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NYTÅRSØNSKE: 
BEDRE TV, TAK!

GRIB LIVET…  
PÅ FALDEREBET!

PSYKOLOGISK THRILLER 
MED ET SUVERÆNT PLOT

TRAFIKSIKKERHEDEN 
VED INDERHAVNSBROEN 

SKAL FORBEDRES
FØR VI FIK BAD

LEDER TRAFFIK TEATER MAGASIN MYLIUS ANMELDELSE

TEKST CAMILLE BLOMST

MIN BY  En af de helt store unge filmmultita-
lenter indenfor film og tv-serier, er manu-
skriptstjernen 30 årige Anna Emma Haudal, 
der både skriver og instruerer med en sær-
ligt sikkert sans for mennesker. Det kunne 
man nyde i hendes roste poetiske kort-
films farce “Sofa” om et tidstypisk køben-
havnsk kærestepar, der, mens de flytter en 
sofa, pludselig opdager, at de ikke skal dele 
fremtid og møbler.                                 S:14                              

JEG KIGGER IKKE 

PÅ TYPER,
JEG SÆTTER MIG NED 
OG SNAKKER MED DEM

FREDAGSJAZZ / COPENHAGEN FRIDAY
Fredag d. 12/1 kl. 18.00-20.00, fri entré

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

LETTE RETTER
i caféen

100,-

MINDEORD   UDEN VARSEL ELLER FORUDGÅENDE SYGDOMSTEGN DØDE DEN SMI-
LENDE SLAGTER MED DEN RAPPE REPLIK JENS SLAGTER FRA KULTORVET, MED 
DET BORGERLIGE EFTERNAVN PETERSEN, DEN 28. DECEMBER AF EN BLODPROP. 
HAN HAVDE NETOP GIVET INTERVIEW TIL TV2 LORRY OM SIN MÆRKESAG; KVA-
LITETSKØD FRA ØKOLOGISK OPDRÆTTEDE DYR OG SIN NYE BOG “KØD”, DA HAN 
FIK ET ILDEBEFINDENDE I BUTIKKENS BAGLOKALE OG MÅTTE HENTES AF EN 
AMBULANCE.               S.04

TEKST CAMILLE BLOMST     FOTO TORBEN DRAGSBY

Jens Slagter udstrålede en varme omkring sig, som er sjældent set i disse dage.

HUMØRBOMBEN 
MED BOWLERHATTENS VARME 
VIL MANGLE PÅ KULTORVET
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LEDER At be’ om bedre TV er ligeså håbløst som at 
bede meteorologerne om bedre vejr, hvilket for øv-
rigt er sørgeligt relevant. Skal det virkelig være ef-
terår hele året rundt?

Men har vi det TV, som vi fortjener? Sikkert nok, for hver 
gang det diskuteres er standardsvaret: Det er det, som 
er mest populært. Det, som flest vil se. Søren Kir-
kegaard ville dø af grin over det svar. At lefle for 
majoriteten er forkert. Det er at hælde gammel vin 
på nye flasker. Det er at trække en gammel hest af 
stalden. Det er at puste nyt liv i en kasseret drøm. 
Det er at igen-igenbrug. Det er tyggegummi for øj-
nene. HOV-HOV, der kom alle cliché’erne. Flosklerne 
stod i kø. Ja, uhyre relevant, for det er jo netop, hvad 
der sker i TV. Det anslås, at 80% er genbrug, og det 
er saftsuseme ikke det bedste, der genbruges. Men 
er det ikke TV’s opgave at gå foran, at tænke nyt 
og tænke bedre. Jo! At placere æslet foran vognen i 
stedet for bag vognen. Jo!

Hvad så med TV-aviserne. Vorherrebevares! Undrer De 
Dem ikke over, at de er så ens? At det er de samme dum-
heder, der gøres verden over hver dag? At 95% af stoffet 
er negativt på en eller anden måde? At det virker, 
som om ’nyheds’strømmen skal skræmme os, gøre 
os bange, så vi kryber forskræmte sammen og er 
inaktive? TV-avisen består af groft set af tre dele: 
Gode billeder, helst blodige og voldelige. Løgnhisto-
rier og postulater af typen: Nyeste undersøgelser og 
analyser viser, at man kan frygte et sammenbrud….. 
Og endelig tredje del: To journalister interviewer 
hinanden. Så kommer heldigvis Vejret og Sporten.

Er der godt TV: Ja, masser. Men man skal lede lidt. Det 
kræver en dygtig og vedholdende zapper. Når vi rejser 
rundt i Sydamerikanske jungler og møder dyr og 
mennesker, jeg ellers aldrig vil komme til at se. Når 
ham på TV4 fortæller begejstret om sine yndlings-
emner: arkæologi, musik og spændende kulturrej-
ser. Når vi får en spændende fortælling om Austra-

liens historie. Når Rick Stein sejler i husbåd ned ad 
Canal Midi og viser os fransk kogekunst. Præsen-
tation og genhør med vore vidunderlige symfoni-
orkestre (nyd dem inden de bliver slagtet). Når en 
vidende og engageret fysiker forklarer mig i et for-
ståeligt sprog, hvad det egenlig var, Einstein fandt 
ud af. Når Københavns historie udbredes for mig 
med arkitektur og personalhistorie: Hvorfor var det 
dog, at Lord Nelson afbrændte vores flåde og by. 

Hvad skal vi så bede om? 'Balance, for helvede!’, som 
cirkusartisten råbte, da han tabte sin makker ned i 
savsmulden (den var vist ny). Selvfølgelig skal der 
være dans og fine kjoler, quiz osv. Jeg læser da 
også tegneserierne i den seriøse, gode avis (hvis 
den findes). Men vi står i den ene grøft i candyfloss 
til knæene. Skal vi ikke se at komme op på dydens 
smalle sti igen (den var gammel). Godt nytår.   

Københavneravisen

NYTÅRSØNSKE: 
BEDRE TV, TAK!
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OM AVISEN:
Københavneravisen bygger 
på bydelsaviserne Rendestenen, 
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tidende, Rundetaarn Avis og 
Frederiksstaden. Siden 1993 har 
borgere og butikker haft glæde 
af at læse og annoncere. 
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Postomdeles af FK Distribu-
tion og leveres til butikker, 
restauranter, biblioteker, kon-
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København K. 

Næste nummer udkom-
mer og bliver omdelt fra 
onsdag d. 7. februar 2018.
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2014 TESEO CASTELLANI
TOSCANA IGT, ITALIEN

Duft af rene røde kirsebær og lidt krydderi fra fadet. 
Smagen er mediumfyldig med god frugtsødme. Blød 
afstemt eftersmag.

90% Sangiovese og 10% Cabernet Sauvignon - begge 
lagret på fade i 2 år inden aftapning på ejendommen.

Vinen er en glimrende ledsager til lyse kødretter og 
pasta med tomatsauce.

PR. FLASKE

6975
NORMALPRIS PR. FL. 99,75

SPAR 3000

Blød og harmonisk 
 “supertoscaner”

»MÅNEDENS VIN« 
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MINDEORD Uden varsel eller forud-
gående sygdomstegn døde den smi-
lende slagter med den rappe replik 
Jens Slagter fra Kultorvet, med det 
borgerlige efternavn Petersen, den 
28. december af en blodprop. 

Han havde netop givet interview 
til TV2 Lorry om sin mærkesag; kvali-
tetskød fra økologisk opdrættede dyr 
og sin nye bog “Kød”, da han fik et 
ildebefindende i butikkens baglokale 
og måtte hentes af en ambulance.

Slagterslægt i mange generationer
Jens blev født den 18. september 1958, 
og at han blev en dygtig slagter var 
ikke underligt. Han kom ud af en 
slagterslægt. Hans far var landslagter 
med eget slagteri i Fjenneslev mellem 
Sorø og Ringsted. Han kørte ud med 
Folkevognsrugbrød og solgte kød på 
landet, mens Jens’ mor passede ud-
salget. Desværre blev faren syg og 
døde, men det lykkedes alligevel for 
Jens at få en læreplads hos en slagter i 

Sorø, så hans drøm om at blive slagter 
kunne blive til virkelighed. 

I 1978 blev han udlært som slagter. 
Ved svendeprøven skulle han deko-
rere et slagtervindue, og som alle, der 
har gået forbi Kultorvs slagteren kan 
regne ud, så fik Jens 40 ud af 42 mu-
lige point for sit indbydende vindue.

Arbejdede i Australien
I sin bog “Det gode kød”, der udkom 
i foråret, fortæller Jens Slagter til 
bogens forfatter Jacob Ludvigsen, at 
han, efter at være blevet udlært slag-
ter, tog hyre som sømand og rejste til 
Australien for at arbejde. 

Da hans venner spurgte, hvornår 
han kom hjem, havde han henkastet 
sagt, at det gjorde han, når slagter-
butikken på Kultorvet kom til salg. 
Egentlig havde han ikke tænkt sig at 
vende tilbage, for han var glad for 
at bo og arbejde i Brisbane, men det 
gjorde han alligevel i 1989 efter syv 
år. Så snart han var tilbage, fik han et 

opkald fra indehaveren af butikken, 
der gav ham et godt tilbud, og dermed 
gik atter en drøm i opfyldelse for Jens. 

Kultorvets øko-ildsjæl
Jens Slagter har afholdt mange hu-
mørfyldte events og prøvesmagnin-
ger for at udbrede nydelsen ved det 
virkelig gode kød. Især var afhent-
ning af julens økologiske gæs og æn-
der en københavnerbegivenhed, hvor 
godtfolk stod i kø i timevis og snak-
kede med hinanden, mens Jens Slag-
ter trakterede med kakao med rom 
og forventningens magiske stemning. 

Han var fremsynet og blandt de 
første modige slagtere, der kæmpede 
imod nitrit og farvestoffer. Han vid-
ste godt, at man i starten ville synes, 
at spegepølsen var en forkert farve, 
men han forklarede det fornuftige og 
blev en forbilledlig slagter, forkæm-
per og tiltrak sig et kvalitetsbevidst 
personale og kunder. Han praktise-
rede og insisterede på, at kød skulle 

være økologisk og at dyrene skulle 
have et godt liv. 

Udover at have en smuk butik 
med muntert personale, skabte han 
liv på Kultorvet og brændte for, at 
Kultorvet blev centrum for kvalitets 
mad. Derfor åbnede han i 2011, på 
Kultorvet 5, en restaurant med øko-
logisk smørrebrød med hjemmelavet 
velsmagende pålæg, i lokalerne, hvor 
den konkursramte Michelin Restau-
rant MR lå. Her skinnende hans ori-
ginalitet blandt andet igennem i ind-
retningen, hvor han satte sin signatur 
ved at hænge bowlerhatte-lamper op.

Farvel rare Jens
En driftig, visionær, afholdt og hjer-
tevarm spasmager, kvalitetsslagter 
og god mand har forladt København. 
Han vil mangle.

Tilbage med savnet står hans cho-
kerede personale og familie: Hans 
kone Hanne, deres to sønner, to døtre 
og første barnebarn.

TEKST CAMILLE BLOMST     FOTO TORBEN DRAGSBY

HUMØRBOMBEN 
MED BOWLERHATTENS VARME 
VIL MANGLE PÅ KULTORVET

Jens Slagter udstrålede en varme omkring sig, som er sjældent set i disse dage.

HÆDRET 
MED EGEN ØL

Jens Slagter blev bisat fra 
Trinitatis Kirke i Indre By, 
tirsdag d. 9. januar. Til lejlig-
heden havde brygmester, Jan 
Poul fra Svaneke Bryghus på 
Bornholm, hastebrygget en 
gravøl, som blev skænket til 
Jens Slagters bisættelse.
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CIRKUS GOODIE CARD 
ENDNU EN GANG
PRESSEMEDARBEJDER TALER MAGASINS KUNDESERVICE MIDT IMOD

DISKRIMINATION Forkerte op-
lysninger fra de ansatte i 
Kundeservice i Magasin på 
Kgs. Nytorv har skabt en 
masse uro hos kunder ved-
rørende deres rabatmulighe-
der. Magasin vil nu sørge for 
at informere Kundeservice 
bedre, siger en pressemed-
arbejder.

I artiklen i sidste avis 
kunne man læse om de gen-
tagne advarsler fra Magasins 
Kundeservice om Goodie-ra-
battens totale ophør primo 
januar 2018 for de kunder, 
der ikke er i besiddelse af 
en moderne smartphone. 
En kunde blev tilmed af-

vist med en iPhone 45. For 
gammeldags til app’en lød 
det. Og med Goodie-kortets 
snarlige afvikling som kort, 
forsvandt dermed også hen-
des mulighed for Goodie-ra-
batten. ”Ikke smart nok til 
Magasin”, bemærkede hun 
tydeligt skuffet.

Nyt håb for Goodie-kortet
Men nu dementeres disse tri-
ste oplysninger altså ganske, 
så behold Goodie-kortet. Der 
er håb. Magasins pressemed-
arbejder udtaler som sagt, at 
Kundeservice har taget fejl. 
Rabatkortet bliver ganske 
vist til en app for kunder 

med en nyere smartphone, 
men vi andre kan stadig 
både anskaffe og benytte det 
gode gamle kort også efter 2. 
januar 2018.  

De fejlagtige informatio-
ner fra de ansatte i Kunde-
service har skuffet mange 
af varehusets kunder, og det 
vil blive rettet. Rabatten vil 
kunne fås af alle med eller 
uden telefon, lyder det fra 
den presseansvarlige. 

Man kan kun håbe, at hun 
har ret.

jra@kbhavis.dk

TEKST JETTE R. ARENDRUP       FOTO TORBEN DRAGSBY

Kundeservice på Kgs. Nytorv vil blive opdateret med korrekte fakta.
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JUBILÆUM Jubilæumsudval-
get, Christianshavns Lokal-
historiske Forening og Chri-
stianshavns Lokaludvalg 
afholdt lørdag d. 6. januar 
sammen med en gruppe fri-
villige en meget vellykket 
jubilæumsnytårskur i Hal 
C. Arrangørerne havde på 
forhånd ingen idé om, hvor 
mange deltagere der ville 
komme, men helt perfekt 
mødte der lige så mange op, 
som der var dækket borde 
til, og den hyggelige hal var 
befolket af ca. 400 forvent-
ningsfulde gæster aftenen 
igennem.

Ved ankomsten mødtes 
gæsterne af et festligt brass 
band, og herefter afløste ind-
slagene hinanden efter et 
veltilrettelagt program. Men 
først bød lokaludvalgets for-
mand Poul Cohrt velkom-
men, og man skålede i Cava 
med kransekage til i den 
store sal, som var pyntet til 
lejligheden med Julie Kyhls 
glade dekorationer.

Samhørighed og solidaritet
Nu var det nye jubilæumsår 
skudt i gang, og lokalud-
valgets anerkendelsespriser 
kunne uddeles til fire in-
stitutioner, Kulturtårnet på 
Knippelsbro, Børnehaven,” 
Christianshavns Asyl”, Sø-
mandsforeningen af 1856’s 
projekt, ”Hjælp til Selvhjælp”, 
og vægmaleriet i fællesgår-

den i Prinsessegade 9-13. Her-
efter sang hele salen med på 
en herlig fællessang til byde-
lens pris.

Der var en stemning lige 
fra starten af glad forvent-
ning og fuld opbakning til 
arrangørerne. Et afbud fra et 
par madvogne i sidste øjeblik 
var en streg i regningen, men 
med kort varsel stillede Chri-
stianshavns Torvs pølsevogn 
op i stedet, og det gav hel-
digvis ingen sure miner. Det 
var snarere med til at under-
strege hele den stemning af 
samhørighed og solidaritet, 
der var fremherskende afte-
nen igennem. 

Spændende jubilæumsår
Kultur- og fritidsborgmester 
Niko Grünfeld holdt nytårsta-
len og valgte også at deltage i 
arrangementet bagefter. Han 
afløstes på scenen af jubilæ-
umsudvalgets formand, As-
bjørn Kaasgaard, der blandt 
andet kunne fortælle lidt om, 
hvad jubilæumsåret også har 
at byde på. F.eks. planlægger 
forlaget Gad en udgivelse om 
Christianshavns historie, og 
historikeren, Kristian Hvidt, 
arbejder på en bog om chri-
stianshavnerkunstenerne og 
deres værker. Dette er dog 
blot nogle få eksempler af 
mange. Den helt store jubi-
læumsfejring vil finde sted 
til august, og vil blive hjulpet 
godt på vej af en rundhåndet 

donation fra Nordea-fonden. 
Næste programpunkt var 

Christianshavns  unikke hi-
storie, og den præsenterede 
skuespilleren, Ulle Bjørn 
Bengtsson, forsamlingen 
for i en kvik og morsom 
gennemgang, tilsat utroligt 
spændende billedmateriale, 
tilrettelagt til lejligheden af 
historiker, Anders Bjørn. 

