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KØBENHAVNERISME CYKLISTER FÅR 
HJÆLP TIL GENVEJE

SYMPATI FOR EN
OSLO-LEJEMORDER

TRYGHEDEN 
SKAL ØGES

TABTE HORISONTER

LEDER POLITIK TRAFIK MAGASIN MYLIUS BYENS BØGER

VALG   Et stykke pap på 0,8 kvadratmeter med et photoshoppet billede 
af kandidatens ansigt, et navn, et bogstav og nogle farver. Kalenderen 
siger 2015, men når vi befinder os i valgplakaternes univers, virker det 
grangiveligt, som om tiden har stået stille de seneste mange årtier. S:10

BYENS BØGER  Ditlev Gotthardt Mon-
rad (1811-1887) var vel nærmest 
gået i glemsel, da filminstruktør 
Ole Bornedal vakte ham sin live i 
sin frie fortolkning af Danmarks 
skæbnestund i 1864.             S:31

ALKOHOL  En af de mest ikoniske 
drikke i verdenshistorien. En drik, 
der fører dig direkte ud i sinds-
sygen. En drik, du bliver blind af. 
Ikke desto mindre er absinten så 
småt ved at vinde indpas i det 
københavnske natteliv.        S:17

DEN GLEMTE 
OG FORAGTEDE
STATSMINISTER 
MONRAD

STOLEN DU 
VIL HJEM TIL

AFSINDIGE 
ABSINTMYTER 
AFLIVES AF 
DEN GRØNNE FE

VALGPLAKATER 
MED PONDUS OG KANT
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Henrik Cavling, 
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1905-1927
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KOLOFON

KØBENHAVNERISME
LEDERMÅNEDENS CITAT

Politikerne forsøger at løse 
krisen med mere af det 

samme. Man forsøger med såkaldte 
reformer, der mest er spareøvelser, 
hvor de svageste i samfundet må 
holde for, og hvor resultatet bliver 
større ulighed. Og alting skal ra-
tionaliseres og effektiviseres. Selv 
uddannelsessystemet, der skulle 
forme og uddanne hele mennesker, 
er offer for dette. Det vigtigste 
parameter er økonomi. Menneske-
ligheden forsvinder, og den værdi, 
den repræsenterer, er helt og al-
deles underordnet den værdi, der 
hedder penge. At spare penge er 
vigtigere end at udvise menneske-
lighed.
Per Kjærgaard Rasmussen, lektor emeritus 
og forfatter – i Kristeligt Dagblad.

Skønt København egentlig er et stykke udkantsdan-
mark, når man ser på beliggenheden, er hovedstaden 
hjemsted for statsmagten og alle dens vidt forgrenede 
regelkontorer. Embedsvældet beskæftiger tusindvis 
af højt uddannede personer, der hæver deres hyre 
ved at gøre livet besværligt for andre. Deres livsværk 
er at påse, at diverse love og regulativer – som de 
ofte selv har opstillet og fået gummistemplet af 
Folketinget – bliver overholdt til punkt og prikke.

Selv om mange af disse forordninger sikkert er for-
nuftsbaserede og udtryk for, at vi lever i et velordnet 
samfund, må man jævnligt forbavses over den em-
sighed, der udgår fra de københavnske magtmen-
nesker. At de berørte borgere gribes af afmagt og 
raseri er let at forstå.

Senest er det knivhysteriet, der vækker foragt. I Odense 
er en jagtbutik blevet idømt en bøde på 100.000 kr. for 
at sælge helt almindelige foldeknive til jægere, fiskere, 
spejdere og hobbyfolk. Begrundelsen er, at redska-
berne – med stort besvær – kan åbnes med en hånd. 
Det er lige groft nok at kriminalisere andre men-
nesker på et løst grundlag, blot fordi bandedrenge 
render rundt og stikker folk ned. I et forgæves for-
søg på at stoppe volden gør man pæne og ordentlige 
mennesker til forbrydere.

Systemdanmark viser sig også fra sin værste side, når 
Kulturstyrelsen kræver, at klinkegulvet i et sjællandsk 
menighedshus skal brydes op. Fliserne er lagt diago-
nalt, men burde have været vinkelrette. Ekstra ud-
gift; en halv million kroner. Har man hørt magen 

til pjat? Pågældende embedsmand burde forflyttes 
til afdelingen for tømning af papirkurve. En hand-
lekraftig kulturminister ville straks fyre vedkom-
mende med risiko for en arbejdsnedlæggelse, som 
nok ville være til at bære.

Saltet og tørrede fisk er en specialitet på den jyske 
vestkyst, fjernt fra gemakkerne i storstaden. Nu har 
de fødevaremyndigheder, der ikke evner at bremse 
listeria i rullepølse eller MRSA-bakterier i hver 
fjerde pakke hakket svinekød, gjort sig interessant 
ved at forbyde, at fladfiskene hænger i fri luft. Jo, 
for der kunne komme en fugl og aflevere en klat 
på skindet, som man ikke spiser. Fiskerne kan ikke 
genkende problemet.

Sidst, men ikke mindst, er der den dumme sag med Jens 
Slagter, der må hoste op med 125.000 kr. for at have en 
arbejdsom nepalesisk student ansat. Regelhysteri af 
værste skuffe og undergravende for den generelle 
tillid til myndighederne. Mange andre eksempler 
kan drages frem, vi kan da også lige minde om at 
skrivebordsgeneralerne i Naturstyrelsen jubler over 
den ulveinvasion, der langt væk fra deres egne ejer-
lejligheder skaber bekymring i Jylland.

Skråt op med alle disse overflødige bestemmelser og 
bestemmere, der giver berettiget næring til det ned-
sættende begreb københavneri. Vi skulle jo nødig gå 
og skamme os over, at der i vores by findes alt for 
mange bureaukrater.

Københavneravisen

FREDAGSBROK
Trods protester fra naboerne har Københavns Borgerepræsentation vedtaget, at Tivoli gerne må skrue godt op for 
lyden, når der er fredagsrock. På Pantomimeteatret tager Harlekin og Columbine deres forholdsregler.  
                                  TEGNING: CLAUS SEIDEL

SOCIALØKONOMISK 

VIRKSOMHED

MENNESKELIGH 

FORSVINDER
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KARSTEN HANSENS STRIBER

Spis så meget du kan  179.-
Helstegt Hereford 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

FRANK JENSEN 
ØNSKER ØGET OVERVÅGNING

TRYGHED Overborgmester 
Frank Jensen (S) har igennem 
lang tid ønsket at udvide ka-
meraovervågningen i Køben-
havn ved at øge den kommu-
nale støtte til boligselskaber 
samt ved at udvide reglerne 
for, hvilke områder der kan 
overvåges. I kølvandet på an-
grebene i København i februar 
presser Frank Jensen nu på for 
at lempe reglerne for kamera-
overvågning i boligområder.

Ifølge sikkerhedsbran-
chen findes der op imod 
500.000 overvågningskame-
raer i Danmark, men der fin-
des ingen central registrering 
af, hvor mange kameraer, der 
er opstillet, og hvor de er pla-

ceret. Flere politikere og po-
litiet har efter angrebene i 
København ønsket et centralt 
register over overvågningska-
meraernes antal og placering.

- Der er behov for at øge 
borgernes generelle tryghed, 
og vi ved, at tv-overvågning 
har en effekt. Men vi har 
desværre måttet give afslag 
på støtte til en række bolig-
områder i København, hvor 
boligerne ligger på en privat 
fællesvej. Det er et problem, 
og jeg mener derfor, at loven 
bør ændres, siger Frank Jen-
sen til Berlingske.

