 
1909 var 78 vogne på gaden, på samme tidspunkt var der i alt 
699 indregistrerede biler i hele landet.

Samtidig blev telefoni stadig mere udbredt, og Taxa fik Tivolis 
arkitekt og senere direktør Knud Arne-Petersen til at tegne telefon-
skabe, der blev opstillet ved taxaholdepladser over hele byen. Herfra 
gik den direkte linje til centralen, og vognen var på vej. I vore dage 
har man et mobilnummer – tast 1, tast 2, tast 3. Heldigvis, for de 
kunstfærdige telefonskabe ville ikke kunne stå i fred for bøller og 
udskud og kan således ses som et symbol på fredeligere tider uden 
vandalisme og hærværk. Også hotellerne blev forsynet med et 
direkte taxanummer.

Max. 15 km/t
450 mennesker var beskæftiget med at sikre køben-
havnerne og turisterne hurtig transport. Ud over 
chaufførerne var der mekanikere, sadelmagere, vogn-
malere, blikkenslagere, karetmagere og gummiarbej-
dere. Datidens dæk var både dyre og dårlige, udgiften 
til gummi var i 1911 fire gange så høj som benzinfor-
bruget, og punkteringer hørte til dagens orden.

Hastighedsgrænsen var 15 kilometer i timen i bymæs-
sig bebyggelse, og folk gik over gaden uden at tænke sig om, 

trafiklys fandtes endnu ikke, og der var en del påkørsler. Po-
litiet uddelte mange bøder á 20 kr., svarende til over 1.000 
kr. i nutidsmønt, og hvis bøderne ikke blev betalt, måtte 
chaufførerne i spjældet i fem dage. Hen over året sad der i 

snit fem chauffører i kachotten. I 1911 viste en opgørelse, 
at tre ud af fire havde fået mindst en bøde for at køre 
for stærkt, og chaufførerne truede med at strejke el-
ler køre efter reglerne, altså langsommere end spor-
vogne og de endnu tilbageværende hestedrosker. 

De tocylindrede Renault-vogne med plads fire 
passagerer var bygget til lunere himmelstrøg, i Kø-
benhavn gik det bare ikke, at chaufføren sad i fri 
luft, så de elegante biler med det buede forparti 
måtte bygges om. Stærkere modeller med fire cy-
lindre og mere motorkraft blev sat ind, ikke mindst 
fordi en ny konkurrent, Autotaxa, reklamerede med 
køretøjerne af mærker som Adler, Clément-Bayard, 
Brennabor, Stoewer, Studebaker, Rex, Horch og Ford. 
Mange små fabrikker kæmpede om markedet, kun 

sidstnævnte blev tilbage.

Farvel til Renault
Taxaselskaberne havde efterhånden så mange 
vogne på gaden, at det var svært at få en god for-
retning ud af det. Direktør Johnsen omkom ved 
en dramatisk bilulykke i Frankrig, hvor han var i 

gang med flyvetræning, og Jespersen døde for netop 
100 år siden, de to firmaer måtte fusionere, og i 1920 

blev de sidste Renault-taxaer udfaset. 
Især efter 1946 har det franske mærket med de iøj-

nefaldende modeller spillet en stor rolle, senest som den 
elektriske Fluence.

På landets automobilmuseer er en del af de antikke Re-
nault’er bevaret for eftertiden.

Dette fornemme stykke boghåndværk, trykt på 150 gram 
glat silkepapir, vil fryde enhver Renault-entusiast og interes-
sere alle med sans for den teknologiske udvikling og for design.

KØBENHAVN BLEV MODERNE:

TAXAMOTORKOMPAGNIET 
OG 

DETS ELEGANTE RENAULT-BILER

Erich Karsholt og Henrik Stenholt

Renault i Danmark

Mennesker, biler og markedsføring

Strandbergs Forlag

395 sider, 700 illustrationer, 499 kr.
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Nicotinell tyggegummi Nicotinell indeholder nikotin. Virkning: Lindrer symptomer i forbindelse med tobaksafvænning eller rygereduktion. Dosering: Nicotinell tyggegummi frigiver nikotin ved tygning, hvor korrekt tygge-
teknik er vigtig. Rygeophør: Ved et cigaretforbrug under 20 dagligt anvendes 2 mg tyggegummi. Ved et forbrug på mindst 20 cigaretter dagligt anvendes 4 mg tyggegummi. 1 tyggegummi ved rygetrang, hver 1-2 timer, dog 
maksimalt 25 tyggegummier af 2 mg og maksimalt 15 tyggegummier af 4 mg per dag. Efter 3 måneder nedsættes forbruget. Brug ud over 1 år anbefales ikke. Rygereduktion: Nicotinell tyggegummi bør anvendes mellem 
rygeperioder for at forlænge det rygefri interval og med den intention at reducere rygningen så meget som muligt. Hvis en reduktion i antallet af cigaretter per dag ikke er opnået efter 6 uger, bør der søges professionel 
rådgivning. Et forsøg på ophør bør foretages, så snart rygeren føler sig klar, men ikke senere end 6 måneder efter behandlingsstart. Hvis et forsøg på ophør ikke kan opnås inden for 9 måneder efter behandlingsstart, bør 
der søges professionel rådgivning. Forsigtighedsregler: Brug ikke Nicotinell ved overfølsomhed over for nikotin eller et eller � ere af hjælpestofferne. Bør ikke anvendes af ikke-rygere. Bør ikke anvendes af børn under 18 
år uden lægens anvisning. Forsigtighed udvises hos patienter, der for nyligt har haft hjertesvigt eller hjertestop, hjertesygdomme, for højt blodtryk, sukkersyge, overaktiv skjoldbruskkirtel, overaktive binyrer, har alvorligt 
svækket nyre- og/eller leverfunktion eller mavesår. Bør ikke anvendes uden anbefaling fra lægen ved graviditet og amning, da risikoen ved behandling må afvejes over for risikoen ved fortsat rygning. Indeholder Sorbitol (E420) og Maltitol (kun Nicotinell Classic) og bør 
derfor ikke anvendes til patienter med arvelig fruktoseintolerans. Indeholder natrium, og der bør tages hensyn hertil hos patienter på kontrolleret natriumdiæt. Gum-basen indeholder butylhydroxytoluen (E321), der kan forårsage lokalirritation af slimhinderne. Bivirknin-
ger: Nicotinell tyggegummi: Almindelige: Hovedpine, svimmelhed, hikke, mave-tarmgener, ondt i kæben. Ikke-almindelige: Hjertebanken, hudrødmen, nældefeber. Sjældne: Overfølsomhedsreaktioner, udslæt, arytmier. Visse symptomer kan skyldes abstinenssymptomer 
og for lav tilførsel af nikotin. Mundsår kan opstå, men en egentlig forbindelse med nikotinbehandlingen er uklar. Overdosering: Der kan forekomme symptomer, der ligner dem, der forekommer ved for meget rygning. Pakningsstørrelser per 5. august 2013: Nicotinell 
tyggegummi: Spearmint: 2 og 4 mg: 24 og 204 styk.  Tropical Fruit: 2 mg: 24 og 204 styk; 4 mg: 204 styk. IceMint: 2 og 4 mg: 24 og 204 styk. Classic: 2 mg: 204 styk. Lakrids: 2 og 4 mg: 24, 96 og 204 styk. Mint: 2 mg: 24, 96, 204 og 300 styk; 4 mg: 24, 96 og 204 styk. 
Fruit: 2 mg: 204 styk. Inden brug af produktet, bør vejledningen i og på pakningen læses grundigt. Novartis Consumer Health – tlf. 39 16 84 00 – www.nicotinell.dk. Dato for produktresumé: Tyggegummi 02/2014.  Otrivin Ukonserveret, Otrivin Junior Ukonser-
veret og Otrivin Menthol Ukonserveret. Otrivin Ukonserveret, Otrivin Junior Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret indeholder xylometazolin. Virkning: Anvendes ved forkølelse med tilstoppet næse og bihulebetændelse. Virker efter få minutter og i op til 12 
timer. Dosering: Børn 2-5 år: Otrivin Junior Ukonserveret: Under opsyn af en voksen. 1 pust i hvert næsebor 1 til 2 gange dagligt (hver 8-10 time) er normalt tilstrækkeligt. Må højst bruges i 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Børn 6-11 
år: Otrivin Junior Ukonserveret: Under opsyn af en voksen. 1–2 pust i hvert næsebor 2 til 3 gange dagligt i højst 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Bør ikke anvendes til børn under 2 år pga. risiko for overdosering med centralnervesy-
stems-depression til følge. Voksne og børn over 12 år: Otrivin Ukonserveret: 1 pust i hvert næsebor 3 gange dagligt efter behov, i højst 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Bivirkninger: Afhængigt af behandlingsvarighed kan det 
forventes at 3-8 % af behandlede, oplever en eller � ere af følgende bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brænden, nasal-sekretion, hovedpine, kvalme samt brændende fornemmelse på applikationsstedet. Ikke-alminde-