Digt, musik og dans
Bagefter var det tid til at lege 
med Per Vers, som digtede en 
christianshavnerrap på stå-
ende fod ved hjælp af input 
fra publikum. Rappen var en 
overvældende succes. 

Mindst ligeså populært 
var det efterfølgende mu-
sikalske indslag med ”Ka-
tinka”. Det var så stærk og 
medrivende en oplevelse, at 
salen sad musestille under 
hele den blændende koncert.

Men da bandet ”Gasoline” 
gik på scenen, kom der gang 
i forsamlingen. Dansegulvet 
fyldtes hurtigt og Kim Lar-
sens sange i nye arrangemen-
ter begejstrede publikum de 
næste halvanden time, indtil 
det var tid til at gå hjem. 

Aftenen havde haft et 
usædvanligt velfungerende 
og varieret program og et po-
sitivt og veloplagt publikum. 
Man kunne ikke have ønsket 
sig en bedre start på jubilæ-
umsåret.

jra@kbhavis.dk

TEKST JETTE R. ARENDRUP       FOTO TORBEN DRAGSBY

JANUAR
Man. D. 8: Hygge og snak, evt. film efter eget valg
Tirs. D. 9: Frokost, Patchwork/syværksted v. Lone Rasmussen, hygge og 
snak
Tors. D. 11: Hygge, snak og film.
Man. D. 15: Mulighed for Morgen gymnastik, Hygge og snak, evt. film efter 
eget valg
Tirs. D. 16: kl. 11 Tur til litteraturhuset og Thorvaldsens museum. Vi 
skal ind og så det nye litteraturhus som ligger lige ved Huset og derefter 
Thorvaldsens museum for at se deres flotte malerisamling. Vi mødes kl. 11 i 
forhallen i huset.
Tors. D. 18: Hygge og snak, frokost samt Malerworkshop fra kl. 11 V. Kirsten 
Syberg
Man. D. 22: Mulighed for Morgen gymnastik, frokost, evt. film efter eget valg
Tirs. D. 23: kl. 12 vi skal besøge Nyboders mindestuer, Sct. Poulsgade 24. 
Nyboder blev bygget af Chr. 4 til marines folk, det Nyboder vi ser i dag er dog 
lidt nyere, vi hører om historien og ser museet. Egen betaling 20 kr. Vi mødes i 
Huset i forhallen kl. 11.15 eller foran museet, vigtigt med tilmelding max 20 stk.
Tors. D. 25: Frokost, Patchwork/syværksted v. Lone Rasmussen, evt. film, 
hygge og snak
Man. D. 29: Mulighed for Morgen gymnastik, Hygge og snak, evt. film efter 
eget valg
Tirs. D. 30: kl. 11.30 skal vi høre et meget spændende foredrag af Tim 
Panduro om "De asociale" som handler om kz-lejrenes glemte danskere, Tim 
fortæller om en gruppe mennesker som ufrivilligt og flere af dem var social 
udsatte, endte i kz lejren. Kom og hør om dette spændende kapitel af 2.ver-
denskrig historie. Tim har skrevet en spændende bog om emnet. Der serveres 
ost og kiks, kage samt grønt.
Tors. D. 1 februar: 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 kultu-
relle oplevelser, sociale fællesskaber og livskvalitet i hverdagen? Så kom 
ind og besøg os i Samlingspunkt 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.
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 tilfæl-
det 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! 

CHRISTIANSHAVNS 
400-ÅRS JUBILÆUM 
FIK EN KANON START
DER BLEV TAGET HUL PÅ JUBILÆUMSÅRET 
MED EN VIRKELIG FESTLIG NYTÅRSKUR I HAL C

Der skete hele tiden noget spændende på scenen.
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Den 25-årige mand, der dræbte to ame-
rikanske kvinder i sommer ved at sejle 
vildt på en vandscooter i Københavns 
Havn er blevet idømt to års ubetinget 
fængsel, har Københavns Byret afgjort.

De to års fængsel til den 25-årige mand 
er en fællesstraf, hvor en tidligere straf på 
syv måneder er inkluderet. De øvrige syv 
tiltalte i sagen bliver straffet med bøde på 
mellem 3700 og 11.700 kroner.

Sagen tog sin begyndelse om aftenen 

den 6. maj sidste år. Her var to unge 
amerikanske kvinder ude at sejle i en 
udlejningsbåd fra firmaet GoBoat i Kø-
benhavns Havn, da den 25-årige mand 
sejlede sin vandscooter ind i udlejnings-
båden, hvor der i alt sad syv passagerer.

Den ene unge kvinde døde på ste-
det, den anden døde kort tid efter, og 
en tredje brækkede kæben. Resten af bå-
dens passagerer fik mindre skader.

lp

Efter at have brugt seks timer på at køre 
en beruset nordmand fra København 
til Oslo, forlod nytårsbranderten taxaen 
uden at betale regningen på 12.500 dan-
ske kroner. 

- Da de kom frem til stedet, forduf-
tede manden ind i lejligheden. Det at 
tage en taxa fra København til Oslo er 
jo en kostbar affære, så jeg forstår godt, 
at chaufføren kontaktede os, siger ope-
rationsleder ved Oslo Politi Vidar Peder-
sen til VG. 

Efter lidt tid lykkedes det politiet at 
finde frem til den rigtige lejlighed. Da 
betjentene kom ind i lejligheden, lå ta-
xakunden og sov i sin seng. 

- Han blev vækket af politiet. Han er 
godt beruset, men vi er nu i lejligheden, 
hvor han prøver at betale med kort, så 
det ordner sig, siger Vidar Pedersen. 

Taxaturen, der gik gennem tre skan-
dinaviske lande endte med at koste den 
norske fulderik 18.000 norske kroner. 

lp

En omfattende sag om økonomisk kri-
minalitet blev afbrudt, da Østre Lands-
ret helt usædvanligt fyrede tre af de be-
skikkede advokater. Retten mente, at de 
havde betalt penge under bordet for at 
blive tildelt jobbet som offentligt betalte 
forsvarere - et job, der var yderst indbrin-
gende i den langstrakte ankesag. Et job, 
hvor salæret var adskillige hundrede tu-
sinde kroner. De implicerede advokater 
afviser, at der er hold beskyldningerne. 

- Det er en sag, hvor der ikke bare 
er rejst tiltale for tjenesteligt misbrug, 
men også for at de har afgivet urigtige 
erklæringer for Østre Landsret, siger 
specialanklager Jakob Buch-Jepsen til 
TV 2.

Ifølge Østre Landsret var der indgået 
en skriftlig aftale om svindelnummeret 
- og tidligere er det blevet beskrevet, at 
det skulle koste advokaterne 20-30 pro-
cent af deres salær eller i nærheden af 
7000 kroner per dag, de modtog det ind-
bringende job.

To advokater er tiltalt for at "købe" sig 
til at blive beskikkede forsvarere, mens 
en tredje ifølge tiltalen stod for at indgå 
aftalen på sine kollegers vegne.

Advokaterne risikerer både fængsel, 
bøder og at miste retten til fremover 
at virke professionelt - "idet forholdene 
gør de tiltalte uværdige til den agtelse 

og tillid, der må kræves til udøvelse af 
advokatvirksomhed", som der står i an-
klageskriftet.

Yderligere en advokat har tilstået, at 
han udsat for hårdt pres betalte et en-
gangsbeløb på 25.000 kroner for at blive 
beskikket i sagen, men den pågældende 
advokat er siden afgået ved døden og er 
dermed ikke del af den nye straffesag.

Alle tiltalte i den oprindelige sag 
om økonomisk kriminalitet blev dømt 
i både byret og landsret. Straffene endte 
på samlet mere end 24 års fængsel.

Der er navneforbud i sagen, der for-
ventes afsluttet i Københavns Byret 1. 
februar 2018.

lp

To års fængsel for 
vanvidssejlads

Stangstiv nordmand tog taxa fra 
København til Oslo - og løb fra regningen

Advokater på anklagebænken

MIDDELALDERBYEN 
SKAL LUKKES FOR 
BILTRAFIK - MÅSKE
TERROR En række storbyer i ud-
landet er de seneste år blevet 
ramt af terrorangreb udført 
med køretøjer, der i høj fart 
rammer folkemængder. Der-
for har PET og Københavns 
Politi anbefalet Københavns 
Kommune at etablere hastig-
hedsdæmpende foranstaltnin-
ger, som kan mindske risikoen 
for et terrorangreb med for ek-
sempel en lastbil.

Mange af de hastigheds-
dæmpende foranstaltninger 
er etableret i Middelalderbyen, 
hvor de blandt andet skaber 
dårlig fremkommelighed for 
cyklister og fodgængere. Der-
for har et flertal i Teknik- og 
Miljøudvalget afsat knap to 
millioner kroner til at under-
søge muligheden for at lukke 
Middelalderbyen af for biltra-
fik, så antallet af hastigheds-
dæmpende foranstaltninger 
kan nedbringes. 

I det videre analysearbejde 
vil Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen se på tre mulige afgræns-
ninger af området. Analyserne 

skal vise, hvad en lukning af 
Middelalderbyen vil have af 
konsekvenser for cyklister, gå-
ende og anden trafik samt for 
parkering og byrum både in-
den for og uden for Middelal-
derbyen.

Blandt andet skal det vur-
deres, hvordan eventuelle tra-
fikale gener i de omkringlig-
gende gader kan minimeres. 
Forvaltningen vil i arbejdet 
inddrage københavnernes og 
erhvervslivets viden og ønsker. 

Endvidere skal der tages 
stilling til, hvilken type bil-
trafik der undtagelsesvist skal 
gives adgang til området ved 
hjælp af hæve- og sænkepul-
lerter - eksempelvis udryk-
ningskøretøjer og varelevering 
til områdets mange butikker.

Det er umiddelbart vurde-
ringen, at den fremtidige tra-
fikmængde vil have betydning 
for, hvor mange hastigheds-
dæmpende foranstaltninger 
man kan undvære i Middelal-
derbyen.  

lp@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN

Mange af de hastighedsdæmpende foranstaltninger er etableret i Middelal-
derbyen, hvor de blandt andet skaber dårlig fremkommelighed for cyklister og 
fodgængere.



8 KBH K	 JANUAR	2018	ÅRGANG	13

KLUMME  Ved årsskiftet er der altid en betydelig 
interesse for, hvad der vil ske i det nye år - aktu-
elt i 2018. Erfaringerne fra tidligere års prognoser 
viser, at det på visse områder  er muligt at forud-
sige, hvad der vil ske. Jeg noterer dog samtidig, 
hvad Storm P. i sin tid sagde: ”Det er svært at spå, 
især om fremtiden!”

Ser vi først på de internationale forhold, kan 
sidste års betragtninger gentages. Nemlig, at Dan-
mark er et lille land, der ikke har megen indflydelse 
på, hvad der sker i verden. Det gælder økonomi og 
politik . Den indenlandske økonomi er, bl.a. fordi 
vi er et land med en betydelig eksport, afhængig 
af, hvad der sker i verden omkring os. Vi er et af 
de lande, der i forhold til brutto nationalproduktet 
(BNP) har det største overskud på betalingsbalan-
cen. I 2017 anslås overskuddet til 8,3 pct. af  BNP. 
I Europa er det kun Svejts og Holland som, begge 
med 9,7 pct., ligger højere. Mærsk, der med 633 
skibe er verdens største containerrederi, bidrager 
i høj grad til den gunstige betalingsbalance. 

AKTIEMARKEDET
Det danske aktiemarked har også, med en stig-
ning på 14,9 pct., klaret sig rigtigt godt. Samlet set 
i Euro-området er aktierne steget med 10,9 pct. I 
årets løb er den danske krone styrket i forhold til 
USD med 28 pct. Ingen kan med sikkerhed sige, 
hvor længe denne positive udvikling kan vare; men 
et er sikkert. Hvis vi ikke magter at få de mange, 
ofte dårligt uddannede flygtninge, fra mindre ud-
viklede lande, der er kommet og fortsat kommer 
til Danmark i arbejde, så får vi endnu større pro-
blemer, end vi allerede har på det område. Det 
forekommer særligt vigtigt at sikre, at de unge ind-
vandrere får en ordentlig uddannelse.     

Arbejdsløsheden i Danmark var i oktober 2017 
på 4,3 pct. mod 8,8 pct. i Euro området. I EU er det 
kun Norge og Svejts, der med en arbejdsløshedspro-
cent på hhv. 4,0 og 3,0 klarer sig bedre.     

Nationalbankens opgørelse viser en forventet 
stigning i husstandenes privatforbrug fra 980 mia. 
kr. i 2016 til 1.012  mia. kr. i 2017 – en stigning 

på 4,7 pct. I 2018 forventes kun en stigning på 3,8 
pct. Indkomsten forventes at stige med 4,2 pct. 
Opsparingen forventes til gengæld at stige med 
4,9 pct. eller 27 mia. kr.    

De, der har gemt Københavneravisen fra januar 
2017, eller henter udgaven på nettet, vil nok være 
enige med mig om, at nationale og internationale 
forhold ikke har ændret sig meget. De to præsi-
denter Donald Trump og Vladimir Putin er fortsat  
verdens mest magtfulde mænd. Putin har nyligt 
bebudet, at han stiller op til endnu en valgperi-
ode. Der er næppe tvivl om, at han bliver genvalgt. 

Det næste præsidentvalg i USA er i 2020. Me-
ningsmålingerne tyder ikke på, at Trump bliver 
genvalgt. En lang række andre potentielle kan-
didater ligger langt foran ham i meningsmålin-
gerne. Men måske kan den drevne forretnings-
mand, som Trump er, skabe så megen øget vækst 
i USA, at han alligevel kan holde fast i præsiden-
tembedet. 

Den kinesiske præsident Xi, som både residerer 
over verdens næststørste økonomi, verdens største 
befolkning og atomvåben, vil nok gøre gældende, 
at han også hører med i magteliten. Det gør han 
også, men Xi har den store udfordring, at hans 
land skal forsørge 1,5 milliarder flere mennesker 
end USA, for et beløb på 680 mia. USD. Det er 
mindre end, hvad USA har til rådighed. Indien, 
der har en befolkning af samme størrelsesorden 
som Kina, nemlig 1,3 mia., har en samlet økonomi 
på 2.1 mia USD. Det er mindre end en femtedel af 
den kinesiske økonomi. Det ser man umiddelbart, 
når man rejser i Indien, hvor en meget stor del af 
befolkningen lever i ekstrem fattigdom. 

SIKKERHEDSPOLITIK
Hvis vi danskere puster os op, hvad vi lejlighedsvis 
gør, og ser på sikkerhedspolitik, lægger vi vægt på, 
at vi hersker over ind- og udsejlingen til Østersøen. 
Det må dog betragtes som tvivlsomt, at Danmark i 
den aktuelle situation, vil hindre russiske fartøjer 
i at komme ud i Atlanterhavet. I en mulig skærpet 
situation kan det ikke udelukkes, at Danmark væl-
ger igen at udlægge miner i de danske farvande. 
Rusland har dog minestrygere, der vil kunne sikre 
russiske skibe, som vil passere minerede danske 
farvande.  

Størsteparten af de miner, som briterne og ty-
skerne lagde ud i danske farvande under 2. verdens-

krig er blevet fjernet. Men der er stadig ca. 5.000 til-
bage, vurderer Minørkorpset. Et dansk forskerhold 
har derfor udviklet en drone, som skal effektivisere 
lokaliseringen af de resterende miner. Dronen er 
ret unik, fordi den flyver, som et helt almindeligt 
fly. Derudover har den en unik egenskab; den kan 
lette og lande lodret, siger projektleder på DTU, 
Arne Døssing. Miner fra verdenskrigene er ofte la-
vet af stål, som er magnetisk. Rydningsoperationer 
foregår derfor med magnetometre, som kan op-
fange magnetiske signaler. Under operationenerne 
er magnometeret pakket ind i en strømlinet kasse 
med gps- og højdemålere - også kaldet en bird.

POSITVE TENDENSER
Økonomisk set tegner der sig et ret positivt billede 
af det danske aktiemarked. 

Man skal have været ret uheldig, hvis man ikke 
har tjent penge på aktiemarkedet i 2017. Vi har en 
række danske virksomheder, der opererer globalt 
med stor dygtighed og det må forventes at fortsætte 
i 2018. To aktier har udviklet sig særligt positivt 
i 2017. Det er SP Group og DSV. Vestas, der leve-
rer vindmøller til hele verden, er presset af bl.a. 
kinesiske producenter, men skal nok komme på 
banen igen, når markedet opdager, at de danske 
vindmøller er af bedre kvalitet end de kinesiske. 
Novozymes, Royal Unibrew, Danske Bank og Per 
Aarslev har også udviklet sig positivt. Coloplast og 
Genmap har givet tab. Mine forventninger til det 
danske aktiemarked i 2018 er positive, så jeg regner 
også med at tjene på aktierne i 2018. 