Frank Jensen pointerer, at 
hans forslag ikke er møntet 
på terrorbekæmpelse, men 

primært fokuserer på tryg-
hed i boligområder.

- Men det er selvfølgelig en 
positiv sideeffekt af tv-over-
vågning, at kameraerne også 
kan være et bidrag til politi-
ets efterforskning af alvorlige 
hændelser, som terrorangre-
bet i februar var, mener over-
borgmesteren.

Siden 2010 har det med poli-
tiets tilladelse været lovligt for 
boligselskaber at overvåge om-
råder med offentlig adgang, 
hvis det har væsentlig betyd-
ning for at bekæmpe krimi-
nalitet.

lp

Rosenborggade 2
(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)

www.kultorvet.dk  ·  info@ostenvedkultorvet.dk

Anno 2008
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MARKERING AF DET 
ARMENSKE FOLKEDRAB 
UDSKUDT EFTER TYRKISK PRES

VÆLTEPETER-REKORD 
FRA 1888 SLÅET 
I RUNDETÅRN

KUNSTNERISK LYS UNDER LANGEBRO

KULTUR En stor skulptur på 
Kultorvet til minde om det 
armenske folkedrab for 100 år 
siden er blevet udskudt. Det 
skyldes tyrkisk utilfredshed 
med projektet og har bevir-
ket, at den armenske ambas-
sade har udskudt opførelsen 
af mindesmærket, der skulle 
have fundet sted i slutningen 
af maj.

Frygten for voldelige optø-
jer ved indvielsen af værket på 
Kultorvet med taler, koncerter 
og oplæsning betyder, at lan-
ceringen indtil videre henlæg-
ges til september.

Dermed er det lykkedes at 
lægge et tilstrækkeligt stort 

pres fra tyrkisk side, mener 
Lars Aslan Rasmussen, der er 
socialdemokratisk medlem af 
Københavns Borgerrepræsen-
tation. Han har bakket op om 
skulpturen, som den armen-
ske ambassade har bestilt.

- Det har været vigtigt at 
vise, at man ikke lader sig kue 
af presset fra tyrkere, der bli-
ver ved med at benægte, at 
der var tale om et folkemord. 
Jeg kan ikke se det som andet 
end en sejr for dem, at man 
har givet efter for presset, si-
ger Lars Aslan Rasmussen til 
Kristeligt Dagblad.

Beslutningen om at ud-
skyde lanceringen af den ni 

meter høje skulptur og lysin-
stallation til september sker 
efter tyrkisk utilfredshed med 
projektet gennem længere tid.

Både på Københavns Råd-
hus og i Folketinget har dan-
ske politikere gennem hele 
forløbet kritiseret den tyrki-
ske indblanding og bakket op 
om den historiske armenske 
markering af folkedrabet.

(billedtxt: En digital model 
fra tegnestuen Invivia af den 
omdiskuterede skulptur på 
Kultorvet til minde om det 
armenske folkedrab for 100 
år siden har udløst tyrkisk 
vrede og udskudt lancerin-
gen til september.)                     lp

BELYSNING 12 elefantfodfor-
mede søjler med farvestrå-
lende kunstlys under Lange-
bro skal skabe øget tryghed 
og trække flere københav-
nere ned til havnefronten, 
hvor de kan lade sig lede af 
broens spektakulære søjler 
og det mørke murværk, der 
nu bliver lyst op af den in-
ternationalt anerkendte lys-
kunstner Jesper Kongshaug.

Den nye belysning er før-
ste skridt på vejen til at for-
vandle passagen under Lan-
gebro til et imødekommende 
byrum, der skal styrke fod-

gængerforbindelsen mellem 
Kalvebod Brygge og Bryghus-
projektet. 

- Lommen under Lange-
bro har indtil nu været en 
lidt fodgængerfjendsk plet 
på den havnevandring, vi er 
i fuld gang med at skabe i Kø-
benhavn. Vores ambition om 
at knytte vandet tættere til 
byen forpligter os til at gøre 
havnefronten mere tilgæn-
gelig og sammenhængende. 
Derfor har vi nu skabt en 
lysoplevelse, der ikke kun 
gør rummet under Langebro 
mere trygt, men også kom-

mer til at fungere som et 
trækplaster, fordi det oplyser 
en overset del af København, 
siger teknik- og miljøborgme-
ster Morten Kabell (EL). 

Lyd og lys i takt
Jesper Kongshaug, der tidli-
gere har skabt belysningspro-
jekter til Højbro Plads, Skue-
spilhuset og Den Blå Planet, 
bruger den nye belysning 
til at rette fokus på over-
sete arkitektoniske detaljer i 
Kaj Gottlobs fredede bro fra 
1954. Belysningen består dels 
af et hvidt, indirekte lys, der 

vender opmærksomheden 
mod de 12 søjler, der bærer 
broen. Dels et varmere ned-
adrettet lys på murene, der 
får den varme farve i mur-
værket til at lyse op og ind-
ramme rummet under broen 
fra begge ender.

Det kunstneriske lys er 
koblet til broens lyd, hvilket 
betyder, at lyset bølger i takt 
med bilernes bevægelse over 
broen. Samtidig sitrer lyset 
kortvarigt, hver gang klok-
ken slår hel på rådhusuret.

Lyset under Langebro er 
første etape af et samlet pro-

jekt, der skal skabe et helt nyt 
byrum på en af byens mest 
centrale steder. Københavns 
Kommune arbejder nemlig 
på at omdanne en af bropil-
lerne til en café og et klub-
lokale. Der vil etableres ind-
gang til cafeen midt under 
Langebro, og stedet vil blive 
åbnet op ud mod kajen, så 
cafeens gæster kan sidde og 
nyde solen på brofæstet med 
direkte udsigt til vandet. 

Det samlede projekt ven-
tes at stå klar inden udgan-
gen af 2015.

lp

REKORD Dansk mester på 
mountainbike og i cykelcross, 
Benjamin Justesen, vandt lør-
dag d. 30. maj over nordisk 
veteranmester i enkeltstart, 
Bjørn Oppermann, ved Hen-
drick’s Væltepeter Ræs i Run-
detårn. Benjamin Justesen 
kørte fra bund til top i Run-
detårns sneglegang på den 
gamle cykeltype, væltepeter. 

Tiden blev imponerende 
59.103 minutter, over to mi-
nutter bedre end den hidtidige 
– og 127 år gamle – rekord. 
Efter løbet sagde Justesen, at 
han virkelig havde måttet give 
alt, hvad han havde i sig for 
at være sikker på at komme 
under de tre minutter. ”Tek-
nisk er det en meget svær cy-
kel,” som han sagde. Bjørn 
Oppermanns tid var tæt på – 
1:01.793 minutter. 

Som vinder modtog Benja-
min Justesen syv liter af ver-

dens måske bedste gin, Hen-
drick’s. Som sikker to’er fik 
Bjørn Oppermann det halve.

Historien
Under Den Nordiske Kunst 
og Industriudstilling i 1888 
(ofte omtalt som verdensud-
stillingen i København) blev 
der arrangeret et cykelløb op 
ad Rundetårns sneglegang på 
væltepeter. Løbet blev vundet 
af en unavngiven københav-
ner i tiden tre minutter rent. 
På medaljen stod: ’For Rid-
ning op ad Rundetaarn i 3 
Minutter, 15/6 – 88’.