ligt: Tilstoppet næse især efter hyppig eller langvarig anvendelse. Sjælden: Gastrointestinalt ubehag. Meget sjælden: Systemiske, allergiske reaktioner (angioødem, udslæt, kløe) rastløshed, søvnløshed, træthed, synsforstyrrelser, takykardi eller uregelmæssig puls. 
Forsigtighedsregler: Behandling af længere varighed mere end 10 dage kan medføre hævelse af næseslimhinden og hypersekretion på grund af øget sensibilitet i cellerne. Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for et af indholdsstofferne, efter operationer igennem 
næsen eller munden, ved glaukom med snæver kammervinkel eller ved kronisk in� ammation i næsen med meget tør næseslimhinde (rhinitis sicca eller atro� sk rhinitis). Bør kun anvendes af gravide og i ammeperioden efter aftale med lægen. Anvendes med forsigtighed 
og kun efter lægens anvisning ved hyperthyreoidisme, diabetes mellitus, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer på grund af forstørret prostata, depression samt til patienter, der er i behandling med MAO-hæmmere eller har været det inden for 
de sidste to uger. Pakningsstørrelser: Otrivin Ukonserveret 1 mg/ml, Otrivin Menthol Ukonserveret 1 mg/ml, 10 ml; Otrivin Junior Ukonserveret 0,5 mg/ml, 10 ml. Inden brug af produktet, bør vejledningen i og på pakningen læses grundigt. Novartis Consumer Health 
– tlf. 39 16 84 00 – www.otrivin.dk. Dato for produktresumé 09/2014. Nicorette Tyggegummi / Invisi Depotplastre / Inhalator. Nicorette® bruges til beh. af tobaksafhængighed gn. lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Anb. brug max. 1 år. Må ikke bruges 
ved overfølsomhed overfor indholdsstofferne. Bør bruges med forsigtighed af personer med sukkersyge, tandprotese (tyggegummi), sensitiv/betændt hud/eksem (plaster). Nikotindoser, som en voksen ryger tolererer, kan give forgiftningssymptomer eller være dødelig 
hos små børn. Bør ikke bruges af gravide/ammende uden lægens anb. eller til børn u. 15 år. Risikoen bør dog afvejes over for fortsat rygning. Bivirkninger: Øget frekvens af mundsår kan forekomme efter rygeophøret. Meget alm./alm.: Hovedpine, svimmelhed, søvnløs-
hed, hikke, hoste, mave/tarm-gener som kvalme og for meget mavesyre, øm/irriteret/ brændende fornemmelse i mund/hals, smerter i tyggemusklen, øget spytsekretion, mundtørhed, smagsforstyrrelser, irritation i mundslimhinden, næsetilstopning, hævelse på huden, 
kløe, rødmen. Ikke alm.: Hjertebanken, nældefeber. Nicorette Whitemint, Fruitmint, Freshmint, Classic. Medicinsk tyggegummi, 2 mg eller 4 mg nikotin. Dosering: Bruges ved rygetrang. Brug 4 mg, hvis du er vant til at ryge > 20 cig. dgl. eller > 6 i rygeafvænningstest 
score ellers 2 mg. Maks. 24 stk. dgl. Ved rygestop: Hold helt op med at ryge. Brug tyggegummi i mindst 3 mdr. med fuld dosis, før forbruget langsomt nedtrappes og afsluttes, typisk efter 6 mdr. Ved rygereduktion: Bruges ved rygetrang for at forlænge de røgfri interval-
ler mest muligt. Du bør have reduceret cigaretforbruget og indledt et totalt rygestop inden 6 mdr. Søg faglig rådgivning, hvis et seriøst rygestop ikke er forsøgt inden 9 mdr. Tyggeteknik: Tyg langsomt og lad tyggegummiet hvile i munden ind imellem. Pakninger: 30 stk., 
105 stk. og 210 stk. Nicorette Inhalator. 10 mg nikotin (4 mg frigøres) pr. inhalatorprop. Dosering: 6-12 propper dgl. Pakninger: 18 stk. el. 42 stk.  Nicorette Invisi Depotplaster. Dagsplaster 15,75 mg, 23,62 mg og 39,37 mg nikotin (10 mg/16 timer, 15 mg/16 timer og 
25 mg /16 timer). Dosering: Hold helt op med at ryge. Rygere, der ryger > 20 cig. dgl: 25 mg plaster dgl. i 8 uger, derefter 15 mg dgl. i 2 uger og endelig et 10 mg plaster dgl. i 2 uger. Placeres på et ubehåret, ulæderet hudområde og fjernes igen v. sengetid. Brugen bør 
normalt ophøre efter 6 mdr. I komb. m. Nicorette tyggegummi el. inhalator: 25 mg plaster sm. m. 5-6 stk. 2 mg tyggegummi eller 4-5 inhalatorpropper dgl. i 6-12 uger. Nedtrapning: et 15 mg plaster dgl. i 3-6 uger, efterfulgt af et 10 mg plaster dgl. i 3-6 uger - i begge tilfæl-
de suppleres med 5-6 stk. tyggegummi eller 4-5 inhalatorpropper dgl. Eller: Brugen af plastre stoppes, og brugen af tyggegummi eller inhalator nedtrappes gradvist over 12 mdr. Pakninger: 25 mg/16 timer, 7 stk. el. 14 stk. – 15 mg/16 timer, 7 stk. el. 14 stk. – 10 mg/16 
timer, 14 stk. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 7020 5212, www.nicorette.dk. Marts 2014.
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Køb også i 
vores webshop
Sammen med 107 andre apoteker ejer vi 