Jeg følger markedet løbende og justerer, når 
jeg ser ændrede signaler. Vil man ikke selv passe 
sine aktier, kan man investere i en aktiefond. Der 
er dog ikke garanti for gevinst. En oversigt i dag-
bladet Børsen fra den 3. oktober 2017 viser, at 
kun 72 ud af 176 fonde har klaret sig bedre end 
gennemsnittet. 

Uden garanti for noget som helst, tør jeg dog 
godt anbefale at investere i danske aktier. Det 
er specielt SP Group og DSV, som jeg også satser 
på i 2018.  

Slutteligt vil jeg gerne ønske Københavneravi-
sens læsere et rigtigt godt 2018!

jt@kbhavis.dk

UDSIGTERNE FOR 2018

 TEKST  
 JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT.  
 INSTITUTE FOR BUSINESS CYCLE ANALYSIS 
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TRAFIKSIKKERHEDEN 
VED INDERHAVNSBROEN SKAL FORBEDRES

OPRUSTNING AF DEN KOMMUNALE HJEMMEPLEJE PÅ VEJ

TRAFIK Efter årelange forsin-
kelser og en perlerække af 
små og store problemer er In-
derhavnsbroen nu blevet en 
stor succes. Broen har overra-
sket positivt, idet den bliver 
benyttet af endnu flere cyk-
lister og fodgængere, end det 
var forventet, før broen åb-
nede. Der kører dagligt over 
14.000 cyklister på broen, 
som også er blevet en velbe-
søgt turistattraktion. 

Den store popularitet be-
tyder dog et meget massivt 
pres på trafikafviklingen - 
især på det sted, hvor Inder-
havnsbroen lander på City-si-
den i vejkrydset Havnegade/
Nyhavn. Teknik- og Miljøfor-
valtningen har allerede la-
vet nogle mindre ændringer 
i vejkrydset, men der er sta-
dig problemer, når de mange 
cyklende og gående skal fær-
des imellem hinanden. Der-
for vil forvaltningen nu re-
gulere forholdene yderligere 

for at forbedre trafiksikker-
heden.

I dag er overgangen mel-
lem Inderhavnsbroen og Ny-
havn udformet som et så-
kaldt "shared space" - hvilket 
betyder et areal med blandet 
trafik. Med så megen træng-
sel er det svært i praksis at 
deles om pladsen, og fodgæn-
gerne kommer ofte til at gå på 
tværs af cykeltrafikken.

Forvaltningen har alle-
rede opsat lette hegn mellem 
stolperne for at adskille fod-
gængere og cyklister. Herud-
over vil der blive etableret en 
midterhelle imellem de to cy-
kelbaner i hver sin retning, så 
fodgængere kan opholde sig 
på hellen, mens de orienterer 
sig i de to cykelretninger.

Bedre belysning
Derudover bliver udformnin-
gen ændret, så cyklisterne får 
fortrinsret til at køre mellem 
Nyhavn og Inderhavnsbroen, 

mens fodgængerne kun skal 
kunne krydse cyklisternes 
rute på et indsnævret over-
gangssted, hvor det er marke-
ret, at her kører der cyklister.

Ændringen skal således 
give fodgængere en tydelig 
bane, hvor de kan krydse 
strømmen af cyklister, frem 
for at de går mere tilfældigt 
på kryds og tværs. Samtidig 
vil belysningen blive forstær-
ket, sådan at krydsnings-
punktet fremstår tydeligt 
hele døgnet.

Rent praktisk erstattes 
nogle af fliserne for enden 
af broen ved Nyhavn-siden 
med asfalt, så det også på 
den måde bliver mere tyde-
ligt, hvor cyklisterne kører.

Arbejdet med at forbedre 
trafiksikkerheden ved Inder-
havnsbroen forventes at blive 
udført i første halvdel af 2018. 

lp@kbhavis.dk

HJEMMEPLEJE I løbet af 2018 
bliver det muligt for borgere, 
der modtager hjemmepleje, 
at tilkøbe ekstra ydelser som 
for eksempel personlig pleje 
og hjælp i hjemmet. Dermed 
sidestilles modtagere af den 
kommunale hjemmepleje 
med de borgere, der benyt-
ter private leverandører.

Det er Socialudvalget, 
Sundheds- og Omsorgsudval-
get og Borgerrepræsentatio-
nen, der har besluttet, at alle 
borgere i Københavns Kom-
mune, der modtager hjem-
mepleje i løbet af 2018 skal 
kunne udvælge og tilkøbe 
ekstra ydelser på hjemme-
plejeområdet.

Ydelserne præsenteres i 
et katalog til borgerne og 
spænder fra hjælp til selv at 
tilberede mad eller hjælp til 
rengøring til oppyntning af 
hjemmet eller følgeskab på 
en tur på apoteket. De eks-
tra tilkøbte ydelser vil blive 
leveret af hjemmeplejen i Kø-
benhavns Kommune samt af 
Københavns Madservice. 

De ekstra ydelser, som 

borgerne eventuelt vælger at 
tilkøbe, kommer ikke til at 
erstatte den hjælp, som bor-
geren ellers ville være beret-
tiget til at modtage som al-
mindelig hjemmepleje efter 
lovgivningen. Hvis en bor-
gers behov for hjemmehjælp 
stiger, vil borgeren blive vi-
siteret til det af Københavns 
Kommune som normalt. 

Individuelle aftaler 
Udvalget af de ekstra ydel-
ser i kataloget er fastlagt ud 
fra en brugerundersøgelse, 
så ydelserne matcher det, 
som målgruppen efterspør-
ger. Hvis man som borger 
har andre ønsker end dem, 
der er i kataloget, er det mu-
ligt at lave individuelle afta-
ler med sin hjemmeplejer om 
andre ydelser. Der skal dog 
være tale om opgaver, der kan 
udføres af personalet i hjem-
meplejen.

Kataloget med ydelserne 
er blevet til efter dialog med 
FOA og Ældresagen, lige-
som det har været igennem 
en juridisk vurdering, så det 

sikres, at Københavns Kom-
mune ikke foretager sig no-
get, der er konkurrenceforvri-
dende, pointeres det. 

Prisen for et ekstra måltid 
mad eller hjælp til at få strø-
get sit tøj inden barnebarnets 
bryllup bliver fastsat efter, 
hvor mange udgifter kom-
munen har ved at afholde 
ydelsen. Kommunen må 
ikke tjene penge på, at bor-
gerne køber ekstra ydelser, 

og samtidig må prisen ikke 
være på et niveau, hvor den 
er konkurrenceforvridende i 
forhold til markedet.

Muligheden for at tilkøbe 
ekstra ydelser er en del af det 
såkaldte frikommuneforsøg, 
der løber frem til udgangen 
af 2020. Ud over København 
er de deltagende kommuner 
Odense, Randers, Århus og 
Esbjerg. I disse kommuner 
vil man altså fremover som 

et forsøg kunne købe sig til 
ekstra ydelser, som man ken-
der det fra de private leveran-
dører af hjemmepleje til bor-
gere. 

Tilbuddet gælder alle 
borgere, der allerede er el-
ler fremover bliver henvist 
til hjemmepleje i de pågæl-
dende kommuner.  

lp@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN

TEKST LARS PETER LORENZEN

Inderhavnsbroens popularitet har skabt betydelige problemer, når de man-
ge cyklende og gående skal færdes imellem hinanden. Derfor iværksættes 
nu diverse tiltag for at forbedre trafiksikkerheden.

Fremover bliver det muligt for modtagere af den kommunale hjemmepleje at tilkøbe ydelser på tilsvarende vis, som 
borgere, der benytter private leverandører, altid har haft mulighed for.



10 KBH K	 JANUAR	2018	ÅRGANG	13

INTERNATIONAL 
KLIMAPRIS TIL KØBENHAVN
KÅRING Københavns Kommune er for tredje gang ble-
vet hædret med en såkaldt C40 Award for sit arbejde 
med at overvåge energiforbruget i sine ejendomme. 
Københavns Kommune modtager klimaprisen for sit 
omfattende arbejde med strategisk energiovervågning, 
energistyring og energirenovering i kommunens ejen-
domme.
- København skal gå forrest med grønne løsninger, som 
inspirerer andre storbyer. Derfor er jeg virkeligt stolt 
over, at København nu for tredje gang vinder C40's 
prestigefyldte klimapris - denne gang for vores indsats 
med at gøre vores bygninger mere energieffektive og 
klimavenlige. Det er stort, siger overborgmester Frank 
Jensen (S).

Verdens første
København vinder klimaprisen, fordi den danske ho-
vedstad er den første by i verden, som har et centralt 
energiovervågningssystem, der monitorerer og optime-
rer energiforbruget i kommunens bygninger.

Københavns Ejendomme & Indkøb har installeret 
overvågningssystemet på kommunens ejendomme. 
Med systemet kan kommunen aflæse forbruget af el, 
vand og varme på timebasis og løbende justere og 
forbedre energiforbruget i bygningerne.

Energioptimering af bygningerne er del af kom-
munens samlede indsats for at nå målet om, at Kø-
benhavn skal være verdens første CO2-neutrale ho-
vedstad i 2025.

København vandt sammen med værtsbyen Chi-
cago C40-prisen i kategorien for energieffektivitet og 
ren energi. De vandt foran de fire øvrige finalister i 
kategorien: Austin, Knoxville, Vancouver og den ki-
nesiske storby Qingdao.

C40 Awards er blevet uddelt siden 2013. København 
har vundet to gange før - i 2013 for sin klimaplan for 
et CO2-neutralt København i 2025 og i 2016 for sin 
skybrudsplan. 

lp@kbhavis.dk
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  FOR BESTILLING:        ELLER SPØRGSMÅL:
tlf.nr.: 33 12 29 02 e-mail: slagter@kultorvet.dk

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

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

og dagens sauce - Hertil stort salatbord

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

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

TEKST LARS PETER LORENZEN

- Jeg er virkeligt stolt over, at København nu for tredje gang vinder C40's prestigefyldte klimapris, siger overborgme-
ster Frank Jensen - som selv sidder i C40's styregruppe.

FAKTA OM ENERGIOPTIMERING

· Københavns Ejendomme & Indkøb (KEID) har udviklet 
energiovervågningssystemet i samarbejde i HOFOR.

· KEID startede med 100 pilotejendomme i 2015. Ved 
udgangen af 2017 er der installerer energiovervåg-
ning på 550 kommunale ejendomme, bl.a. skoler, 
daginstitutioner, kulturinstitutioner, plejehjem og 
administrationsejendomme.

· Energiovervågningssystemet er skalérbart og der 
kan løbende tilføjes nye ejendomme.  

· Energiovervågningssystemet kan kopieres af andre 
kommuner i Danmark. Konceptet er allerede udbredt 
til en række private parter i Energispring, som er et 
partnerskab mellem bl.a. København, HOFOR, store 
bygningsejere og andelsboligforeninger.

FAKTA OM C40

· C40 awards 2017 har uddelt priser indenfor fem ka-
tegorier: energieffektivitet og ren energi, bæredyg-
tig transport, affaldsreducering, klimaplaner, klima-
tilpasning. I alt var 25 byer nomineret og 10 byer (to 
i hver kategori) vandt.   

· C40-netværket er et samarbejde mellem 86 af ver-
dens største byer om klimasikring, CO2-reduktion, 
bæredygtig byudvikling og grøn vækst. København 
har været med siden 2009. Overborgmester Frank 
Jensen (S) sidder i C40’s styregruppe.

· København leder et grønt vækst-netværk i C40, der 
arbejder for nye måder at koble bæredygtig byud-
vikling med økonomisk vækst, innovation og jobska-
belse.



Nicorette® (nicotin) QuickMist, mundhulespray 1 mg nikotin/spray til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Sukkersygepatienter bør kontrollere deres blodsukker oftere pga. øget insulinoptagelse ved rygeafvæn-
ning. Nikotindoser, som en voksen ryger tolererer, kan give forgiftningssymptomer/være dødelig hos små børn. Ram ikke øjnene, når der sprayes. Mundhulesprayen indeholder små mængder alkohol. Bør ikke bruges til børn u. 18 år eller af gravide/ammende uden lægens anb. Risikoen bør dog altid afvejes over for fortsat rygning. 
Evt. skal produktet bruges umiddelbart efter amningen. Bivirkninger: Ved rygeophør generelt kan abstinenssymptomer som nedtrykthed, søvnforstyrrelser, uro og irritabilitet opstå. Desuden ses allergiske reaktioner hos disponerede personer. Som regel ses irritation i mundhule/hals, mundsår, tandkødsblødning samt hoste og 
hikke i den tidlige fase af behandlingen. Hikke, hovedpine, kvalme, irritation i halsen, lokale virkninger så som en brændende følelse, betændelse i munden, ændringer i smagssansen, mundtørhed eller øget mængde spyt, sure opstød, halsbrand, smerter eller ubehag i maven, opkastning, luftafgang fra tarmen eller diarré, træt-
hedsfølelse, overfølsomhed (allergi), snurrende, prikkende fornemmelse. Dosering: Spis og drik ikke, mens mundhulesprayen anv. Hvis der normalt ryges 15 cig. dgl. skal der bruges 1-2 pust mindst 15 x dgl. Der kan bruges op til 4 pust/t, men max. 2 pust pr. dosering og max. 64 pust/døgn. Uge 7-12: Nedsæt antal pust pr. dag, så 
der i uge 12 ikke bruges mere end 4 pust/dag. Anv. af mundhulespray bør ophøre, når forbruget er nedsat til 2-4 pust pr. dag. Regelmæssig brug ud over 6 måneder anb. ikke. Pakninger: 1 dispenser a 13,2 ml (150 pust) og 2 dispensere a 13,2 ml (2 x 150 pust). Ikke apoteksforbeholdt. Dispenseren er børnesikret. Læs indlægs-
sedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com April 2016. Zymelin® ukonserveret næsespray 1 mg/ml (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Forkølelse med tilstop-
pet næse eller ved bihulebetændelse. Mindsker hævelse af næseslimhinden og giver luft i næsen. Dosering: Voksne og børn over 10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens anvisning. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed overfor xylometazolin eller et 
af de øvrige indholdsstoffer, ved grøn stær med snæver kammervinkel, eller hvis man har fået fjernet hypofysen/er blevet opereret i hjernen gennem næse eller mund. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Må ikke anvendes til børn under 2 år, da de kan få alvorlige bivirkninger - selv ved lave doser. Bør ikke anvendes i mere 
end 10 dage. Hyppig og langvarig brug kan medføre hævelse af næseslimhinden og øget sekretion fra næsen. Anvendes med forsigtighed af personer, der har oplevet søvnforstyrrelser, svimmelhed, rysten, forstyrrelse i hjerterytmen eller forhøjet blodtryk ved andre lægemidler. Anvendes med forsigtighed og kun efter lægens 
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.

København Vaisenhus Apotek
Landemærket 3-5 · 1119 København K · Tlf. 33 15 41 10
www.vaisenhus-apotek.dk

Venlig hilsen

Tine Wiboltt
Apoteker på København 
Vaisenhus Apotek

Gælder fra den 2. januar til den 21. januar 2018

APOVIT Multi voksen, 
200 stk.

APOVIT Extra voksen, 
200 stk.

Hedrin Once gel,
100 ml.

Hedrin Protect & Go,
120 ml.

Dermalog Shampoo,
200 ml.

Dermalog Hårbalsam,
200 ml.

Multi-tabs 50+,
180 stk.

Multi-tabs Daglig 11+,
190 stk.

*Priserne gælder fra 2. januar – 21. januar 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 provo70’erne 
flyttede de bluseløse solba-
depiger fra forstadshavernes 
hækkedække ind til centrum 
af hovedstaden for at provo-
kere ved at slikke sol omkring 
Storkespringvandet. 

Hvis yngre generationer 
ser pressefotos af afklædte 
denimhavfruer med bar top 
og jeans med svaj, så er det 
ikke noget, der er sat op for 
fotografen. For hippierne var 
det naturligt at være nøgne, 
mennesket blev jo ikke skabt 
med tøj, lød forklaringen. 
Derfor var det direkte op-
byggeligt for os børn, at glo 
lige ind i malkeværket på en 
fremmed mor. 