Der er 209 meter til top-
pen af Rundetårn, men det 
er kun cirka 35 meter højt. 
Forklaringen er, at man for 
at nå op til toppen går rundt 
og rundt i en sneglegang, der 
snor sig 7 1/2 gang omkring 
tårnets hule kerne.

kbh
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Fællesskab fungerer

Jette Gottlieb
Finn Sørensen

Johanne Schmidt-Nielsen
Rosa Lund

Pelle Dragsted
Københavns Storkreds

Del arbejdet Lighed løfter alle Grøn omstilling

Foto: Mark Knudsen. 

NY PORTAL OM P-AFGIFT 
MINDSKER VREDESUDBRUD - MÅSKE
PARKERING Fremfor at overfuse en 
kommunal ansat i telefonen, når 
man endnu engang har fået en helt 
urimelig parkeringsbøde, kan man 
nu gå ind på en nylanceret webpor-
tal og finde information om, hvor-
for p-afgiften er givet.

På portalen får bilisten adgang 
til p-vagtens beskrivelse og foto, 
og der henvises til de relevante p-
regler, så man hurtigt får en for-
klaring på, hvorfor afgiften er gi-
vet. Hvis man ønsker at klage over 
afgiften, kan man logge ind med 
NemID, hvorefter systemet guider 
bilisten igennem processen.

Den nye p-afgiftsportal er en 
af de større milepæle i Center for 
Parkerings omfattende digitalise-
ringsprojekt. Den første milepæl 
var lanceringen af p-butikken, som 
gik i luften i februar, hvor køben-
havnerne kan købe beboerlicenser, 
værkstedslicenser og andre parke-
ringsprodukter.

Besøgsstatistikken for p-butik-
ken viser, at københavnerne har 
taget rigtig godt imod portalen, og 
det er også forventningen til den 
nye afgiftsportal.

- Det er vores erfaring, at mange 
bilister bedre forstår, hvorfor de 
har fået en p-afgift, når de kan se 
vores fotos af bilen og læse p-vag-
tens forklaring. Med den ny portal 
gør vi det nemt at finde den doku-
mentation. Den øgede gennemsig-
tighed gør det samtidig lettere at 
finde ud af, om der er tale om fejl, 
så bilisten har grund til at klage, si-
ger Jes Øksnebjerg, der er chef for 
Center for Parkering. 

En af de næste store milepæle i 
digitaliseringsprojektet er ombyg-
ningen af kommunens p-automa-
ter, så p-billetter også bliver digi-
tale. Ombygningen forventes at 
være fuldt implementeret kort ef-
ter årsskiftet.

lp
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MED MOR I BYEN Som mor lader man sig trække 
rundt. Børnene ville til Bakken og se Korsbæk. 
Ligesom for mange tusind andre Københavnere 
gik pinseturen til Klampenborg. Københavnernes 
skov summede af sommer i lun sol og med flere 
hundrede år gamle kastanjetræer i blomst. I lange 
rækker ormede københavnerne sig frem i genlyd af 
hestehove og unge mennesker med (langtidslånte) 
indkøbsvogne pakket med sixpacks. 

Hjemme i Korsbæk 
Alle parader var oppe, ikke bare hos mig. Man 
kunne høre på snakken på vej til Bakken, at pub-
likum frygtede at få nationalserien ødelagt. Men 
Matadorgaderne er mageløse. Foran familien Var-
næs magtfulde port får man suset fra serien. Og 
synet af Lauras køkken går ind i den del af øjen-
krogen, hvor de rørte tårer vibrerer.

Genkendelsen klinger ind som gensynet med 
ens gamle folkeskole eller barndommens bade-
strand. Det sære er, at Matador har været så for-
førende filmet, at man tror, at man har været i 
Korsbæk. Det føles som at komme hjem at stå 
på trappen ind til Skjerns Magasin eller på gru-
set foran Grisehandleren og hans menneskekloge 
gavmilde Lillemor.

Figurerne fungerer
Mellem de mange ansigter dukker pludselig et 
velkendt op, ”Se Møgherne” fniser min datter, og 
dér trækkes Misse med den grønne kappe med 
sin mugne mor. Den dybe stemme himler op med 
grænseløs kritik af tiden og samfundet.

Agnes snakker med publikum, der belevent 
spørger til Røde, forretningen og drengene, som 
var de nær familie. Og da Røde dukker op flokkes 
folk om at tale med den hjemvendte helt. De spør-
ger blandt andet, hvad han tænker om det forestå-
ende valg til Folketinget. Hvortil spilleren spørger 
om der tænkes på Rigsdagen. 

Mageløs middag
På Postgaarden, der er vidunderligt indrettet, med 
detaljer som det ofte filmede blyindfattede vindue 
med farvet glas, spiser familien en dejlig middag 
med bobler i glasset. Først får bordet et særdeles 
underholdende besøg af Oberst Hackel. Min fem-
årige søn havde for inden lært af Mads Skjern i hans 
magasin, hvordan man gør honnør og siger ”God 
dag oberst Hackel”. Skuespiller Hackel greb elegant 
alle anledninger til improvisation, der kunne få 
selskabet til at grine og lege med.

Senere valsede den forførende Gitte Grå rundt 
og skålende i champagne med gæsterne.

”Mit hoved er som en zeppeliner” sukker hun 
og efterlyser Jørgen ”Han skylder mig 500 kroner 
fra i nat. Vi spillede poker.”

Selfiestang
Snakken gik bekymret blandt gæsterne om attrak-

tionen kan forekomme indforstået for turister. 
Men de lod til at følte sig godt underholdt af det, 
der for dem bare var en gammeldags stationsby. 
Min datter gjorde mig for eksempel opmærksom 
på de to kineserdamer i ens kinarøde vindjakker, 
der med selfiestang blev foreviget med Møgherne. 

Hjemme på en af de over 6500 kinesiske småøer, 
hvor af den største er på størrelse med Danmark, 
kan en Møghe gå for at være den lokale dronning 
Margrethe i lige linje med H.C. Andersen. Altså et 
scoop taget med armforlænger. 

Er selfiestangen egentlig opfundet af angst for 
at spørge andre mennesker om de vil tage et bil-
lede. Eller er det frygten for at den, man spørger 
tillidsfuldt om opgaven, vil løbe med ens telefon 
og siden hacke den, slette alt og sælge en slidt te-
lefon for 300 kroner i DBA?

60 stykker sushi 
Bag os står to øllede gutter, der ved synet af de 

ens klædte kinesere husker på den gang, hvor de 
hærgede en running sushi et sted i provinsen. De 
snøfter af grin, for den ene åd 60 stykker sushi. Jeg 
kigger ned på din datter, der holder meget af sushi. 
Hun spærrer øjnene op. Da Røde lidt efter kommer 
forbi, spørger hun ham, hvad han egentlig mener 
om running sushi. Men det kan bedre betale sig 
at spørge AppleOraklet Siri.

Min datter spørger sin elektroniske sekretær: 
”Hvad synes du om Røde fra Matador” og stemmen 
svarer mekanisk ”Interessant” ”Ja, men hvad synes 
du om Røde fra Matador?” og svarer lyder nu ”Du 
ved, hvad man siger, man kan rejse hele verden 
rundt, men sandheden er i gang med at tage sine 
sko på.”. Kan Siri have mødt Røde, da han gennem 
mange afsnit var borte fra Agnes? 

MED MOR I BYEN

TEKST CAMILLE BLOMST

KØBENHAVNERE 
I KORTEGE TIL KORSBÆK
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LÆSERBREVE

HVOR ER URET
KØBENHAVNERE 

I KORTEGE TIL KORSBÆK

Venlig hilsen
Tine Wiboltt
Apoteker på København Vaisenhus 
Apotek

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

På vores apotek får du 
faglig rådgivning om 
sundhed og velvære. 