web shoppen apotekeren.dk. Her fi nder du 

et stort udvalg, og vi leverer inden for ganske 

få dage direkte til din dør. 

Vi får mange spørgsmål fra vores kunder hver eneste dag – heldigvis. Om alt fra rygeaf-
vænning til forkølelse og hudpleje. På vores apotek lægger vi vægt på høj kvalitet og en stor 
faglig viden hos personalet, så vi altid kan svare på dine spørgsmål, og dermed sikre os, at 
du går fra apoteket med de rigtige produkter og viden om, hvordan du skal anvende dem.

Spørg bare os

Venlig hilsen
Tine Wiboltt
Apoteker på København Vaisenhus Apotek

SPAR 20%
Fra den 26. januar til 15. februar har apoteket 
20% rabat på Multi-tabs® Daglig 11+ og 
Multi-tabs® Immuno 2 i 1. 
Se disse og andre gode tilbud på apoteket.

Multi-tabs® Daglig
Det daglige tilskud af multivitaminer. 
200 stk.

Multi-tabs® Immuno
Støtter dit immunsystem. Indeholder 
Folat, selen, B12- og D-vitamin, som 
bidrager til immunforsvarets normale 
funktion. 60 stk.

*Priserne gælder fra 26. januar – 15. februar 2015, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

Nicotinell® Spearmint
Et nikotintyggegummi som 
øger dine chancer for at blive 
røgfri med 99 %.

Nicorette® Inhalator
Erstatter hånd-til-mund 
handlingen, der er forbundet med 
rygning, og hjælper dig med at 
holde op med at ryge.

Dermalog Fedtcreme
En fed creme, som kan 
bruges på hele kroppen. 
God, hvis du har eksem 
eller psoriasis. Uden 
parfume og konserve-
ringsmidler.
 

Danatekt creme
Svanemærket fugtgi-
vende og fugtbevarende 
creme til tør hud. Uden 
parfume og parabener.

Otrivin® ukonserveret 
næsespray  
Bruges ved forkølelse med 
stoppet næse og bihulebe-
tændelse. Giver luft i næsen 
på få minutter og virker i op til 
12 timer.