I dag dækker vi os til, men 
blotter enhver personlig sam-
tale ved at gennemføre den 
i byens åbne rum. Ublu fol-
der jeg ørerne ud og opsnuser 
forslugent med min overdi-
mensionerede nysgerrighed 
socialrealisme og tendenser 
fra selvforskyldte kilder.

Den mystiske pige
De brudstykker af tanker, jeg 
får forærende, blomstrer i min 
fantasi. For eksempel havde 
jeg en samtale med en tilfæl-
dig fem årig pige, som på opfor-
dring oplyste sit fornavn (hvil-
ket betyder, at dette er kendt af 
en beskeden del af reaktionen) 
men i spalterne optræder hun 
som anonym. 

Hun sværmede omkring 
mig med en endeløs strøm 
af oplysninger og overvejel-
ser, mens hendes mor fore-
tog telefonopkald adskillige 
meter borte. Pigen leverede 
herlig børneundren som: 

“Kildevand, det synes jeg 
er det forkerte navn, for det 
er jo danskvand, der kilder på 
tungen.”.

Pludselig sagde hun føl-
gende: “Min mor er kærester 

med lynets hast.”. Så uddy-
bede hun uden, at jeg pres-
sede på andre måder end ved 
åbenlyst at være lyttende og 
reagere med klar mimik (læs: 
næsten klovnet positiv, lige-
som sygeplejersker, der arbej-
der på en børneafdeling) og 
så kom den sørgelige replik 
om moren, som kom fra et 
sort hjerte “Jeg kalder hende 
den mystiske pige”. 

Gavesøskende og 
fornuftskilsmisse
Mere fra virkelighedens ver-
den: I toget mødte to tidligere 
veninder hinanden. De faldt 
ind i den gamle tone på få se-
kunder. Følgende samtale ud-
spandt sig på sædet lige foran 
Københavneravisens lange 
snageører:

“Hej, hvor er det længe si-
den.”

“Har du det godt?”
“Ja, fint, og dig?”
“Det er OK, du spørger. 

Du har måske set det på Fa-
cebook. “Ikke længere i for-
hold”. Super fin fornuftskils-
misse. Ingen drama og en 
tre-ni deleordning om bør-
nene, så sér de deres far, men 
det er mine børn.”

“Hold da op.”
“Han smed en bombe. 

Men med alt det embedsrej-
seri, så kunne det ske. Hende 
kollegaen var så uimodståe-
lig, at hus og have og fælles 
børn skulle brydes op. Nu 
lyder jeg lidt bitter, men det 
er jeg ikke. Børnene har fået 
nye “gavesøskende”, som det 
hedder i dag. Ikke noget med 
“sted”- eller “pap”. “Gavesø-
skende” skal vi kalde dem og 
Tyven vil gerne hedde “eks-
tra-mor”.”

En kaskade af tåkrum-
mende scener med ordudgy-
delser mellem forurettede og 
forsvarende ægtefæller ruller 
i mit hoved.

Ris a la mande i en kurv
Nogle gange opsnapper jeg 

fragmenter, hvor gakgaklogik 
beviser, at jeg må have hørt 
forkert, som i Søstrene Grene 
den 23. december: “I år vil jeg 
servere ris a la mandlen i en 
kurv.”

Naturligvis spiller min, 
til tider lidt for livlige fan-
tasi, som jeg altid er blevet 
beskyldt for at have, særligt i 
skoletiden, mig et puds.

Og dét jeg troede, at jeg 
hørte en eftermiddag på 
børnebiblioteket, var natur-
ligvis ikke det, der blev sagt. 
Jeg behøvede ikke en gang at 
banke på toiletdøren for at 
undersøge rigtigheden. Men 
min fantasiforvrængede hø-
relse registrerede denne sær-
prægede ordveksling mellem 
farfar og barnebarn: “Hvor er 
farmor henne?” 

Og farfar, der læser i et 
magasin løfter ikke blikket, 
men vrisser halvhøjt “Hun er 
på toilettet for at hænge sig. 
Det har jeg jo sagt.”

Pikante damelår
Andre gange ville det være 
bedst, hvis problemet bare var 
min kreative hørelse. Eksem-
pelvis forleden dag, hvor jeg 
bankede på hos mine dejlige 
naboer med døtrene på fem 
og otte år. Deres solide far slår 
hoveddøren op og stuen dufter 
lokkende af nypoppede pop-
korn “Hej - pigerne og mig sid-
der lige og hygger med James 
Bond”. 

Skudepisoder, stramme 
damelår viklet pikant om 
herrehals, svedige nærkampe 
og bilsammenstød, der sætter 
sig i centeret for dårlig natte-
søvn. Undersøgende strækker 
jeg indiskret hals og glor ind i 
stuen, hvor fladskærmen glø-
der af agent 007. Læser han 
så underteksterne op for døt-
rene? 

Tidende skifter. I 70’erne 
måtte vi kun se bare patter, 
gadevold og aggressive poli-
tibetjente, hvis det var live.

cb@kbhavis.dk

MED MOR I BYEN

TEKST CAMILLE BLOMST

PALÆ_41x40.indd   1 09/06/06   16:36:00

PALÆ_41x40.indd   1 09/06/06   16:36:00

FROKOST

12 KBH K AUGUST 2012 ÅRGANG 7

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

BEMÆRKELSESVÆRDIGE 
BYBEMÆRKNINGER

   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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OMSIDER STRAMMES 
DER OP I BORGERCENTER 

HANDICAP
SAGSBEHANDLING På grund af 
massive problemer inden for 
især sagsbehandling og en stor 
personalegennemstrømning 
i Borgercenter Handicap, har 
Socialudvalget nu godkendt en 
udviklingsplan, der skal være 
med til at stramme op i Bor-
gercenter Handicaps arbejde 
fremover.

Udviklingsplanen indehol-
der fem temaer, som Borger-
center Handicap særligt vil 
strukturere sine indsatser ud 
fra. I udviklingsplanen har 
disse temaer fået følgende 
smarte overskrifter: professio-
nel borgerdialog, styrket faglig 
kvalitet og læring, rettidighed, 
attraktiv arbejdsplads og res-
sourcer i balance. 

Medarbejderne skal i frem-
tiden i højere grad fokusere 
på at "forventningsafstemme 
med borgerne", som det ud-
trykkes, så begge parter er in-
formeret og indforståede med 
sagsbehandlingens forløb og 
ved, hvad der forventes af hin-
anden. 

Derudover vil der blive fo-
kuseret på, hvad der forstås 
ved formuleringen "fast sags-
behandler", så medarbejderne 
er opmærksomme på, hvor-
dan de bedst udfylder rollen 
som fast sagsbehandler, og 
borgerne ved, hvad de kan 
forvente sig af en fast sagsbe-
handler.

Sagsbehandlere gider ikke mere
Borgercenter Handicap har 
den seneste tid haft kæmpe 
problemer med personalegen-
nemstrømning. Der har ikke 
manglet sagsbehandlere, men 
der har løbende været en stor 

udskiftning af medarbejdere, 
som har resulteret i skiftende 
sagsbehandlere for borgerne. 

Nu har man så fundet frem 
til, at der skal gøres en indsats 
for at sikre en højere medar-
bejdertrivsel og fastholdelse 
af medarbejdere i Borgercen-
ter Handicap. Det skal ske ved 
at fokusere på "kompetenceud-
vikling hos medarbejderne", 
som det hedder i den kommu-
nale lingo. Derudover vil ar-
bejdsgange og processer tages 
op til revision og forenkles el-
ler ændres i de tilfælde, hvor 
det giver mening. 

Der er områder, hvor Bor-
gercenter Handicap har haft 
og stadig har problemer med at 
overholde de eksisterende sags-
behandlingsfrister. Ofte skyl-
des dette udefrakommende 
faktorer, såsom indhentning 
af oplysninger fra tredjepart 
og partshøring. Derfor fore-
slår Socialforvaltningen nu, at 
visse sagsbehandlingsfrister 
forlænges. 

De handicappede medbor-
gere skal have oplyst den re-
elle forventelige sagsbehand-
lingstid, så de får en realistisk 
og konkret information at for-
holde sig til. De frister, der øn-
skes forlænget har indvirkning 
på omkring 600 ud af cirka 
14.000 ansøgninger om året. 

Socialudvalget har god-
kendt, at Socialforvaltningen 
nu sender forslagene til de 
forlængede sagsfrister i hø-
ring hos de relevante bruger-
råd, inden de sendes til endelig 
godkendelse i Socialudvalget i 
2018. 

lp@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN

Efter massive problemer i Borgercenter Handicap og utilfredsstillende 
behandling af handicappede medborgere har Københavns Kommune omsider 
erkendt, at der nu skal strammes op på adskillige områder, så de handicappede 
ikke ser sig nødsaget til at springe i havet i ren frustration over forholdene.

 
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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En af de helt store unge filmmulti-
talenter indenfor film og tv-serier, er 
manuskriptstjernen 30 årige Anna 
Emma Haudal, der både skriver og 
instruerer med en særligt sikkert sans 
for mennesker. Det kunne man nyde i 
hendes roste poetiske kortfilms farce 
“Sofa” om et tidstypisk københavnsk 
kærestepar, der, mens de flytter en 
sofa, pludselig opdager, at de ikke skal 
dele fremtid og møbler. Læg mærke 
til Anna, hun lægger mærke til dig.

Hvor går du rundt og opsnuser 
typer?

Jeg er ikke sådan en forfattertype, 
der sidder på en café eller en bænk 
og kigger på typer, jeg taler med dem. 
Jeg blander mig i deres liv. Jeg stiller 
nysgerrige spørgsmål og bliver klo-
gere hver eneste dag, fordi jeg øver 
mig i at slippe fordommene, antagel-
serne og spekulationerne. 

Nogen gange bliver mine for-
domme dog bekræftet, og det er altid 
svært ikke at digte alt muligt om alle 
mulige på mine gåture, når jeg kig-
ger ned i cykelvognene, ind i bilerne, 
eller nede i supermarkedet, hvor jeg 
ikke kan lade være med at studere 
sammensætningen af de varer, folk 
lægger op på båndet. 

Men min 
erfaring siger 
mig, at menne-
sker og deres hi-
storier altid er 
dybere og mere 
nuancerede end 
først antaget, 
især dem som 
umiddelbart 
ikke lyder af 
noget. De mest 
interessante 
mennesker tror 
selv, de er kede-
lige eller ensfor-
mige, mens dem 
der elsker at tale 
om sig selv, ofte 
er helt tomme 
bag de overfladiske og indstuderede 
anekdoter. 

Hvor bliver du inspireret? 
Botanisk Have er min foretrukne 

arbejdsplads. Ikke ment, at jeg åb-
ner min computer under et træ og 
smadrer løs på tastaturet, men det er 
her min fantasi udfolder sig bedst og 

mine historier får rum til at samle 
sig. 

Jeg arbejder ekstremt struktureret 
med mine grundideer, men resten 
udformer sig i total kaos. Det er som 
om, at planternes langsomhed hjæl-
per mig med at holde styr på trådene 
i den proces. 

Jeg bryder mig ikke om at ind-
rømme det, men jeg skriver bedst, 
når jeg sidder derhjemme, helt ufor-
styrret, og jeg kan faktisk ikke så godt 
lide at rejse. 

Jeg er kontrolfreak og har et stort 
behov for jordforbindelse, men den 
er heldigvis nem at få i en by som 
København. Træerne kan ånde, vores 
gårde er grønne og vandet er altid tæt 
på; generelt er alting jo tæt på i Kø-
benhavn. 

Mit foretrukne transportmiddel 
er mine ben, og jeg har det bedst i 
gummistøvler. 

Hvilke punkter i København er 
byens højdepunkter?

Jeg er helt tosset med vinter-
badestederne. Dem alle sammen. 
Men Helgoland er virkelig noget 
særligt. Jeg er ikke selv medlem, 
så jeg kommer der kun om somme-
ren. Det er nok den turkisgrønne 

farve, spejlin-
gerne i Øre-
sund og udsig-
ten til broen og 
vindmøllerne, 
der gør det ma-
gisk for mig. 

Jeg vil gerne 
slå et slag for 
Refshaleøen. 
Jeg bliver depri-
meret ved tan-
ken om, at det 
i fremtiden vil 
blive sådan et 
sted, hvor rige 
mennesker bor 
i store glasbyg-
ninger. 

De gamle fa-
briksbygninger, rodet, gemmeste-
derne, husbådene og de rustikke 
caféer som er poppet op derude, er 
GULD i mine øjne. 

La Banchina på Refshalevej er mit 
foretrukne opholdssted, især når reg-
nen bryder vandets overflade og der 
ikke er alt for crowdet. 

Hvad leder du forgæves efter i Kø-
benhavn og håber snart kommer?

Åh, det er så banalt, men jeg 
drømmer om en bilfri indre by. Jeg 
drømmer om København som et fore-
gangsland for kollektiv og bæredygtig 
trafik. Vi er populære for vores cykel-
kultur, men jeg håber sådan, at nogle 
modige politikere snart tager skridtet 
videre, og gerne et stort skridt. 

De kultursteder som folket selv 
har skabt, er de mest inspirerende, 
som f.eks. pop-ups og de hemmelige 
mødesteder på Refshaleøen. Det vil 
jeg gerne se noget mere af. Det er ær-
gerligt, at alle de gode udsigter bli-
ver til dyre lejligheder og erhvervsle-
jemål. Det er meget kortsigtet.

Hvor går du hen, når du keder 
dig og trænger til at grine?

Jeg går ud i nattelivet og betragter 
de mennesker, der afslører sit sande 
begær. Fulde mennesker dingler ofte 
frem og tilbage på vægtskålen mel-
lem total løgn og hudløs ærlighed; 
det synes jeg er underholdende at be-
vidne. Men det er forfærdeligt selv 
at være den, der sporadisk mindes de 
utilgivelige løgne og fatale hemmelig-

heder dagen derpå. Mennesket lyver, 
drømmer, dømmer, frygter, fejler og 
føler; det er alletiders underholdning, 
og jeg kan ikke få nok.

cb@kbhavis.dk

TEKST CAMILLE BLOMST

ANNA EMMA HAUDAL  MIT KØBENHAVN

JEG KIGGER IKKE PÅ TYPER,
JEG SÆTTER MIG NED 

OG SNAKKER MED DEM

JEG VIL GERNE SLÅ ET SLAG 
FOR REFSHALEØEN. JEG BLI-
VER DEPRIMERET VED TANKEN 
OM, AT DET I FREMTIDEN VIL 
BLIVE SÅDAN ET STED, HVOR 
RIGE MENNESKER BOR I STORE 
GLASBYGNINGER. 
DE GAMLE FABRIKSBYGNINGER, 
RODET, GEMMESTEDERNE, 
HUSBÅDENE OG DE RUSTIKKE 
CAFÉER SOM ER POPPET OP 
DERUDE, ER GULD I MINE ØJNE. 

BLÅBOG
ANNA EMMA HAUDAL
- Tog afgang fra Den Danske Film-

skoles Manuskriptuddannelse i juni 
2015.

- Modtog i foråret 2017 Danske Dra-
matikeres Talentpris efter at have 
markeret sig som en af sin årgangs 
mest driftige og grænsesøgende 
manuskriptforfattere.

- Vandt pitchkonkurrencen på OFF14 
med kortfilmsidéen SOFA, som hun 
selv instruerede efter sin afgang på 
filmskolen.

- Er skaberen bag DR3s helt store 
fiktionssatsning, som skal optages til 
foråret og har tidligere skrevet som 
episodeforfatter på DRs kommende 
julekalender 2018 og Zuluserien Sjit 
Happens. 
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KLUMME Utallige har prist sig lykkelige for 'den lille forskel’. Ja, 
det er vel det, som selve livet handler om, men forskellen hjælper 
i den grad lægerne. Hos manden er juvelerne hurtigt præsenteret, 
og tegn på sygdom viser sig tit meget direkte. Hos kvinderne er det 
noget vanskeligere, især hvis det gælder smerter. En læser spørger:

‘Jeg er 34 år og arbejder på Hovedbiblioteket. Mine tre børn er 
11, 9 og 4 år. Da jeg var gravid med den yngste, fik jeg at vide, at 
jeg havde bindevævsknuder i livmoderen, men at de ikke skulle 
opereres, med mindre de blev meget store. Nu har jeg tit under-
livssmerter, især når der er meget travlt, og når jeg skal løfte de 
tunge bogkasser. Andre dage har jeg det fint, især efter at jeg har 
dyrket mine Mensendick-øvelser, som en jordemoder lærte mig. 
Skal jeg bede om at få opereret knuderne?' 