Velkommen 
indenfor.

Frontline Combo Vet. er et middel til brug på huden mod lopper og fl åter. Opløsningen indeholder en kombination af et aktivt stof med adulticide egenskaber, fi pronil, og et aktivt stof med ovici-
de og larvicide egenskaber (S)-methopren. Indikationer: Behandling mod angreb af lopper, fl åter og bidende lus hos hund og kat samt angreb af lopper og fl åter hos ilder. Beskytter mod nye 
angreb af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 4 uger hos kat og ilder. Forebygger loppernes formering ved at hæmme udviklingen af æg (ovicid effekt) samt larver og pupper (larvicid effekt) 
fra æg lagt af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 6 uger hos kat. Effekten over for fl åter varer i op til 4 uger hos hund og ilder og 2 uger hos kat. Kan indgå i behandling af allergisk eksem 
forårsaget af loppeangreb. Mindste behandlingsinterval er 4 uger. Kan anvendes til drægtige og diegivende dyr. Kontraindikationer: Må ikke anvendes til hunde under 8 uger og/eller 2 kilo, 
katte under 8 uger og/eller 1 kilo samt ildere yngre end 6 måneder. Bør ikke anvendes til syge eller afkræftede dyr. Må ikke anvendes til kaniner. Præparatet til hund bør ikke anvendes til kat/ilder, da dette kan medføre overdosering. 
Da der ikke foreligger data herom, anbefales det ikke at anvende præparatet til andre dyr end målarterne. Administrationsmåde: Til udvortes brug. Dosering: Til hund: 1 pipette à 0,67 ml fra 2-10 kg; 1 pipette à 1,34 ml fra 10-20 
kg; 1 pipette à 2,68 ml fra 20-40 kg; 1 pipette à 4,02 ml til hunde over 40 kg legemsvægt. Til kat og ilder: 1 pipette à 0,5 ml.  OBS. Der er forskel i styrkerne på produktet til hund og til kat/ilder. Man bør ikke overdosere. Bivirkninger: 
Blandt de meget sjældne bivirkninger, der er iagttaget efter brug, er: Forbigående hudreaktioner på applikationsstedet (hudmisfarvning, lokalt hårtab, kløe, rødmen) samt  generel kløe og hårtab. Ligeledes er udtalt savlen, reversi-
ble nervøse symptomer (forstærket berøringssans, depression, andre nervøse symptomer) samt opkastning og symptomer fra luftvejene observeret. Hvis dyret kommer til at slikke på applikationsstedet, kan voldsom savlen fore-
komme. Der kan ses forbigående ændringer af pelsens udseende på applikationsstedet (sammenfi ltret/fedtet pels). Forsigtighedsregler: Badning med vand inden for 2 dage samt hyppigere end en gang om ugen efter behand-
ling bør undgås. Ved gentagne shampoobade nedsættes virkningsvarigheden. Der foreligger ingen data vedr. mulighed for toksicitet af præparatet hos killinger yngre end 8 uger, der er i kontakt med behandlede moderdyr. Undgå 
at dyr slikker på behandlingsstedet, og at dyr slikker hinanden efter behandling. Man bør omgå behandlede dyr med forsigtighed, indtil behandlingsstedet er tørt. Tilhæftning af enkelte fl åter kan forekomme. Undgå at få produktet 
i kontakt med mund og øjne. Vask hænderne efter brug. Præparatet kan forårsage irritation af slimhinder, hud og øjne. Dyr eller mennesker  med kendt overfølsomhed over for insekticider eller alkohol bør undgå kontakt med produktet. 
Se endvidere brugsanvisning på pakningen. Pakninger: Æske med 3 pipetter: 0,5 ml, 0,67 ml, 1,34 ml, 2,68 ml og 4,02 ml. Æske 6 pipetter: 0,5 ml. Udl. V. Januar 2013. Indehaver af markedsføringstilladelsen i 
Danmark: Merial Norden A/S. Glucosamin Sandoz® 400 mg, fi lmovertrukne tabletter Anvendelse: Lindring af symptomer ved let til moderat slidgigt.  Glucosamin Sandoz® kan forbedre bevægeligheden og lindre smerter 
fra leddene. Glucosamin Sandoz® er ikke egnet til behandling af akutte smerter. Kontakt lægen, hvis symptomerne bliver værre, eller hvis de ikke bliver bedre i løbet af 2-3 måneder. Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse 
eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. Dosering og indgivelsemåde: Voksne: 1 tablet 3 gange dagligt (svarende til 1200 mg glucosamin). Alternativt 
kan den daglige dosis tages på en gang. Den mindste effektive dosis bør anvendes. Tabletterne tages med et glas vand. Glucosamin Sandoz® kan tages i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendig. Ved nedsat nyre- og/
eller leverfunktion: følg lægens anvisning. Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Kontraindikationer: Tag ikke Glucosamin Sandoz® hvis du er allergisk overfor glucosamin eller et af de øvrige hjælpestoffer hvis du er al-
lergisk overfor skaldyr, da glucosamin er udvundet af skaldyr. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Ledsygdomme, hvor en evt. anden behandling kan komme i betragtning, bør udelukkes. Forsig-
tighed tilrådes. Hvis du er i risikogruppen for at få en hjertekarsygdom, da det kan ske, at dine kolesteroltal i blodet bliver forhøjet under en behandling med glucosamin. Hvis du har diabetes, da blodglukoseværdierne og insulinbe-
hovet kan ændre sig. Hvis du har astma, da der kan ske en forværring af astmasymptomerne i starten af behandlingen med glucosamin. Hvis du er i behandling med anden medicin. Spørg lægen eller apoteket til råds. Oplys altid 
ved blodprøvekontrol, at du er i behandling med Glucosamin Sandoz®, da det kan påvirke prøveresultaterne. Glucosamin Sandoz® indeholder 2,2 mmol (87 mg) kalium pr. tablet. Dette bør tages i betragtning ved nedsat nyrefunk-
tion og/ eller hos patienter på kaliumfattig diæt. Graviditet og amning: Glucosamnin Sandoz® bør ikke anvendes ved graviditet og amning. Spørg lægen eller apoteket til råds hvis du er gravid eller ammer før du tager Glucosamin 
Sandoz®. Bivirkninger: Ikke alvorlige, almindelige bivirkninger: hovedpine, døsighed, mavesmerter, forstoppelse, kvalme, sure opstød, smerter opadtil i maven, diaré.  Udlevering: Kan købes i håndkøb på apoteket. Pakninger: 
Glucosamin Sandoz® 400 mg, fi lmovertrukne tabletter 270 stk. Spørg efter de dagsaktuelle priser på apoteket. Læs vejledningen i pakningen grundigt inden brug. Fuldt produktresumé kan rekvireres hos indehaveren 
af markedsføringstilladelsen: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, tlf.: 63 95 10 00 www.sandoz.dk. Nicotinell tyggegummi Nicotinell indeholder nikotin. Virkning: Lindrer symptomer i forbindel-
se med tobaksafvænning eller rygereduktion. Dosering: Nicotinell tyggegummi frigiver nikotin ved tygning, hvor korrekt tyggeteknik er vigtig. Rygeophør: Ved et cigaretforbrug under 20 dagligt anvendes 2 mg tyggegummi. Ved et 
forbrug på mindst 20 cigaretter dagligt anvendes 4 mg tyggegummi. 1 tyggegummi ved rygetrang, hver 1-2 timer, dog maksimalt 25 tyggegummier af 2 mg og maksimalt 15 tyggegummier af 4 mg per dag. Efter 3 måneder ned-
sættes forbruget. Brug ud over 1 år anbefales ikke. Rygereduktion: Nicotinell tyggegummi bør anvendes mellem rygeperioder for at forlænge det rygefri interval og med den intention at reducere rygningen så meget som muligt. 
Hvis en reduktion i antallet af cigaretter per dag ikke er opnået efter 6 uger, bør der søges professionel rådgivning. Et forsøg på ophør bør foretages, så snart rygeren føler sig klar, men ikke senere end 6 måneder efter behandlings-
start. Hvis et forsøg på ophør ikke kan opnås inden for 9 måneder efter behandlingsstart, bør der søges professionel rådgivning. Forsigtighedsregler: Brug ikke Nicotinell ved overfølsomhed over for nikotin eller et eller fl ere af 
hjælpestofferne. Bør ikke anvendes af ikke-rygere. Bør ikke anvendes af børn under 18 år uden lægens anvisning. Forsigtighed udvises hos patienter, der for nyligt har haft hjertesvigt eller hjertestop, hjertesygdomme, for højt 
blodtryk, sukkersyge, overaktiv skjoldbruskkirtel, overaktive binyrer, har alvorligt svækket nyre- og/eller leverfunktion eller mavesår. Bør ikke anvendes uden anbefaling fra lægen ved graviditet og amning, da risikoen ved behandling 
må afvejes over for risikoen ved fortsat rygning. Indeholder Sorbitol (E420) og Maltitol (kun Nicotinell Classic) og bør derfor ikke anvendes til patienter med arvelig fruktoseintolerans. Indeholder natrium, og der bør tages hensyn 
hertil hos patienter på kontrolleret natriumdiæt. Gum-basen indeholder butylhydroxytoluen (E321), der kan forårsage lokalirritation af slimhinderne. Bivirkninger: Nicotinell tyggegummi: Almindelige: Hovedpine, svimmelhed, hikke, 
mave-tarmgener, ondt i kæben. Ikke-almindelige: Hjertebanken, hudrødmen, nældefeber. Sjældne: Overfølsomhedsreaktioner, udslæt, arytmier. Visse symptomer kan skyldes abstinenssymptomer og for lav tilførsel af nikotin. 
Mundsår kan opstå, men en egentlig forbindelse med nikotinbehandlingen er uklar. Overdosering: Der kan forekomme symptomer, der ligner dem, der forekommer ved for meget rygning. Pakningsstørrelser per 5. august 
2013: Nicotinell tyggegummi: Spearmint: 2 og 4 mg: 24 og 204 styk.  Tropical Fruit: 2 mg: 24 og 204 styk; 4 mg: 204 styk. IceMint: 2 og 4 mg: 24 og 204 styk. Classic: 2 mg: 204 styk. Lakrids: 2 og 4 mg: 24, 96 og 204 styk. Mint: 
2 mg: 24, 96, 204 og 300 styk; 4 mg: 24, 96 og 204 styk. Fruit: 2 mg: 204 styk. Inden brug af produktet, bør vejledningen i og på pakningen læses grundigt. Novartis Consumer Health – tlf. 39 16 84 00 – www.nicotinell.
dk. Dato for produktresumé: Tyggegummi 02/2014. 