‘Det lyder, som om De har rigeligt at se til, bravo. Knuderne 
bør ultralydscannes, og er de meget store, bør de fjernes. Nutildags 
kan man bevare livmoderen eller en del af den efter kvindens 
ønske. Men Deres øvelser kan måske afsløre, om det er bækken-
musklerne, der ømme. Ned på ryggen på gulvtæppet i stuen, væk 
med børn og hunde, som tror, at nu skal der leges kludremor. Tag 
fat om knæet med begge hænder og træk det så højt mod maven 
som muligt. Derefter fødderne ind under et skab eller lænestol og 
så op til siddende stilling mange gange. Hjælper det, er det fint. 
Bliver det værre, kunne det være fibromerne, som de hedder på 
latin. Men bækkenbunds-myoser, altså muskelknuder i de musk-
ler, som sidder på indersiden af det lille bækken, og ømhed i de 
muskler, som hæfter på indersiden af korsbenet er tit årsag til 
underlivssmerter, som intet har med kønsorganerne at gøre. Ens-
formigt løftearbejde er alvorlig fjende.' 

DOKTOR HANSENS 
BREVKASSE

HURRA 
FOR DEN LILLE FORSKEL

LOKALPLANER 
SKAL HURTIGERE IGENNEM 
DEN BUREAUKRATISKE JUNGLE

SAGSBEHANDLING Det københavnske 
byggeboom har medført en stigende 
efterspørgsel efter nye lokalplaner. For 
at kunne matche byens behov for hur-
tig udvikling har kommunen oprustet 
med 14 medarbejdere, oprettet et nyt 
visitationsteam og forenklet lokalplan-
processen på en række områder.

Det betyder, at der nu kan fastsæt-
tes nye og hurtigere servicemål for lo-
kalplanområdet. Kommunen forven-
ter således, at de nye tiltag kan barbere 
en tredjedel af den nuværende sagsbe-
handlingstid.

Visitationsteamet i Center for 
Byplanlægning kategoriserer alle 
nye lokalplansager som henholdsvis 
enkle, ukomplekse, komplekse eller 
meget komplekse sager, og det er på 
baggrund af disse fire kategorier, at de 
nye servicemål er fastsat.  En simpel 
lokalplan er typisk en anvendelses-
ændring af en eksisterende bygning, 
mens ukomplekse sager kan være min-
dre eller mellemstore nybyggerier.

Komplekse sager kan være bygge-
rier i særlige kulturmiljøer, mens de 
meget komplekse sager er store, om-
fattende projekter, som for eksempel 
det kommende byggeri på Posthus-
grunden.

Sagsbehandling speedes op
Med de nye servicemål speeder kom-
munen særligt sagsbehandlingen op i 
de enkle lokalplansager. Her barberer 
man den forventede sagsbehandlings-
tid ned med i alt 11 uger, så det nye ser-
vicemål, eksklusive afklaringsfasen, 
lander på 31 uger for de enkle sager. 
Samtidig forkortes sagsbehandlings-
tiden også for både ukomplekse og 
komplekse lokalplaner med fire uger, 
hvilket betyder, at de nye servicemål, 
eksklusive afklaringsfasen, fastsættes 
til 48 uger for begge kategorier.

I de meget komplekse lokalplansa-
ger holder kommunen fast i den nu-
værende praksis, hvor servicemålet 
fastsættes i samarbejde med bygher-
ren. Ligeledes indføres der et service-
mål for afklaringsfasen, hvor der i dag 

ikke er et servicemål. Dette bliver på 
10 uger for de enkle sager og 16 uger 
for de ukomplekse og de komplekse 
lokalplaner. Servicemålene gælder fra 
lokalplanarbejdet sættes i gang.

Center for Byplanlægning har gen-
nemført en række nye tiltag, som har 
betydning for sagsbehandlingen og 
de nye, hurtigere servicemål. Blandt 
andet er der ansat 14 nye medarbej-
dere, som arbejder med udvikling af 
nye lokalplaner, oprettet et visitations-
team på fire medarbejdere, der funge-
rer som en fast indgang til kommunen 
for bygherrer, der ønsker en lokalplan, 
ligesom der arbejdes aktivt med at for-
enkle lokalplanerne.

Nye standarder
Senest besluttede politikerne på råd-
huset, at Center for Byplanlægning 
fremover skal bruge flere standard-
bestemmelser i arbejdet med nye lo-
kalplaner. Formålet er at sikre, at alle 
relevante krav fra strategier og planer 
bliver indarbejdet og sørge for, at de 
nye lokalplaner bliver mere enkle og 
strømlinede.

I fremtiden vil Center for Byplan-
lægning indarbejde tre typer af stan-
dardbestemmelser i de nye lokalpla-
ner. Samtidig vil kommunen variere 
brugen af standardbestemmelser alt 
efter sagernes kompleksitet, hvilket i 
praksis betyder, at der vil indgår færre 
bestemmelser i de mest enkle lokalpla-
ner, mens der fortsat vil være grundig 
regulering i de komplekse lokalplan-
sager.

Da forenklingen af lokalplanerne gi-
ver lidt friere rammer til udformning 
af byggerier, har politikerne samtidig 
besluttet, at der som udgangspunkt 
ikke skal dispenseres fra en ny lokal-
plan inden for de første fire år, hvilket 
skal give borgerne en større sikkerhed 
om udviklingen i deres lokalområde. 
Forvaltningen er dog stadig forpligtet 
til at vurdere den enkelte sag for at 
se, om der er forhold, som taler for en 
eventuel dispensation.

lp@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN

Københavns Kommune forventer at kunne skære en tredjedel af sagsbehandlingstiden på æn-
dringer af lokalplaner.
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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

GRIB LIVET…  
PÅ FALDEREBET!
FOLKETEATRET SÆTTER FOKUS PÅ 
ÆLDRES GLUBENDE LIVSAPPETIT I 
KOMEDIEN ”I SIDSTE ØJEBLIK”.

TEATER Bare fordi man er kommet godt op 
i årene, behøver det jo ikke at være ensbe-
tydende med, at livet skal være mimrende 
kedsommeligt. Nej, nej, det skal da være så 
sjovt som overhovedet muligt! Lidt lige som 
Piet Heins livsopmuntrende gruk: ”Husk at 
elske, mens du tør det. Husk at leve, mens 
du gør det”.
  Den glubske livsappetit i livets efterår 
er netop afsættet for Folketeatret muntre 
komedie, ”I sidste øjeblik”. Her mødes tre 
gamle veninder, enken Marianne og venin-
derne Solvej og Anne-Louise til deres hygge-
lige bridge-aftener. Som den nyslåede fjerde-
mand i kortspillet bringer enkemanden Per 
amorinerne i spil og får Solvejs kinder til at 
blusse. Det samme gør en yngre mand – ud-
sendt fra kommunen - samtidig med at han 
også sætter fut under Per. 
  ”I sidste øjeblik” handler med andre ord 
om viljen til at nyde livet uforbeholdent med 
alle de forviklinger, det kan give, når alle 
moralske og etiske skrupler fejes til side i 
nydelsens tjeneste i livets sidste fase. Som 
Marianne næsten anarkistisk siger det til 
veninderne: ”Har I tænkt på, at i vores alder 

kan man gøre hvad som helst. Der er allige-
vel ingen, som tager sig af det!”
  Der er gode, garvede kræfter på scenen i æl-
drekomedien ”I sidste øjeblik”. Lisbeth Dahl 
spiller den dominerende enke Marianne. Og 
som livsveninderne har hun selskab af Sonja 
Oppenhagen og Elsebeth Steentoft, foruden 
Joen Bille som enkemanden og Søren Bang 
Jensen som ungersvenden. Tilsammen skal 
de nok få det lune smil frem over livets ufor-
udsigelighed og overraskende udviklinger, 
når både livsgnist og panikken melder sig 
lige før lukketid.
  ”I sidste øjeblik” (originaltitel ”I sista mi-
nuten) er skrevet af den prisbelønnede 
svenske dramatiker Carin Mannheimer i 
2013. Det blev hendes sidste skuespil. Ca-
rin Mannheimer døde af kræft i 2014. Stan-
dupkomikeren Sebastian Dorset har oversat 
komedien til dansk, og Christoffer Berdal in-
struerer løjerne på Folketeatrets Store Scene.

mh@kbhavis.dk

FOLKETEATRET, STORE SCENE, TIL D. 18. FEBRUAR

TEKST MAJBRIT HJELMSBO     FOTO THOMAS PETRI

Alt er på spil ved bridge-bordet i den lune komedi ”I sidste øjeblik”. Holdet på ”I sidste øjeblik” er Lisbet 
Dahl, Sonja Oppenhagen, Joen Bille, Søren Bang Jensen og Elsebeth Steentoft.

Hviids Vinstue
Founded 1723

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

Autentiske historiske rammer 
til unikke oplevelser

Vi tilbyder autentiske historiske rammer, 

fortrolighed og nærvær samt et fleksibelt og 

engageret personale, der med glæde står til 

jeres rådighed fra start til slut.

Lejes ud til møder, receptioner og fester  

- med og uden forplejning kontakt os for tilbud

Admiral Gjeddes Gaard
St. Kannikestræde 10 A   |   1169 København K   |   7022 1087
www.admiralgjeddesgaard.dk   |   admiral@gjeddegaard.dk
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Af Anders Højberg Kamp 
og Louise Trier

“Mange tror, at det ikke er tilladt 
at afbilde mennesker inden for den 
islamiske kultursfære, og i hvert fald 
ikke profeten Muhammad. Det er dog 
en sandhed med modifikationer”, står 
der ved indgangen til Davids Samlings 
aktuelle udstilling Menneskefiguren i 
islamisk kunst.

Sherin Khankan læser interesseret, og 
hun tager sig god tid. Det er tydeligt, 
at der findes en tænksom hjerne bag 
den velklædte skikkelse med det per-
lebroderede sjal over skuldrene. Hun 
arbejder som religionssociolog og er 
kendt for at stå bag Danmarks første 
kvindelige moske, Mariam Moskeen 
midt i København, og for at drive Exit-
cirklen, der hjælper psykisk voldsram-
te. Og så er hun en af Skandinaviens 
få kvindelige imamer.

Exitcirklen har i den seneste tid 
ligget i politisk strid i en sag om 
offentlig støtte, hvor blandt andre 
politikeren Naser Khader har be-
skyldt foreningen for at forsvare 
straf med piskeslag og for at ville 
implementere sharialovgivning. 
Noget, Sherin Khankan afviser. I 
2001 stiftede hun foreningen Kritiske 
Muslimer, som arbejder for at forene 
Islam med moderne demokrati. For 
Sherin Khankan er det naturligt, at 
man både kan være demokrat og 
praktiserende muslim.

Hun kalder sig selv for muslimsk femi-
nist og moderne muslim. Derfor har vi 
inviteret imamen til at tale om hendes 
syn på afbildninger af mennesker og 
profeten Muhammad.

Jomfru Maria i moskeen
Et maleri af profeten, der rider på det 
vingede dyr Buraq lokker os til. Hun 

kigger længe og koncentreret, og 
man aner et lille smil.

“Så det er Muhammad? For mig 
er det ikke et mysterium. Jeg har 
altid vidst, at profeten er blevet 
afbilledet igennem historien. Det 
bekræfter mig blot i, hvor mang-
foldig Islam er, og hvor mange 
forskellige skoler af Islam, der har 
været. Vi taler om flere hundrede 
forskellige måder at anskue Islam 
på”, siger imamen og kigger gen-
nem de mange rum en suite, der 
leder labyrintisk gennem miniatu-
remalerier, der er flere hundrede år 
gamle.

Hun siger, at forestillingen om, at 
man ikke må male billeder af men-
nesker og hellige personer, stadig er 
meget udbredt. Særligt blandt sunni-
muslimer, der er den største retning 
i Islam. 

“Der er en rigiditet i dag, som ikke altid 
har eksisteret. Problemet er, at vi har 
glemt vores historie. Der er mange 
dogmer i den islamiske kultur, som 
har sat sig fast, og som der ikke bliver 
stillet spørgsmålstegn ved”, siger Sher-
in Khankan, der selv er sunnimuslim 
og praktiserer sufisme - en mystisk, 
spirituel filosofi inden for Islam. 

Selv udfordrer hun billedforbuddet. 
Hun har et maleri af Jomfru Maria 
hængende derhjemme, hvor hun bor 
med sine fire børn. Maleriet fik hun 
i gave under et besøg i Gent, fordi 
hendes kvindemoske er opkaldt efter 
Mariam/Maria, der er en hellig figur 
i Islam såvel som i den kristne og 
jødiske tro.

“Personligt ville jeg gerne have por-
trættet af Jomfru Maria til at hænge i 

Sherin Khankan, imam og religionssociolog, foran et cirka 250 år gammelt maleri af den indiske fyrste Dara Shukoh og hans hustru Nadira Banu Begum. Maleriet hænger i Davids Samlings aktuelle udstilling ‘Menneskefiguren i 
islamisk kunst’, som kan opleves frem til 13. maj 2018. Foto: Frida Gregersen.

Kvindelig imam: 
“Vi har glemt 
vores historie”

Mange muslimer følger en rigid udgave af Islam, fordi de har glemt deres historie. Det siger den kvin-
delige imam Sherin Khankan på Davids Samling, der i øjeblikket viser en udstilling med malerier af 
profeten Muhammad.



moskeen, men jeg er en del af et større 
fællesskab og tilgodeser det generelle 
billedforbud. Så det er en balance-
gang, jeg må respektere”, siger hun 
og kigger videre på malerier af Noa, 
Salomon, Muhammad og andre hellige 
personer.

Muhammad-tegningerne
Et er Jomfru Maria. Noget andet er 
karikaturer af Muhammad. 

Talen falder naturligt på Muham-
mad-tegningerne, for hvor ligger 
den afgørende forskel på det iranske 
miniaturemaleri fra år 1465 og Jyl-
lands-Postens satiretegninger, der 
i 2005 vakte globalt ramaskrig med 
en tegning af Muhammad iført en 
tændt bombe i turbanen?

Ifølge Sherin Khankan er sammen-
hængen afgørende.

“Hvis budskabet er smukt, og hensig-
ten er god, er det ikke problematisk 
at portrættere mennesker eller 
Profeten for de fl este muslimer. Her 
på Davids Samling handler det om 
oplysning, og det er nok derfor, at 
det ikke har skabt uro. Det er en so-
ber kontekst”, siger Sherin Khankan, 
der er opvokset i Danmark med en 
muslimsk far og en kristen mor.

Karikaturtegningerne satte derimod 
lighedstegn mellem Islam og terror, 
hvilket ikke befordrer dialog og for-
ståelse, siger hun, og henviser til det 
arabiske begreb ’adab’, der dækker 
over sensitivitet, gode manerer og 
situationsfornemmelse.

“Man kan ikke afkræve, at ikke-tro-
ende har samme sensitivitet over 
for profeten som muslimer, men 
ytringsfrihed er ikke en frihed til 
chikanere, mobbe og sprede anti-is-
lamisk propaganda” siger hun, men 
understreger også, at hun aldrig ved 
lov ville forbyde avisen deres ret til 
lave satire.

Stereotype kvinder
Islam er et svært felt at navigere i, og 
det er ikke altid let både at forsvare 
sin religion over for islamkritikere 
og samtidig forsøge at reformere 
religionen indefra. I den kvindelige 
moske er hun tilhænger af fællesbøn 
mellem mænd og kvinder, men det 
stemte et fl ertal nej til. 

“Dogmerne i Islam handler ikke 
kun om malerier. Der er også den 
udbredte forestilling, at kun mænd 
kan være imamer”, siger hun, da vi 
nærmer os den del af udstillingen, 
der viser, at hvor kvinder portræt-
teres som stereotyper efter tidens 
idealer, skildres mænd ofte med fl ere 
individuelle karaktertræk.

Men mænd og kvinder har ikke altid 

været så ulige i Islam, og Mariam 
Moskeen er et forsøg på at rette op 
på det ulige forhold. Sherin Khankan 
fortæller, at kvinder ledte bønnen på 
Profeten Muhammads tid og under 
det første kalifat, men at det senere 
ændrede sig under det andet kalifat 
fra år 634. Det har overordnet set 
holdt ved, selvom der fi ndes moskeer 
med kvindelige imamer rundt om-
kring i hele verden.

Ifølge Sherin Khankan er oplysning 
vejen frem. I undervisningssystemet, 
i moskeerne, og også her på Davids 
Samling, hvor hun både har haft sine 
børn og skoleelever med.

På vej ud af udstillingen spærrer hun 
øjnene op, da hun ser et billede af en 

næsten afklædt kvinde, som har sex 
med en mand. 

“Det havde jeg ikke troet, det må jeg 
sige. Det overrasker mig. Og så alli-
gevel ikke, for også inden for islam 
har kunstnere brudt med dogmerne”, 
siger hun og forsvinder så ud i myld-
retiden med det perlebroderede sjal 
om skuldrene.

‘Menneskefi guren i islamisk kunst. 
Folk, fyrster og hellige mænd’ kan 
ses på Davids Samling frem til 13. maj 
2018.
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‘Profeten Muhammad møder Englen med 10.000 vinger og Englen med fi re hoveder’ Iran, ca. 1465, Davids Samling. Al-Sarai’s Nahj al-faradis (Paradisets veje) beskriver detaljeret 
Muhammads mystiske himmelfærd: Hans rejse på fabeldyret Buraq til Jerusalem og herfra op i himlene, helt op til Gud, og derpå ned i helvede med dets mange afdelinger.

BLÅ BOG – Sherin Khankan

Født i København, 1974

Cand.mag. i religionssociologi og 
filosofi fra Københavns Universitet.

Datter af en syrisk, muslimsk far og 
en finsk, kristen mor.

Stiftede i 2001 foreningen Forum for 
Kritiske Muslimer, der arbejder for en 

demokratisk tilgang til Islam.

Blev opstillet som folketingskandidat 
for Radikale Venstre 2002.

I 2014 stiftede hun Exitcirklen, som 
hjælper psykisk voldsramte personer.

Forfatter til bøger som ’Islam & forsoning’ 
og ’Paradis ligger under mors fødder’.
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Nordkorea på vrangen
En russisk instruktør fi k lov at fi lme 
i Nordkorea på den ene betingelse, 
at staten skrev manuskriptet. Men i 
stedet for at slukke kameraerne, når 
der blev råbt ”Cut!”, lod fi lmholdet 
dem køre bag ryggen på deres vær-
ter. Oplev en diktaturstats polerede 
facade krakelere, når propaganda 
bliver guerilla-dokumentar. 
Cinemateket. Månedens dokumentar: 
’Under the Sun’. Visninger hver dag 
25.-31. januar.
cinemateket.dk

Gå undercover i Nordkorea og på toilettet med Christian 4.
Palmer så langt øjet rækker
Når du bliver spurgt, hvad du laver 
i kolde København, mens alle andre 
ferierer på en bountystrand syd for 
ækvator, så kan du jo kækt svare, 
at der er palmer nok til dig i byen. I 
Palmehuset i Botanisk Have vokser 
koglepalmer, fi skehale-palmer, 
oliepalmer og dadelpalmer, og de er 
alle indhyllet i regnskovens fugtige 
varme.
Botanisk Have, Palmehuset. Er i vinter-
halvåret åbent tirs-søn kl. 10-15.
botanik.snm.ku.dk

Så længe det varer
Kunstneren Nairy Baghramian har 
transformeret en solid loftskonstruk-
tion til gennemsigtige silikonebjæl-
ker, der balancerer på høje, tynde 
metalben. Baghramian er en af de 
nyeste stjerner på den internationale 
kunstscene, og du kan opleve hendes 
bløde, skrøbelige værk Så længe 
det varer i X-rummet, der er SMK’s 
udstillingsrum for samtidskunst.    
SMK. ’Så længe det varer’. Kan ses frem til 
2. april.   smk.dk

Hjemme hos Hr. Hirschsprung
Op gennem 1800-tallet fi k idéen om det 
hjemlige øget opmærksomhed blandt 
danske kunstnere, for grænserne mel-
lem privatsfæren og det off entlige rum 
var under pres. Se hvordan kunstnerne 
greb temaet an i Den Hirschsprungske 
Samlings kommende udstilling, hvor 
en del af malerierne tilmed har hængt i 
grundlæggeren Heinrich Hirschsprungs 
eget hjem.
Den Hirschsprungske Samling. ’Hjemlig-
hedens former’. 24. januar – 27. maj.
hirschsprung.dk

Med Christian 4. på toilettet
Det kan være svært at forestille sig 
en konge gå på toilettet, selvom de 
færreste af os ville undvære et. På Ro-
senborg fi ndes der ikke desto mindre 
beviser for, at selv folk med blåt blod 
i årerne må ty til den slags ærinder. 
Her kan du opleve Christian 4.’s mest 
private rum, toilettet, som han kaldte 
’min hemmelighed’. Det originale 
toiletbræt er endda bevaret.
Rosenborg, stueetagen. Åbningstider i 
januar er tirs-søn kl. 10-15.
rosenborg.dk
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Se Profeten i øjnene
Politiken kvitterede med seks hjerter 
og Berlingske skrev ”Udstillingen vil 
lige om lidt være på alles læber.” Hvis 
du undrer dig over, hvorfor profeten 
Muhammad optræder i islamisk kunst 
på trods af Islams billedforbud, så 
har du chancen for at få svaret, når 
Davids Samling byder velkommen 
til omvisninger i Menneskefi guren i 
islamisk kunst.
Davids Samling. Omvisninger 6.1, 24.1, 
3.2,13.2 samt fl ere datoer.
davidmus.dk
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Gothersgade 157
1123 København K
Tlf. 33 14 07 17

Åbningstider
Man-fre: 9.00-17.30
Lør-søn: 10.00-14.00

KØBENHAVNS CYKLEBØRS

www.cykelborsen.dkwww.cykelborsen.dk

KØBENHAVNS CYKLEBØRS

RENT A BIKE
RENT A BIKE 260 brugte 

cykler sælges fra 

kr. 950,- pr. stk.

 260 brugte 
cykler sælges fra 

kr. 950,- pr. stk.

MØBELFORRETNINGEN PRÆSENTERER DESIGN MØBLER, ACCESSOIRES, PUDER,
PLAIDER, TÆPPER OG BELYSNING & KUNST- HER ER KVALITETEN I HØJSÆDE.

KLAREBODERNE 16 ST, 1115 KØBENHAVN K
ÅBNINGSTIDER: MANDAG-EFTER AFTALE  |  TIRSDAG - FREDAG: 10:00 - 17:30  |  LØRDAG   10:00 - 14:00  |  SØNDAG-EFTER AFTALE
TELEFON NUMMER: 26 23 94 00     |     WEB: WWW.MØBELFORRETNINGEN.DK     |     MAIL: KONTAKT@MOBELFORRETNINGEN.DK

JURA En udsmidt christianit blev 
forleden af fogeden sat tilbage i 
sin bolig igen. Det har kastet lys 
på en interessant problematik 
omkring boliger på Christiania, 
hvor samfundets love på nogle 
områder er mere rummelige end 
fristadens. 

Dansk lov eller Christianialov
Allerede i den periode, hvor 
Slots-og Ejendomsstyrelsen 
havde styringen med området, 
var der uenigheder. Slots- og 
Ejendomsstyrelsen dømte nogle 
gange mildere i boligspørgsmål 
end Christianias områdemøder 
gjorde, og det var i mindst et 
enkelt tilfælde meget tæt på at 
ende med en fogedforretning, 
som den vi nu ser, hvor en chri-
stianit af myndighederne bliver 
sat tilbage i sin bolig efter at 
være blevet smidt ud ved hjælp 
af en af Christianias bestemmel-
ser. 

Men det kræver sin kvinde at 
flytte tilbage til en bolig, hvor 
man ikke er ønsket, og der er 
derfor ingen fortilfælde til det, 
der nu er sket.

Genindsat af foged og politi
Den nuværende sag er også unik, 
fordi en kvinde efter 31 år i fri-
staden er smidt ud, ikke kun af 
sit områdemøde men også af 
Fællesskabet Christiania, der i 
samarbejde med en sagfører fra 
Fonden Fristaden Christiania, 
har ophævet kvindens lejemål 
pr. 1. marts 2018.

Om Fondens sagførere også 
har godkendt at kvinden 2. no-
vember fik slukket for varme og 
el, og at hendes ejendele i mod-
strid med opsigelsesfristen der-
efter blev kørt til opbevaring er 
straks mere tvivlsomt. Det var 
tilsyneladende heller ikke noget 
fogedretten kunne bakke op om. 
I hvert fald satte fogeden med 
politiopbakning kvinden ind i 
ejendommen igen.

Helt ny situation
Nu vil Christiania så prøve at 
løse konflikten ved hjælp af en 
såkaldt retsmægling, hvor man 
med kvindens og Christianias 
sagførere som mæglere vil for-
søge at finde den bedst mulige 
løsning for kvinden, området og 
Christiania.

Samtidig står Christiania 
over for en helt ny situation. ” Er 
vi på vej mod en udvikling hvor 
man bare kan tage en sag for ret-
ten, hvis man er utilfreds med 
CA?” spørger Christianias Kon-
taktgruppe indigneret i et refe-
rat i den interne avis, Ugespejlet. 

Og – ja, det må man da håbe. 
Selvtægt er nu engang ikke ve-
jen frem.

Kvinden har angiveligt chika-
neret en nabo og undladt at ind-
betale husleje i en periode. In-
gen af delene er noget særsyn på 
Christiania, og det har givet an-
ledning til undren over, at nogle 
christianitter bliver smidt ud og 
andre får en meget lang snor.

jra@kbhavis.dk

TEKST JETTE R. ARENDRUP      

CHRISTIANIA OPRØRT 
OVER OMVENDT 
FOGEDFORRETNING 
KAN MAN BARE TAGE EN SAG FOR RETTEN, 
HVIS MAN ER UTILFREDS MED CHRISTIANIA?

En af Christianias sagførere, Knud Foldschack, foran Østre Landsret under 
retssagen mod staten i 2009.
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Emmerys tabte millioner 
Bager- og cafékæden Emmerys gav et markant underskud i sit seneste regn-
skabsår, der dækker over sidste halvdel af 2016 og første halvdel af 2017. 
Samtidig faldt omsætningen. Det viser det seneste regnskab for kæden.

"Driftsresultatet for regnskabsåret er negativ med to millioner kroner. 
Dette er meget mindre end forventet og utilfredsstillende", skriver Em-
merys i sit regnskab.

Det byder da også på dystre tal. Emmerys fem butikker i Aarhus og 25 
butikker i København tabte 10 millioner kroner i perioden, hvor brutto-
resultatet - salget minus omkostninger fra råvarer - faldt til 60 millioner 
kroner fra 64 millioner kroner.

Det dårlige resultat er påvirket af, at Emmerys forsøger at rette op på 
forretningen. Det er udgifter til "udskiftning af ledende medarbejdere", 
afskrivninger på nedlukkede butikker og penge til kampagner, der skal 
få flere kunder i butikken. 

Sidste år, regnskabsåret 2015/2016, tabte Emmerys to millioner kroner 
og beskrev også regnskabet som "utilfredsstillende".

Butikken er holdt i live ved en kapitalforhøjelse, der har sendt 21 mil-
lioner kroner i kassen. Derfor er der også en positiv egenkapital og penge 
i kassen til at forsøge at vende resultaterne.

"I foråret 2017 tiltrådte en ny administrerende direktør. Efterfølgende 
er der udarbejdet og besluttet en plan for Emmerys fremtidige fokus og 
aktiviteter, som selskabet hen mod slutningen af regnskabsåret er gået i 
gang med at implementere", skriver Emmerys i regnskab.

Emmerys gik i betalingsstandsning i 2011, men blev reddet af nye ejere.

Færre konkurser
Mens flere virksomheder må dreje nøglen om rundt om i landet, så viser 
nye konkurstal fra analysevirksomheden Experian, at der i hovedstads-
området er sket et markant fald.

Kigger man på de nøgne tal, viser det nemlig, at antallet af konkur-
serne i hovedstaden er faldet med 35 procent i november sammenlignet 
med november 2016. Sidste år var der på samme tidspunkt 570 konkurser, 
men det tal er nu faldet til 366.

- Vi kan se, at 702 virksomheder gik konkurs i november. Samme tid 
sidste år var det tal 959. Det er altså tale om et markant fald. Relativt set 
ser vi den største stigning i konkurser i Nordjylland, mens det største fald 
er i hovedstaden, siger Frode Berg, Managing Director Nordics i Experian.

Selv om tallene i det store billede generelt er positive, så påpeger Dansk 
Erhverv, at man stadig skal være opmærksom på, at konkurstallene svin-
ger rigtigt meget i disse år.

- På den baggrund skal man være forsigtig i forhold til at konkludere 
for hårdt på tallene. I det nordjyske er der også tale om relativt små tal, 
hvorfor udviklingen ikke bør bekymre voldsomt i det nordjyske. Om-
vendt oplevede hovedstaden en pæn stigning i konkurser fra september 
til oktober, og nu peger pilen altså nedad igen, siger Steen Bocian, chef-
økonom i Dansk Erhverv.

Jensens Bøfhus lukker restauranter
Ledelsen i Jensens Bøfhus sætter nu gang i en stor oprydning i et forsøg på 
at redde restaurantkæden. Flere restauranter skal lukkes, og der skal sælges 
ud af kunstværker og ejendomme for millioner.

De seneste måneder har Jensens Bøfhus meldt ud, at man vil lukke restau-
ranter i blandt andet Aarhus, Odense og Fredericia, men flere har udsigt 
til at få kniven. Jensens Bøfhus på Trianglen på Østerbro har længe kørt 
med underskud, og den bliver lukket her til nytår.

Også Jensens Bøfhus i Roskilde er sat til salg, og cirka ti ud af i alt 40 re-
stauranter i Sverige og Danmark er i spil til at blive lukket. Det sker, fordi 
de giver underskud. Jensens Bøfhus har tabt 117 millioner kroner på tre år.

Nordea lukker flere filialer
Amagerkanerne må efter 26. november vænne sig til at der er lidt længere 
mellem Nordea-filialerne. Den svenske bank lukker nemlig tre ud af fem fi-
lialer på Amager. I fremtiden samles kunderådgiverne i de to tilbageværende, 
som er på Amagerbrogade 26 og Amagerbrogade 245.

Centraliseringen skyldes ifølge bankdirektør Mads Skovlund, der har 
ansvar for Nordeas privatkunder i Danmark, en ændret adfærd hos ban-
kens kunder. Man har nemlig set en kraftig tendens blandt bankens kun-
der til at bruge selvbetjening.

- Vores kunder bruger banken anderledes, og det betyder, at der er 
brug for færre hænder. Jeg har lært, at jeg ikke skal spå om, hvor vi er på 
Amager om to år. Der er mange kunder, som ringer til vores call center, 
som bruger vores hæveautomater, og som bruger vores mobile løsninger. 
Det betyder, at vi langsomt bliver færre medarbejdere i banken, og den 
tendens vil fortsætte, siger han.

I første omgang bliver der ikke afskediget medarbejdere, lyder det fra 
bankdirektøren.

Ifølge Sydbanks bankanalytiker Mikkel Emil Jensen kan man i frem-
tiden forvente at se færre og færre fysiske bankfilialer i hele landet. Og 
ikke kun hos Nordea.

- Det er generelt for de store banker, at man centraliserer og fjerner fili-
aler, så man har færre og større enheder omkring storbyerne. Simpelthen 
fordi behovet for fysiske filialer forsvinder i takt med digitaliseringen af 
samfundet. Den yngre generation går yderst sjældent ned i filialen og vil 
hellere betjenes digitalt. Den ældre generation må vænne sig til at skulle 
køre lidt længere, siger han.

Niels Bohr Bygningen  
yderligere forsinket
Så vidt Københavns Universitet (KU) er orienteret, kan Niels Bohr Bygningen 
og dens topmoderne faciliteter til forskning og uddannelse tages i brug i be-
gyndelsen af 2019.

For den seneste oplyste tidsplan fra Bygningsstyrelsen til universitetet siger, 
at det skandaleramte byggeri forventes at kunne tages i brug primo 2019. Men 
sandheden er en anden, skriver Politiken.

Ifølge avisens oplysninger er Bygningsstyrelsens tidsplan blevet ændret, så 
byggeriet nu ventes overdraget til KU i 2019 - altså hele kalenderåret. Dermed 
er der reelt tale om en yderligere forsinkelse på op til otte måneder. Hvis denne 
opdaterede tidsplan holder, bliver byggeriet færdigt tre år senere end forudsat 
ved den politiske godkendelse af projektet i 2013.

- Denne yderligere forsinkelse er ikke en oplysning, vi har fået selv. Men når 
det nu åbenbart er forsinket mere end hidtil oplyst, så vil det give os yderligere 
omkostninger, siger KU’s universitetsdirektør, Jesper Olesen.

Han finder det utilfredsstillende, at universitetet, der skal leje sig ind i det 
nye laboratoriebyggeri, forholdes den opdaterede tidsplan fra Bygningsstyrel-
sen, der er bygherre og ejendomsadministrator. Uvidenheden begrænser KU’s 
muligheder for at afbøde konsekvenserne for forskningen og undervisningen 
på det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, forklarer han. 