Vi er klar med 
faglig rådgivning

Spørg 
bare os!

Vi er klar med 
faglig rådgivningfaglig rådgivningfaglig rådgivningfaglig rådgivningfaglig rådgivningfaglig rådgivning

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

Remo-wax® 
Olie Ørespray
Plejende olie, der 
forebygger ørevoksprop-
per og mindsker kløe i 
øregangen forårsaget af 
tør hud. 15 ml. 

Scholl® fodfi l
Den lette vej til 
silke bløde fødder. 
Silkebløde fødder ved 
et enkelt tryk på en 
knap. Nem og effektiv 
fjernelse af hård hud 
derhjemme. 1 stk.

Glucosamin Sandoz
Anvendes ved let til moderat slidgigt  - lindrer smerter 
i leddene, forbedrer bevægligheden og hæmmer 
nedbrydningen af brusk i leddene. 270 stk. 

Frontline Combo® Vet.
Produkt til katte. Forebygger fl åter, lus 
og lopper samt forhindrer opformeringen 
af nye lopper i hjemmet. 3 x 0,5 ml.

*Priserne gælder fra 22. juni - 19. juli 2015, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

SPAR 20%
Fra den 22. juni til 19. juli har apoteket 

20% rabat på Apotekets Intim Sæbe, 250 ml. 

og Apotekets Intim Gel 2-i-1, 50 ml.

Se disse og andre gode tilbud på apoteket.

På vores apotek får du 

Apotekets Intim Serie

Begge produkter indeholder 

mælke syre og er dermatologisk 

testet til sensitiv hud. Astma-

Allergi deklareret og uden 

parfume og parabener. 

Uret, hvor er uret? Skulle 
vi ikke mødes under uret 
og sød musik opstår?

På alle stationer lyder 
det: ”Hvor er uret?” Ikke 
mere online dating, vi 
vil have den ægte vare, 
så vi kan leve i nuet. Be-
folkningstallet vil stige, 
skatteindtægterne, flere 
vil at tage togene.

Råbet lyder: Hvor er 
uret? En station uden ur 
er som et svømmebassin 
uden vand. Kom nu ikke 
her og sig: ”Vi har alle en 
mobil.”

Hvor let er det med en 
rollator i den ene hånd, 
og den anden fritgående 

febrilsk søgende i tasken 
efter tiden. Tænk hvor 
mange øjenkast og flirt, 
der bliver gået glip af 
med det i høj grad brug-
bare øje fastfrosset til 
skærmen.

Årstidernes skiftten 
og solstrejfet hen over 
uret på blandt andet 
Nørreport station, der 
gladeligt roterer i sin be-
gejstring over at oplyse: 
”Hva’ klokken er slået.”

URET: Hvor er det?

Kim Naver 
”ET ØJENKAST FRA 
NØRREPORT”
1363 København K

”Københavneravisen”  er 
suveræn i at afsløre in-
kompetence, arrogance 
og anden uduelighed hos 
stat og navnlig kommune.

Jeg ved godt, at avisen 
ikke synes at optage ind-
læg i større omfang, og 
dette er heller ikke ment 
som et sådant, men blot 
som en tak for det gæve 
arbejde.

Lukningen af Rådhus-
biblioteket er en skan-
dale, ligeså tilladelsen til 
Tivoli om at måtte forhøje 
støjgrænsen.

Man må formode, at 
Tivolis ledelse og musi-
kerne er så høreskadede 
af høj musik, at de ikke 
kan høre den, som den er 
nu; vi andre, der tilfældigt 
befinder os i nærheden 
har ingen problemer i så 
henseende.

Det vil med andre ord 
sige, at den eneste form 
for kultur, kommunen 
kender, er pop og rock. 
Miljø interesserer kun, 
når det er noget, der kan 
beskattes.

Og Rejsekortet! Endnu 

har jeg undgået at an-
skaffe det; i går sad jeg i 
en bus, hvor chaufføren 
meddelte, at ”check ud” (et 
hæsligt udtryk) ikke vir-
kede. Hvad folk så skulle 
gøre, måtte de selv finde 
ud af. Men hvad jeg har 
mest imod, er at man kan 
aflure mine rejser.

Så er der de mindre 
ulemper, at hvis man har 
checket ud og af en eller 
anden grund fortryder, 
skal man ch. ind igen og 
omvendt: hvis man ikke 
har ck. ud og af en eller 
anden grund ombestem-
mer sig, skal man opsøge 
en maskine for at gøre det.

Og de gule automater 
bliver ikke overflødige; 
dels bruges de til cykel-
klippekort, dels til rejser 
ud over hovedstadsom-
rådet.

Jeg glæder mig alle-
rede til næste nummer.
 
Med venlig hilsen
Hans Pagh Knudsen
Strandgade 14
1401 K



8 KBH K	 JUNI	2015	ÅRGANG	10

KØBENHAVNERLAMPER 
SÆLGES TIL HØJESTBYDENDE
NOSTALGI København skal have nyt lys i ga-
derne. Derfor bortauktionerer kommunen 
nu de gamle, legendariske københavner-
lamper, som har hængt i byens gader siden 
1980’erne.

Som led i Københavns Kommunes for-
nyelsesprojekt for gadebelysning bliver 
næsten halvdelen af byens gadelamper 
og lysmaster udskiftet. I den forbindelse 
bliver samtlige cirka 7000 gamle køben-
havnerlamper også taget ned. Lamperne 
er tegnet af stadsarkitektens kontor i 1977 
og er på det seneste blevet en efterspurgt 
vare på genbrugsmarkedet. 

For at alle interesserede kan få mulig-
hed for at købe de gamle københavner-
lamper, har Københavns Kommune af-
talt at bortauktionere dem via Lauritz.
com. Lamperne bliver sat til salg i min-
dre partier ad gangen.

Patina er på mode
- Vi mener, at det er den rigtige løsning at 
sælge lamperne på auktion, for så får alle 
interesserede mulighed for at købe lam-
perne, og samtidig får vi den aktuelle mar-
kedspris slået fast. Kommunen risikerer 
hverken at sælge for dyrt eller for billigt, 

når vi gør det på den måde, siger center-
chef Steffen Rasmussen fra Teknik- og Mil-
jøforvaltningen i København. 

Hos Lauritz.com er adm. direktør 
Mette Rode Sundstrøm begejstret for, at 
Københavns Kommune har valgt at sælge 
lamperne på auktion, så københavnerlam-
perne, der har været en institution i ho-
vedstadens bybillede, nu kan kaste glans 
over en lang række private hjem. 

- Vi glæder os til at sælge de mange 
lamper, der har oplyst byens mangfoldige 
bygninger igennem årtier. Både fordi de 
fortæller en spændende historie, men også 
fordi de rammer lige ned i indretnings- og 
boligtendensen lige nu, hvor det bliver vig-
tigere at indrette sig personligt og unikt 
med fund fra forskellige tidsperioder og 
stilarter. Fokus er på ting med patina, af 
gedigne materialer og med en værdi, der 
rækker ud over den kommercielle. Det er 
lamper, du kan give videre til dine børn el-
ler sælge igen, så de kan indgå i nye hjem, 
siger Mette Rode Sundstrøm.              

lp

FAKTA OM KØBENHAVNERLAMPERNE
Københavns Kommunes Fornyelsesprojekt er godkendt af Borgerrepræsentationen i de-

cember 2013. Der er afsat 266,3 millioner kr. til fornyelse af gadebelysningen i København.

Fornyelsesprojektet indeholder udskiftning af omkring 20.000 af byens cirka 44.000 ga-

delamper, inklusiv udskiftning af cirka 8000 lysmaster i byens villaområder. Udskiftningen 

startede i november 2014 og vil vare til udgangen af 2015. Det samlede område for for-

nyelsen dækker alle bydele og cirka 300 km af byens veje og stier. Alle hovedfærdselsårer 

vil få nye lamper med klart hvidt lys med god farvegengivelse (næsten som dagslys), 

som kan højne trygheden, tilgængeligheden og trafiksikkerheden. 

De nye gadelamper giver Københavns Kommune en årlig energibesparelse på 57 procent 

fra 2016 og frem, set i forhold til forbruget i 2010. Dette svarer til det årlige strømforbrug 

i 4500 københavnske husstande. Energibesparelsen betyder en væsentlig reduktion i 

Københavns CO2-udledning og vil understøtte Københavns Kommunes mål om at være 

CO2-neutral hovedstad i 2025. 

De cirka 7000 lamper, der sættes til salg via Lauritz.com, bliver solgt i auktioner med 

1-5 armaturer. Hver auktionsperiode er på fire dage, og der vil være cirka 80 lamper til 

salg ad gangen. Afhængigt af, hvor stor interessen bliver, vil der også blive sat lamper 

til salg i Sverige og Tyskland. 

Københavns Kommune sætter lamperne til salg, fordi Kommunalfuldmagten siger, at 

kommunen ikke må bortgive effekter, der har en markedsværdi. En mindre andel af 

lamperne vil dog blive udleveret til almennyttige formål uden beregning.



2,5 – 3 ... 
... mia kroner har det thailandske forretningsimperium Central Group be-
talt for Illums bygning – 44.000 kvadratmeter - på hjørnet af Købmager-
gade og Strøget. Central Group er i forvejen lejer af ejendommen, som sæl-
geren Blackrock Estate købte i 2011 for 1,6 mia kr. og siden har renoveret.

127 ...
... millioner omsatte det københavnske modehus Birger Christensen i 2014, 
men årets resultat var blot 1,3 mio. Den 145 år gamle virksomhed er bedst 
kendt for pelse, men de udgør kun 20 % af omsætningen. Ønsket er at 
øge andelen til 50 %. Asien skal inden for et år være Birger Christensens 
største marked, den første butik åbner i Beijing inden årets udgang.

6 ...
...milliarder i 2014 mod 9 mia i 2013. House of Prince har mistet kunder, 
heraf en del københavnske rygere, må man formode. Cigaretproducen-
ten ejes af British American Tobacco, der købte foretagendet i 2008 for 
12 mia, lukkede den danske produktion og overførte den til bl.a. Polen. 
Driftsindtjeningen faldt fra 1,2 mia i 2013 til 670 mio. kr.

2,5 ...
...mio. kr. tjente Maersk Line med hovedkvarter på Esplanaden hver time 
i årets første tre måneder, svarende til 5,5 mia.

 98 ...
... bankfilialer er tilbage i København og på Frederiksberg. I 2011 var tallet 
122. På landsplan er pengeinstitutternes afdelinger skåret ned fra 1.690 til 
1.253 siden 2011.

5,7 ...
... procent steg københavnske ejerlejligheder fra marts til april i år. I 2014 
galopperede priserne op med 16,3 %. Hermed koster en gennemsnitslejlig-
hed på 85 kvm, 2,81 mio kr. Det begynder at ligne en boligboble.

28 ...
... mio kr. koster den nyligt afdøde maler Otto Frellos hus, opført 1797, 
på hjørnet af Brolæggerstræde og Badstuestræde. Her er seks lejligheder 
på i alt 622 kvadratmeter. Ejendomsmægler Lilienhoffs hjemmeside rum-
mer et væld af billeder, der blandt andet viser, hvordan den fantastiske 
kunstnere dekorerede stuerne i den fredede ejendom.