Universitetsdirektøren kan dog ikke siges at være chokeret over den forøgede 
forsinkelse. KU har været bekymret for, om tidsplanen ville holde, når vi kiggede 
på aktiviteterne på byggepladsen. Alligevel gør det ondt, siger Jesper Olesen.

- Vi har jo haft omkostninger allerede med aktiviteter, som vi ikke kunne 
sætte i gang. Det er forskning, som ikke er foregået over en årrække, og som 
trækker yderligere ud. Og det belaster vore forskningsgrupper, som skal flytte 
to gange, fordi vi jo er nødt til at finde midlertidige placeringer til dem. Også 
det går ud over aktiviteten.
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MAGASIN Vore forfædre i mid-
delalderen var overraskende 
renlige. De havde både of-
fentlige og private badstuer, 
en slags finske bade, hvor 
man varmede sten op, som 
så blev overhældt med vand. 
I de varme dampe vaskede 
kvinder, mænd og børn sig 
sammen. I de offentlige bad-
stuer kunne gæsterne også 
købe ”badstuefrokoster”, af 
nøgne unge damer, der også 
solgte mere fysiske ydelser. 
De modtog ikke drikkepenge, 
men ”badstuepenge”.

I 1400 boede der ca. 3.000 
indbyggere i København. Da 
var der registreret tre offent-
lige badstuer i byen. I 1488 
omtales Vor Frue Kirkes 
”Strandbadstue”, der siden 
gav navn til Badstuestræde. 
Men i 1509 blev byen ramt af 
”pokkeren”, veneriske køns-
sygdomme. Myndighederne 
vidste godt, hvad der gik i 
svang i de offentlige badean-
stalter, så de blev lukket for 
at dæmme op for kønssyg-
domme. Så glemte vore for-
fædre at vaske sig i næsten 
300 år. Brugen af parfume 
og snus tiltog, især fordi snus 
skulle give en vis ”lugtblind-
hed”.

En skibsreder, der hed 
Lars Larsen (1758-1844), ind-
rettede i 1786 en badeanstalt 
for mænd med ”dryppema-
skine” – brusebad - for mænd, 
og i 1787 for ”fruentimmere” 
ved Langebro. Det gav ham 
en kongelig guldmedalje ”pro 
meritis”. Skibsrederen gav i 
øvrigt navn til Larsens Plads 
ved Amalienborg.

Nu opstod der flere søbade 
ved havnen og private damp-
bade rundt om i byen. Først i 
1865 åbner der igen offentlige 
bade i København.

De Hambroske Bade
Borgerrepræsentationen fik i 
1850 meddelelsen om, at Ba-

ron Carl J Hambro (1807-1877) 
i London havde besluttet at 
skænke en anseelig penge-
sum til indretning af billige 
"Bade- og Vaskehuse for de 
fattige klasser i sin fødeby". 
Grundet vanskeligheder med 
at finde en egnet grund, blev 
det første badehus først rea-
liseret den 26. januar 1865: 
”Den Hambroske Vaske- og 
Badeanstalt” i Store Kongens-
gade, mellem Fredericiagade 
og Hindegade. Der var 14 ba-
dekar for mænd, 6 for damer. 
Der blev også indrettet 20 
tøjvaskepladser, hvor kvarte-
rets husmødre kunne vaske 
deres tøj. Disse vaskepladser 
blev dog hurtigt overtaget 
af selvstændige vaskekoner. 
Alt blev forsynet med varmt 
vand fra en kulfyret kedel. 

I 1877 åbner en vaske-
anstalt mere bag Trinitatis 
Kirke, på den gamle kirke-
gård mod Pilestræde. Der 
var indgang til herrebade 
fra Kirkepladsen, til dame-
bade fra Pilestræde. Des-
uden var der vaskeanstalt 
og strygestue, samt legestue 
for børn. Begge disse bade-
anstalter blev i 1904 overta-
get af kommunen og lukket 
i 1918. De er begge nedrevet. 
Rundt om i byen åbnes nu 
private badeanstalter, og of-
fentlige på bl.a. Kommune-
hospitalet. Især lørdag var 
den store badedag. Der blev 
nu også oprettet baderum på 
de kommunale skoler.

På baggrund af erfarin-
gerne med De Hambroske 

Bade, begyndte Københavns 
Kommune fra 1908 at åbne 
offentlig badeanstalter rundt 
om i byen. Bl.a. åbnes Hel-
singørsgades Badeanstalt i 
1913. Den fik varmt vand fra 
Elværket i Adelgade, der lå 
på nabogrunden. Denne ba-
deanstalt flyttede i 1945 over 
i Borgergade 12. I stueetagen 
var der en afdeling for damer, 
mens herreafdelingen var på 
1. sal. I hver afdeling var der 
to karbade samt en badstue 
med henholdsvis 17 og 13 
brusere, der også kunne bru-
ges særskilt som brusebade. 
Der var 44 afklædningsrum 
og 33 reserveafklædnings-
pladser. Desuden var der i 
begge afdelinger mulighed 
for højfjeldssol og kulbuelys 
samt fodpleje. Badeanstalten 
i Borgergade blev nedlagt 
1994.

Efterhånden som der kom 
bad i de fleste boliger, for-
svandt behovet offentlige ba-
deanstalter. De er i dag kun 
et minde fra en svunden tid. 
Der drives dog stadig enkelte 
badeanstalter af frivillige i et 
par af kommunens gamle ba-
deanstalter. Men ikke i Indre 
By.

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

MAGASIN MYLIUS

FØR VI FIK BAD
At tage sig et bad, anser de fleste i dag som en selvfølgelighed. 
Men i mange år var renligheden i København yderst begrænset.

TEKST  
Allan Mylius Thomsen   
Byhistoriker

Badstue i middelalderen, hvor mænd, kvinder og børn badede sam-
men. Gl. stik.

Badeanstalten i Store Kongensgade, mellem Fredericiagade og Hin-
degade, som åbnede i 1865 og lukkede i 1918. Illustreret Tidende

Baron Carl J Hambro (1807-1877) var født i København, men opbyg-
gede en blomstrende bankvirksomhed i London. Han skænkede de 
første offentlige badeanstalter til København. Illustreret Tidende

Badeanstalten i Borgergade 12, der var aktiv fra 1945 til 1994. 
Stadsarkivet
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FARS HAMMER Vi har taget hul på et 
nyt år. Med nye problemer? Næh, de 
fleste er gamle.

For selv om vi i Københavns Kom-
mune egentlig har et komfortabelt 
politisk flertal for at løse de mest på-
trængende problemer, må borgerne 
konstatere, at der enten intet sker eller 
i stedet foretages manøvrer og investe-
ringer som egentlig er mere i speku-
lanter, banker og grådige pensionskas-
sers interesser end i almenvellets.

Få år efter, at samfundet måtte 
hjælpe de stakkels banker, kvitterer 
Nordea ved for anden gang at bygge 
talentløs skamferende byggeri, der 
ødelægger omgivelserne totalt. Først 
gik det ud over Christianshavn. Nu er 
det Ørestaden, der skal trækkes ned 
i mudderet.

Det epokegørende DR byggeri kan 
nu ikke længere nydes fra afstand, 
fordi Nordea har bygget en hæslig 
betonklods, der hvor der jo rettelig 
burde have været et åbent område.

Vi ser, at samtidig med, at politi-
kerne hylder en grønnere by, bliver 
ethvert overflødigt grundstykke – et 
hvert åndehul – plastret til med bil-
ligt udseende spekulationsbyggeri. 
Pengene prioriteres over den politik 
alle er enige om.

Overalt hvor det er muligt smaskes 
den ene fantasiløse boligblok op efter 
den anden – og det kunne jo være 
godt. Men boligerne er IKKE for fat-
tige københavnere. Det er ejerboliger 
uden bopælspligt og lejerboliger in-
gen har råd at bo i.

Og man praler så af de latterligt 

få billige boliger og ungdomsboliger, 
man trods alt får bygget. Men det er 
enkel opskrift: Man underkaster sig 
ukritisk storkapitalen, og bygger så 
lidt beskedne afladsboliger. Alt for få 
– og alt for dyre! Hvad med at give 
udlejerne en pengepræmie for at om-
danne overflødige erhvervslejemål til 
boliger?

Og hvad med at afsætte en del af 
byens arealer til eksperimenterende 
boligformer baseret på økologi, bære-
dygtighed og solidaritet, så de svage 
beboere kunne støttes af de stærkere. 
Og hvor en del af fællesskabet – og 
belønningen for de i forvejen velfun-
gerende -  var den meget lave husleje.

Mens kommunen reklamerer på 
reklamesøjler for dens fortjenester 
vedrørende de sociale løft, er gaderne 

stadig fyldt med hjemløse og folk, der 
sover i soveposer og pakkasser midt i 
cykelstativerne på Nørreport. Køben-
havn er fortsat en by for de rige.

Desuden 50 års-planen uden ende: 
Man vil have forureningen i byen ned 
– men man har stadig ikke indset, at 
bilister skal fristes og ikke bøllifise-
res. Allerede for snart 50 år siden fast-
slog daværende borgmester i Køben-
havn Alfred Wassard, at et stort gratis 
parkeringsanlæg under søerne og et 
net af langsomt kørende elektriske 
minibusser, man kunne stå frit af og 
på, ville løseproblemet. Gratis er det 
eneste ord bilister kan lide. Men selv-
følgelig ville pengene komme man-
gefold hjem igen i handel og hygge!

Alle ved det. Ingen vil. Hvorfor?
pu

HVEM STYRER BYEN?
POLITIKERNE ELLER PENGENE?
HVORFOR GENNEMFØRER MAN IKKE DET, VI ALLE ER ENIGE OM?
TEKST PETER OLUFSEN       FOTO METTE KRAMMER KRISTENSEN

Alida Marstrand
Håndlavet chokolade - siden 1930

BREDGADE 14   ·   1260 KBH K   ·   33 15 13 63   ·   ALIDA-MARSTRAND.DK
BO-BI BAR · Klareboderne 14, 1115 København K
Åbningstider: Mandag-lørdag: 12.00-02.00  -   Søndag: 14.00-02.00
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KARSTEN HANSEN - STRIBER

Kære Robert
I gruppen ‘Oversete Lækkerier’ finder vi flg.
Venligste hilsen Chr., amatørfilosof
PS Billedforslag: Søren Kirkegaard på vandring i 
det gamle København?

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

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

KLUMME ‘Jeg står som i kviksand - med 
ho’det i en blikspand! Min kone kan 
ikke lide min poesi.Hun kunne heller 
ikke forstå, hvorfor jeg skulle til julefro-
kost i januar. Vogt Dem for julefroko-
ster i januar. Det siger jo sig selv, at det er 
de værste drukkenbolte, som er nødt til 
at tage næste måned med. Post festum, 
som de siger på latin. Det er samtidig 
Postnords slagsang. Nå, det var tøm-
mermænd, vi kom fra. Dette geofysi-
ske drama, som udspiller sig i mit indre, 
hvor der er udbrudt generalstrejke med 
tilhørende trompetstød, trommehvirv-
ler og støvletramp. Med høj søgang, tid-
vise jordskælv og udspyelse af noget, 
der imiterer glødende lava. 

Det lød ellers lovende: Vinsmag-
ning. Hm, det var altså brændevins-
magning. På tom mave - eller på tom 
hjerne , som min søde varan ville sige. 
Stemningen gik fra sur til eufori lige 
så hurtigt som min badevægt går fra 
0-120 kg, eller en Ferrari fra 0-120 km. 
En del af forklaringen var, at drikke-
hornet ikke kunne sættes på et bord. 
Drik ud og send videre, som det så ge-
mytligt hed. Så skulle vi lære forskellen 
på over- og undergæret øl. Det var det 
med Brygger Jacobsen, der smuglede 
gær i den høje hat, og hvorfor det hed-
der Pilzen og Bayern, eller omvendt. 
Sølle 8-10% - det var dér, jeg opdagede, 
at gulvplankerne var skiftet ud med 
skumgummihynder.’

Københavneravisens elev, som er 
udsendt af Dr. Hansens lægebrevkasse, 
hører her nogle lyde fra blikspanden, 
som unddrager sig almindelig gram-

matik og tegnsætning. Onomatopo-
etikon hedder begrebet, lydmalende 
ord, lærte vi på højskolen. Endegyldigt 
udviklet og finpudset i Anders And 
og andre tegneserier. ’Splash’ - ‘Honk’ 
- ’Svup’ - ‘Bvadr’ -  ’Tjuiiih’ - ‘Ptøj’. Her-
efter kommer et medtaget ansigt op 
over kanten: Blegt som en ubagt pizza, 
rødspættet med blålige farvetoner, dri-
vende af koldsved. Øjenæblerne på vej 
ud af hulerne, regnbuehinden har anta-
get en lys dueblå farve eller mangel på 
samme.. Håret sidder, som var det sat 
med en hjulpisker, og siden redt med 
en skive sylte, hvilket ikke er helt uri-
meligt at mistænke. Eleven må her for-
lade lokalet for at få lidt frisk luft, og 
benytter lejligheden til at ringe selveste 
Dr. Hansen op, som lige skal vækkes fra 
en velfortjent middagslur: ‘Dr. Hansen, 
hvad siger videnskaben om denne kli-
niske tilstand, jeg lige har beskrevet?’

‘Indledningsvis kan jeg fortælle 
Dem, unge mand, at jeg lige har afbe-
stilt min frokost. Tak for det. Jeg har 
engang skrevet en guldmedaljeafhand-
ling om emnet. Jeg ved nogenlunde, 
hvor den står på min reol. Jeg lægger 
den frem til Dem. Mit råd er: Gå Dem 
en frisk tur, drik rigelig med væske og 
tag et pulver…'

‘Hov-hov, det er ikke mig, det er en 
jeg kender..’

‘Ja, den kender jeg så godt, så godt. 
Drik mindre næste gang, og lad være 
med at blande…'

’Nej, nej. Jeg drikker ikke -‘ Klik. 

Christian Lunn

RAPPORT FRA EN 
BRÆKSPAND

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
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fende billede af Danmark i 
forandring. Fra ungdomso-
prør og TVs Peberkværnen, 
Søndagsavisen Hovedbladet 
og erobringen af Christiania 
over Bornholmsk befriel-
seskamp, chefredaktørpost 
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reklamer til seniorliv som en 
af vore førende skarpe pen-
ne, forfattere og samfunds-
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Køb den på 
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"

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

270,-
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 Web: kbhavis.dk

Epost: kbh@kbhavis.dk

ANMELDELSE Black notice, 
som er titlen på Lotte Petris 
nyeste thriller, er et begreb, 
der bruges, når man sender 
en international efterlys-
ning ud gennem Interpol. 
Det er også, hvad der sker 
ret tidligt i bogen, da politiet 
har fisket en bil op af Dragør 
Havn, for i bilen finder man 
liget af en ung sygeplejerske, 
der ser ud til at være blevet 
opereret på en helt særlig 
måde. Nogenlunde samti-
dig finder en hundelufter i 
Sydvestnorge et delvist ske-
letteret lig iført en våddragt, 
og næsten det samme sker i 
Holland, hvor man også fin-
der en våddragt, der indehol-
der et lig. Senere igen finder 
man en lemlæstet kvinde i 

en skovsø, men som ved et 
mirakel lykkes det for en 
tilkaldt læge at genoplive 
kvinden, så hendes legem-
stemperatur når op på de to-
ogtredive grader, hvor hjer-
tet igen begynder at slå. 

Fremmedfjendsk seriemorder?
Da efterforskningsleder Fe-
lix Jørgensen og hans ny-
ansatte kvindelige assistent 
Kathrine Nymark har på 
fornemmelsen, at en serie-
morder er på spil, bliver den 
genoplivede kvinde mands-
opdækket på Rigshospita-
let. Imens forsøger politiet 
at finde en sammenhæng 
imellem mordene, noget pe-
ger hen imod, at det måske 
er en fremmedfjendsk drabs-

mand, der samtidig har en 
vis medicinsk baggrund for 
sine ugerninger. Måske er 
de to myrdede i våddrag-
terne flygtninge, der har 
været interneret i den store 
franske flygtningelejr ved 
Calais i Nordvestfrankrig, 
og hvis lig efterfølgende er 
nået langt væk i Nordsøens 
havstrømme. Politiet forsø-
ger at lokke morderen i en 
fælde, og det bringer Ka-
thrine Nymarks liv i fare, 
da hun har indvilliget i at 
være lokkedue. Mere skal 
ikke røbes her, men den 
meget aktuelle historie, der 
ifølge bagsideteksten er ba-
seret på virkelige begivenhe-
der, er spændende indtil sid-
ste punktum, og er efter min 

mening Lotte Petris bedste 
spændingsroman til dato.  

jl@kbhavis.dk

Lotte Petri

Black notice

201 sider. - Saga

AKTUEL SPÆNDINGSROMAN 
OM EN AFSINDIG SERIEMORDER
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ANMELDELSE  Også i Kaspar Colling 
Nielsens nye roman Det europæiske 
forår befinder læseren sig et par år ude 
i fremtiden, i en tid, hvor Danmarks 
statsminister hedder Mette Frederik-
sen. Samtidig har romanen tråde til-
bage til Colling Nielsens novellesam-
ling fra 2010 Mount København. 