37.063.321 ...
... kroner kostede de ”særlige rådgivere”, dvs. spindoktorer, henne på Chri-
stiansborg. Udenrigsminister Martin Lidegaard og udviklingsminister 
Mogens Jensen blev rådgivet for 4.376.608 kr. Økonomi- og indenrigsmi-
nister fik støttepædagog for 3.253.764 kr. Statsminister Helle Thorning-
Schmidt (årsløn 1.464.148 kr.) beskæftigede to doktorer, Noa Redington 
og Thomas Juel-Dam, der delte 2.868.605 kr. Beløbet inkluderer ”tjene-
sterejser, arbejdsredskaber med karakter af personalegoder m.v.”, så det 
er lige akkurat en anelse bedre business at være boss frem for bulldog. 

230.000 ...
... gæster havde Grøften i Tivoli i 2014, omsætningen nåede 79 mio kr. 
Over 100 kokke, smørrebrødsjomfruer, tjenere og opvaskere holder den 
141 år gamle restaurant i gang. 1.000 kilo fjordrejer, 30 ton skipperlabs-
kovs, 100.000 stykker smørrebrød, 36.000 platter og kolde borde, 10.000 
wienerschnitzler, 10.000 stjerneskud, 100.000 liter øl, 4.200 flasker vin, 
4.200 flasker akvavit. Efter 20 år trækker restauratør Poul Eriksen sig til-
bage ved sæsonens udgang. Afløseren kendes endnu ikke.

1,434 ...
... mio kr. koster det igangværende Nansensgade Antikvariat og Forlag 
med et lager af antikvariske og nye bøger til en anslået salgsværdi af 2,2 
mio kr. Forretningen sælges grundet dødsfald.

1.672 ...
... kvadratmeter rummer ejendommen Hauser Plads 10, som Metorion har 
overtaget fra Hjerteforeningen, der søger nyt hjemsted. Salgspris ikke op-
lyst. Bag Metorion står Bent Fabricius-Bjerre og hans to sønner, der også 
ejer huse i Nyhavn og Store Kongensgade. Aktiverne i selskabet udgør 200 
mio kr., egenkapitalen 70 mio kr.

40.500. ...
... kroner om året bruger en gennemsnitlig husstand i Region Hovedsta-
den på alle former for transport - flytransport dog undtaget. Gennemsnit-
tet for hele landet ligger på 47.800 kroner. Region Sjælland topper listen 
med 56.800 pr. husstand. 

1.540.000 ...
... overnatninger blev det til på hotellerne i hovedstadsregionen i årets 
første kvartal. Det er over 140.000 flere end i 2014 og svarer til en stig-
ning på 10 procent.

75 ...
... job bliver nedlagt i Danmark som led i Carlsbergs nye strategiplan. 
Den danske bryggerikoncern skærer i alt 180 stillinger væk på globalt 
plan. Stillingsnedlæggelserne får ikke betydning for Carlsbergs finansielle 
forventninger til 2015, oplyser bryggeriet.
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VALG Danmark er delt op i tre landsdele, der 
igen er delt op i ti såkaldte storkredse. 

Hovedstaden består af fire storkredse og 
både Sjælland-Syddanmark og Midtjylland-
Nordjylland består hver af tre storkredse.

Opdelingen i kredsene bruges til at be-
regne, hvor mange folketingsmedlemmer, 
der skal vælges i de enkelte valgkredse. Hver 
storkreds har et fast antal mandater, som er 
fastsat efter indbyggertal, vælgertal og be-
folkningstæthed. Det justeres hvert femte år.

135 mandater vælges i storkredsene, 
hvor Københavns Storkreds har 15 mandater 
og Københavns Omegns Storkreds 11 man-
dater.

Tillægsmandater
De sidste 40 mandater er de såkaldte tillægs-
mandater, som tildeles for at udligne resul-
tatet på landsplan, så partierne får det antal 
mandater, der svarer til deres andel af stem-
merne.

Ved det seneste valg i 2011 fik hovedsta-
den 39 kredsmandater og 11 tillægsmandater.

De ti storkredse er opdelt i 92 opstillings-
kredse, og kandidaterne til folketingsvalget 
stiller op i en eller flere opstillingskredse. 
Hvilke kandidater, man kan stemme på, af-
hænger af, hvor i landet man bor.

Opstilling som parti
Et parti, der allerede sidder i Folketinget, når 
der udskrives valg, kan automatisk stille op 
til valget. Ønsker et parti, der ikke allerede 
er repræsenteret i Folketinget, at deltage i et 
folketingsvalg, skal det først samle et antal 
underskrifter, der svarer til 1/175 af de gyl-

dige stemmer, der blev afgivet ved sidste valg. 
Det svarer til omkring 20.000 underskrifter.

Ved valget i 2011 blev der afgivet 3.545.368 
gyldige stemmer. Derfor skal et nyt parti 
samle mindst 20.260 underskrifter. Først 
når underskrifterne er indsamlet og videre-
givet til indenrigs- og sundhedsministeren, 
kan partiet deltage i valget. Det lykkedes for 
Alternativet, men ikke for Nationalpartiet.

Opstilling som løsgænger
Ønsker man at stille op uden for partierne - 
som såkaldt løsgænger - skal man anbefales af 
mindst 150 og højst 200 af opstillingskredsens 
vælgere som stillere. Det har digteren Yahya 
Hassan for eksempel valgt at gøre, efter at 
hans parti, Nationalpartiet, ikke nåede at få 
godkendt tilstrækkeligt mange underskrifter 
inden tidsfristens udløb. 

Kun få stiller op som løsgængere, da det 
kræver mange personlige stemmer at blive 
valgt ind i Folketinget som løsgænger. Men 
det er ikke umuligt. I 1994 lykkedes det ko-
mikeren Jacob Haugaard med 23.253 person-
lige stemmer at blive valgt ind i Folketinget 
som løsgænger.

Spærregrænsen
Hvis et parti skal opnå valg til Folketinget, 
skal partiet opnå to procent af stemmerne på 
landsplan. Det giver normalt fire mandater i 
Folketinget. Et parti kan dog også komme i 
Folketinget, hvis partiet vinder et kredsman-
dat, uden at det har opnået to procent af stem-
merne på landsplan. Det er dog ikke sket i 
nyere politisk historie.

lp@kbhavis.dk

SÅDAN FOREGÅR ET 
FOLKETINGSVALG

TEKST LARS PETER LORENZEN

 Ved folketingsvalget 18. juni skal der vælges 179 medlemmer ind på 
Christiansborg - 175 fra Danmark, to fra Grønland og to fra Færøerne.

Stemmeslugerne fra forrige valg.
1. Lars Løkke Rasmussen (V), 56.285 stemmer (21.384), Nordsjællands Storkreds
2. Johanne Schmidt-Nielsen (EL), 47.002 stemmer (8.964), Københavns Storkreds
3. Pia Kjærsgaard (DF), 45.983 stemmer (47.611), Sjællands Storkreds
4. Helle Thorning-Schmidt (S), 33.564 stemmer (49.926), Københavns Storkreds
5. Nicolai Wammen (S), 32.119 stemmer (-), Østjyllands Storkreds

1

3 2 5

4

VALGPLAKATER 
MED PONDUS OG KANT
VALG Et stykke pap på 0,8 kva-
dratmeter med et photoshop-
pet billede af kandidatens 
ansigt, et navn, et bogstav 
og nogle farver. Kalenderen 
siger 2015, men når vi befin-
der os i valgplakaternes uni-
vers, virker det grangiveligt, 
som om tiden har stået stille 
de seneste mange årtier. 

Lygtepælene er plastret til 
med valgplakater, som lig-
ner alle de tidligere års valg-
kampagner og signalerer en 
yderst traditionel form for 
kommunikation, som ikke 
kalder på den store forny-
else. Valgplakaten har nogle 
helt basale egenskaber, hvor 
man skal kunne se, hvem 
der er afsender og fra hvilket 
parti - og så kan den eventu-
elt rumme et eller andet sim-
pelt budskab.