Hovedpersonerne er hjerneforske-
ren Elisabeth, hendes mand galleri-
sten Stig og deres datter Emma samt 
kunstneren Christian, der udstiller 
hos Stig. Elisabeth bliver headhun-
tet til et forskningsteam på Lolland, 
hvor meget er blevet ændret. Det er et 
nyt samfund for rige borgere, og hvor 
idyllisk bondehusidyl på en ø uden 
motorkøretøjer er kombineret med de 
seneste teknologiske påfund så som 
fx droner, der både overvåger det lille 
samfund og benyttes til mere prakti-
ske opgaver. Efter lidt modstand over-
tales Stig til at flytte med til Lolland 
og der åbne et nyt galleri, hvor male-
ren Christian får stor succes med sine 

billeder af sin smukke, men retarde-
rede veninde Mia. Imens er Elisa-
beth med til at eksperimentere med 
dyr, som eksempelvis den skrivende 
abe Felix. Danmark har efter nogle 
terrorangreb deporteret muslimske 
flygtninge til Mozambique, hvor de er 
blevet installeret i gamle Mærsk-con-
tainere i en lejr kaldet Frederiksstad. 
Den idealistiske datter Emma, der li-
der af anoreksi, rejser til forældrenes 
store fortrydelse ned til Frederiksstad 
for at deltage i arbejdet der.  Fuglen 
Wilhelm og hunden Jack befinder sig 
også på Lolland, hvor de fører lange 
dybsindige samtaler. Stig forsøger sig 
som kunstner, da han tyvstjæler en 
idé til en kunstinstallation kaldet 
”Det europæiske forår”, som han fø-
rer ud i livet via en gammel bekendt, 
Emil . Det er en provokerende nyska-
belse, som vækker stor opsigt, og des-
værre kommer det også til at kræve 
ofre, men mere skal ikke røbes her. 

Kaspar Colling har med Det euro-

pæiske forår skrevet en både morsom 
og grotesk, men også tankevækkende 
roman, der atter fremhæver ham som 
én af de mest originale nye stemmer. 
Læs den!

jl@kbhavis.dk

Peter Vesth

Vera – Sommer med Vera 

og Vinter med Vera

154 sider. Wilhelm Hansen Musikforlag. – 

Vera Musical af og med Peter Vesth. 

Olufsen Records

Kaspar Colling Nielsen

Det europæiske forår

349 sider. Gyldendal

MUSICAL De fleste kender sangeren 
og sangskriveren Peter Vesth for 
hans megahit Veras vinterven, men 
nu fortæller han hele historien om 
bornholmske Vera i bogen Vera, der 
er delt op i to dele – Sommer med 
Vera og Vinter med Vera, og bo-
gen, der foruden historien indehol-
der samtlige tekster til sangene, er 
fulgt op af cd-en Vera Musical med 
ikke mindre end 40 sange om Vera. 
Om det så ender med at blive til en 
musical er endnu uvist, men hvis 
man tager både bogen og cd-en som 
udgangspunkt, så har historien alle 
muligheder for at blive til en bitter-
sød musikalsk kærlighedshistorie.

jl
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Michelle Richmond

Til døden os skiller

Oversat af Ninna Brenøe

423 sider. Klim

AMERIKANSK 
ÆGTESKABSGYSER
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Det amerikanske ægte-
par Jake og Alice, som er hovedper-
soner i Michelle Richmonds thril-
ler Til døden os skiller får ved deres 
bryllup en mærkelig gave, nemlig et 
medlemskab til en eksklusiv klub 
kaldet Pagten, hvis mål er at passe så 
godt på ægteskabet, at det vil holde 
til døden dem skiller. Pagten er nær-
mest en slags sekt, hvor medlem-
merne tiltaler hinanden med: Ven. 
Der er nogle meget strikse regler, 
der ikke må overtrædes, hvis ikke 
man vil straffes af ledelsen, som kan 
sende Pagtens medlemmer i en slags 
fængsel - for ikke at tale om direkte 
at udsætte dem for tortur, hvis de 
fx er hinanden utro. Fx møder Jake 
sin gamle veninde JoAnne, der nu, 
sammen med sin mand Neil, også 
er medlemmer af sekten. JoAnne er 
meget utilfreds med den overvåg-
ning, der finder sted, og da hun af-
taler at mødes med Jake, får ledel-

sen af Pagten den tanke, at de har 
indledt et seksuelt forhold, hvad de 
ikke har. 

Paradoks og kærlighed
Og på et senere tidspunkt har Alice 
kontakt med nogle af de musikere, 
hun spillede sammen med, inden 
hun indledte en karriere som advokat. 
Også det bliver opfattet som et brud 
på Pagtens reglement, og derfor bli-
ver Alice også sendt til genopdragelse 
i et afsides fængsel, som Pagten har 
overtaget. Det helt paradoksale er, at 
Jake arbejder som terapeut, hvor han 
i sit eget firma rådgiver ægtepar, som 
ikke kan få samlivet til at fungere. Til 
trods for at Alice og Jake elsker hinan-
den, gør Pagten, igen og igen, hvad de 
kan for at genere dem og for at forhin-
dre, at de endegyldigt forlader Pagten. 
Samtidigt hører de om ægtepar, der 
er forsvundet sporløst, og om andre, 
der har mistet deres ægtefæller for så 

igen at blive sat sammen med andre, 
hvis liv også er kuldsejlet, mens de 
var medlemmer af Pagten. 

Hvem bedrager hvem?
Undervejs viser det sig, at mange 
kendte par også har været tilknyt-
tet Pagten, og overvågningen af både 
Alice og Jake bliver stadig mere og 
mere intensiveret, så meget at Jake på 
et tidspunkt rejser til Irland, hvor Pag-
ten i sin tid havde sit hovedsæde. Det 
udvikler sig til et næsten Kafkask ma-
reridt, hvor ingen efterhånden aner, 
hvor de har hinanden, og hvem der 
bedrager hvem. Plottet er godt fun-
det på, men som dansker irriterer det 
mig, at Pagtens stærke kvinde og le-
der hedder Orla, men det er en pedan-
tisk petitesse. Til døden os skiller er 
en uhyggelig pageturner, som er me-
get svær at lægge fra sig, og at der er 
en filmatisering undervejs er ganske 
forståeligt. Der er tale om én af årets 

bedste gysere. Læs den og forær den 
til din ægtefælle!

jl@kbhavis.dk
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UFORGLEMMELIG ROMAN 
MED BAGGRUND I VIRKELIGHEDEN
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Dødevaskeren, der er Sara 
Omars skønlitterære debut, er ikke så-
dan at lægge fra sig, når man er igen-
nem de lidt over 300 sider. Det er en 
uforglemmelig historie om den kurdi-
ske pige Frmesk, der er født med en 
kridhvid hårtot, som måske er et tegn 
fra Allah. Men betyder det, at hun er 
velsignet eller forbandet? I hvert fald 
havde hendes far ønsket sig en dreng, 
og den lille pige kommer i pleje hos sine 
morforældre Gawhar og Darwésh. Mor-
moren Gawhar er dødevasker, hvilket 
vil sige, at hun vasker ligene af de kvin-
der, som er dræbt i skam og vanære, og 
som ingen andre vil begrave. Gawhar 
er sammen med veninderne i hendes 
bedegruppe dybt religiøse, mens mor-
far Darwésh, som er pensioneret oberst, 
læser meget andet end Koranen fra sit 
righoldige bibliotek. I øvrigt er skildrin-

gen af det kærlige forhold mellem mor-
forældrene noget af det mest positive og 
opløftende i romanen.  

Indblik i en mandsdomineret verden
På samme måde som forfatteren Sara 
Omar kom Frmesk til Danmark efter 
i slutningen af 1990’erne at være flyg-
tet fra krigen i Kurdistan. Hun lider af 
posttraumatisk stress, efter at hun på 
mange måder har været igennem et 
omfattende misbrug som barn, og på 
en måde skiller historien sig ikke så me-
get ud fra det misbrug, man også hører 
om i andre religioner. Handlingen skif-
ter mellem at foregå på Skejby Hospital 
i 1916 med tilbageblik til Zamwa i Kur-
distan fra 1986 og frem til begyndelsen 
af 1990’erne. Som læser får man ind-
blik i en mandsdomineret verden, hvor 
kvinderne undertrykkes med hjælp fra 

islams mest reaktionære kræfter, der 
bl.a. hænger en ung brud ud som luder, 
hvis ikke hun kan fremvise et blodplet-
tet lagen dagen efter brudenatten. 

At tro på sig selv
På hospitalet i Skejby kommer Frmesk 
i kontakt med den medicinstuderende 
kurder Darya, der konstant tyrannise-
res af sin far Jamal, der stammer fra 
samme egn som Frmesk. Til sidst skri-
ver Frmesk et brev til Darya, hvor hun 
opfordrer hende til at tro på sig selv og 
kæmpe for sin egen frihed, koste hvad 
det vil. Og det gør hun samtidig med, at 
hun bliver flyttet fra Skejby og hen til et 
sted, hvor Jamal ikke har mulighed for 
at opspore hende. Romanen begynder 
med en slags rolleliste, som man som 
læser gang på gang må søge tilbage i, for 
at fastholde de mange skæbner og holde 

dem ude fra hinanden. Der er tale om 
en roman, men kan sikkert også læse 
historien som en slags selvbiografi af 
Sara Omar. 

jl@kbhavis.dk

Sara Omar

Dødevaskeren

322 sider. Politikens Forlag

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 Shari Lapena, der havde stor succes 
med sin første krimi, Naboparret, har ladet sin 
svære toer foregå i næsten de samme omgivelser 
som sin debut. En fremmed i huset handler om 
ægteparret Karen og Tom Krupp, der bor i en villa 
på Dogwood Drive, nær New York. 

Kvæstet i biluheld
Da Tom en aften kommer hjem fra sit arbejde i det 
revisorfirma, hvor han er ansat, er Karen væk, og 
hoveddøren er ikke låst. Karen har været i gang 
med at forberede middagen, men åbenbart er der 
sket noget, der har gjort, at hun er kørt i sin bil ud 
til et af storbyens mere belastede kvarterer. Der 
er hun, med stor fart, kørt ind i en telefonmast 
og er blevet svært kvæstet. Inden uheldet er hun 
kørt over for rødt lys, og det virker, som om hun 
har haft meget travlt. Da Tom ikke finder sin kone 
hjemme, bliver han bekymret, også fordi hendes 
bil er væk, men senere på aftenen kommer politiet 
og fortæller ham, at Karen er forulykket i sin bil. 
Sammen med politiet opsøger Tom hende på ska-
destuen, hvor hun er indlagt med hjernerystelse, 
og hun kan ikke huske noget som helst om, hvad 
der er foregået. 

Koblet sammen med drab?
På en restaurant nær det sted, hvor ulykken fandt 
sted, finder politiet liget af en mand, der er blevet 
skudt, og da man ikke ved, hvem den dræbte er, 

forsøger politiet at koble de to hændelser sammen. 
Nogle drenge fra kvarteret har fundet den myr-
dede mand, og de har stjålet hans ur, tegnebog og 
en ring. Da en antikvitetshandler henvender sig 
til politiet og fortæller, at en dreng har solgt et ur 
og en ring til ham, opsøger politiet drengen, der 
også har mandens tegnebog. På den måde finder 
de ud af mandens identitet. Der er tale om en 
anden antikvitetshandler Robert Traynor fra Las 
Vegas, der nogle år tidligere mistede sin hustru, 
som øjensynligt begik selvmord ved at kaste sig ud 
fra Hoover-dæmningen. Hustruen hed Georgina 
Traynor, og da den emsige kriminalkommissær 
Rasbach ser et fotografi af Georgina, er han klar 
over, at Karen Krupp og Georgina Traynor er én 
og samme person. 

Mange gåder og fint plot
Som i Naboparret kommer kvinden, der bor i vil-
laen ved siden af Krupp-familien, Brigid Cruiks-
hank, til at spille en afgørende rolle. Hun er Ka-
rens bedste veninde, men hun har tidligere, inden 
Karen flyttede ind hos Tom, haft et forhold til 
Tom Krupp. Brigid er stadig gift, men hun har 
tidligere fortalt Tom, at hun var ved at blive skilt, 
hvilket viste sig ikke at være rigtigt. Da politifol-
kene Rasbach og Jennings begynder at mistænke 
Karen for at have myrdet sin tidligere mand, en-
gagerer Krupp-ægteparret en sagfører Jack Calvin, 
der selv begynder at grave i Georgina Traynors for-

tid, for at finde ud af, om hendes myrdede mand 
var den voldelige ægtemand, som hun påstår, at 
han var. Der er altså nok af gåder, som skal lø-
ses, og spændingen holder helt til sidste side. En 
fremmed i huset er en flot psykologisk thriller 
med et fint plot. 

Shari Lapena

En fremmed i huset

Oversat af Steffen Rayburn-Maarup

300 sider. Gyldendal  

TEKST JANNIK LUNN      FOTO TRISTAN OSLER

PSYKOLOGISK THRILLER 
MED ET SUVERÆNT PLOT
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ANMELDELSE Hovedpersonen i Kim 
Højgaard Rasmussens Flamme-
træet, Frank Grabowski, får et job 
som direktør for en bilsamlefabrik 
i Nigeria, efter at den forrige direk-
tør er blevet dræbt ved en bilulykke. 
Frank har en vis erfaring med at ar-
bejde i Afrika, men han er på for-
hånd blevet advaret imod de mange 
udfordringer, der er ved at arbejde i 
netop Nigeria. Det varer ikke længe, 
før han finder ud af, at det er et van-
skeligt job, han har sagt ja til. 

Anderledes kultur
Den første Frank møder, da han an-
kommer, er en af firmaets afdelings-
chefer oberst Chukwuemeka, der 

forklarer ham om dagligdagen på fa-
brikken. Obersten sætter Frank ind 
i, hvordan en opmuntring på 20.000 
dollars i kontanter vil gøre et sam-
arbejde med vicefinansministeren 
lettere, og sådan er det hele vejen 
igennem. Da Frank får brug for poli-
tiets assistance, bliver han bebrejdet, 
at han ikke allerede ved ankomsten 
til Nigeria havde besøgt politichefen 
med en gave. Kort efter vågner Frank 
op en nat, da ét eller andet bevæger 
sig i hans soveværelse, og det viser 
sig, at en livsfarlig sort mamba krav-
ler rundt oven på dynen i hans seng. 

Hvem kan Frank stole på?
Snart er svindel, bortførelser og væb-

nede røverier en del af dagligdagen, 
og Frank ved efterhånden ikke, 
hvem han overhovedet kan stole på. 
Han har afvist forskellige escortpi-
ger, men da han møder den smukke 
afrikanske kvinde Ifeoma, indleder 
han et forhold til hende. Men kan 
han stole på hende? Det hele leder 
hen imod det definitive opgør med 
stærke kræfter – og hvad det hele en-
der med, skal ikke røbes her, men 
spændingen holder sig igennem hele 
bogen, og man kan fornemme, at for-
fatteren har et indgående kendskab 
til livet i Afrika. Det er en effektiv og 
anderledes thriller, som varmt kan 
anbefales.

EFFEKTIV SPÆNDINGSROMAN, 
DER FOREGÅR I NIGERIA

Kim Højgaard Rasmussen

Flammetræet

320 sider. Skriveforlaget

TEKST JANNIK LUNN

Kim Højgaard Rasmussen med den nu afdøde 'Director General NAFDAC' Professor Dora Akunyili.



Kunsten kan røre os som mennesker. Scenekunsten er et spejl – tilgængeligt for alle – hvor vores egen identitet reflekteres. Den byder os at se ind i vore med-
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Et oplagt sted at tage fat i de store fortællinger. Dostojevskij på scenen 2013 – 2018.

En enestående aften i det 150 år gamle 
Kapel, med oplevelser der vil røre hjertet og løfte 

ånden. Mød den forhenværende ærkebiskop af  
Canterbury og Dostojevskij ekspert Dr. ROWAN 

WILLAMS, skuespiller VIKTOR MELNIKOV og 
mange flere.
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