Enkelte plakater skiller 
sig dog ud i denne valgkamp.

Alternativets plakater skil-
ler sig ligeså meget ud som 
partiets økonomiske politik. 
En masse grønne plakater 
med en masse grønne ansig-
ter signalerer grønne budska-
ber, men leder tankerne hen 
på Hulk-figuren - dog blottet 
for muskelmasse og pondus. 
Anderledes finurlige er par-
tiets små valgplakater med 
teksten: ”... der er også Alter-
nativet”, ophængt lige under 
de øvrige partiers plakater. 
Enkelt og effektfuldt.

Søren Pind formår endnu 
engang at skille sig ud fra 
mængden med sin sort/hvide 
koloniherreplakat fra sin tid 
som udviklingsminster un-
der den forrige regering - el-

ler frihedsminister, som han 
titulerede sig selv. En plakat, 
som adskiller sig åbenlyst fra 
den øvrige mængde af ano-
nyme ansigter.

I disse selfie-tider har 
den radikale kandidat Sa-
mira Nawa Amini formået at 
ramme plet med sin plakat, 
hvor hun har skåret sit eget 
ansigt ud af sine plakater, og 
derved givet den selfie-orien-
terede generation mulighed 
for at få taget deres billede 
som Samira. Helt i tråd med 
tidsånden.

Løsgængeren John Erik 
Wagner, der også er kendt 
som Sheriffen fra Amager, 
har valgt at promovere sit 
kandidatur til valget med en 
plakat, der afslører mere, end 
den skjuler. En valgplakat, 
der på sin frimodige danske 
facon har skabt overskrifter 
i den internationale presse. 
Ikke så meget på grund af 
det selvbevidste budskab 
om Wagners statsministerd-
rømme: ”Stem på Wagner, det 
gavner”, men mere på grund 
af den nøgne sandhed om 
Wagners udrustning.

Lad os slutte denne rund-
tur i valgplakaternes uni-
vers af med alle tiders mest 
berømte og ikoniske plakat. 
Under ledelse af Thorvald 
Stauning havde Socialdemo-
kraterne i 1935 det bedste 
valg nogensinde med 46 pro-
cent af stemmerne under det 
berømte slogan ”Stauning el-
ler kaos”. Det sker helt sikkert 
ikke i 2015.

Ha’ et rigtig godt valg!
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JOB Københavneravisen er i vækst og har mulighed for at til-
byde lettere arbejde til førtidspensionister i samarbejde med 
Plan & Handling. Kontoropgaver, research, markedsføring og 
distribution er blandt de områder, hvor vi kan hjælpe hinan-
den. Vi samarbejder med Socialøkonomisk Presseforening, der 
udgiver Københavneravisen.

Kontakt os på telefon nummer: 53 56 02 42.

ER DU FØRTIDSPENSIONIST 
OG ØNSKER LIDT BESKÆFTIGELSE?

BALDER MØRK ANDERSEN
Giver dyr kærlighed - ikke cykelpumpe

baldersf.dk

justiceforallan

sfBalder 

stembalder

KLIMA I dag udleder hver kø-
benhavner 2,8 tons CO2 om 
året, og dermed er københav-
nernes CO2-udledning målt 
pr. indbygger nu en af de lave-
ste blandt Europas hovedstæ-
der og godt på vej mod målet 
om at blive verdens første CO2-
neutrale hovedstad i 2025.

Midtvejsmålet for Køben-
havn er en reduktion af CO2-
udledningen på 20 procent i 
2015. Den milepæl er alle-
rede passeret, da København 
i 2014 samlet set har skåret 
31 procent  af byens samlede 
CO2-udledning sammenlig-
net med 2005. I samme pe-
riode har byen haft en pæn 
økonomisk vækst og ikke 
mindst en massiv befolk-
ningstilvækst, og derfor er 
CO2-udledningen pr. indbyg-
ger faldet mere end for byen 
samlet set.

Alene fra 2013 til 2014 er 
udledningen af CO2 faldet 
med 13 procent, hvilket i høj 
grad skyldes mere biomasse 
i kraftvarmeproduktionen og 
mere vindenergi i elnettet.

- København har et ambi-
tiøst mål om at blive verdens 
første CO2-neutrale hoved-
stad i 2025. Vi har nu skåret 
næsten en tredjedel af vo-
res CO2-udledning. Men det 
sker også ved at høste nogle 
af de lavthængende og ikke 
langtidsholdbare frugter som 
omstilling til biomasse. Sam-
tidig har vi kun 10 år til at 
komme helt i mål. Derfor er 
der brug for, at vi intensive-
rer vores arbejde med omstil-
ling til vedvarende energi, 
mere grøn transport og ikke 
mindst flere energibesparel-
ser, siger teknik- og miljøborg-
mester Morten Kabell (EL).

København i grøn front
Københavns Kommune har 
de seneste tre år afsat 650 
millioner kr. til klimaområ-
det ud af et samlet investe-
ringsbehov på 2,7 milliarder 
kr. Investeringerne er pri-
mært faldet i form af bedre 
forhold for byens cyklister, 
udskiftning af trafiksignaler 
og intelligente transportsy-

stemer samt ny og energibe-
sparende gadebelysning.

- Storbyerne står for 70 pro-
cent af klodens udledning af 
CO2. Derfor er storbyerne 
helt centrale, hvis vi skal be-
grænse skaderne af klimafor-
andringerne. København har 
på en række områder lagt sig 
helt i front i den grønne om-
stilling, mener Morten Ka-
bell. 

For at sikre at kommunen 
holder det rette fokus i inve-
steringerne på klimaområdet 
har Morten Kabell netop ned-
sat et klimapanel bestående 
af nogle af Danmarks føre-
nde klimaeksperter. Klima-
panelet skal mødes fire til 
fem gange om året og give 
indspark til kommunens ar-
bejde med at nedbringe CO2-
udledningen og modtage en 
årlig status på kommunens 
arbejde mod målet om at 
blive verdens første CO2-neu-
trale hovedstad.

lp@kbhavis.dk

KØBENHAVN VIL VÆRE VERDENS 
FØRSTE CO2-NEUTRALE HOVEDSTAD
TEKST LARS PETER LORENZEN
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TRYGHEDEN 
SKAL ØGES 
I KØBENHAVN
POLITIK Københavnerne føler 
sig generelt trygge i deres by. 
Kun 7 procent af københav-
nerne føler sig utrygge, når de 
færdes i deres nabolag, og kri-
minaliteten er faldende. Det 
viser Københavns Trygheds-
undersøgelse 2015. Men 100 
nye initiativer søsættes al-
ligevel for at øge trygheden 
endnu mere.

- Jeg er meget glad for, at 
københavnerne generelt er 
trygge, når de færdes i deres 
kvarterer. Men trygheden 
skal fortsat styrkes, og der-
for sætter vi nu ind med over 
100 tryghedsløft der, hvor der 
stadig er udfordringer. Ingen 
bydele skal lades i stikken, 
siger overborgmester Frank 
Jensen (S).

Trygheden har været støt 
stigende i København siden 
2009, hvor Københavns Kom-
mune målte københavnernes 
tryghed første gang. Og i 2014 
var den borgerrettede krimi-
nalitet på det laveste niveau 
siden 2010. Men undersøgel-
sen viser også, at oplevelsen 
af tryghed er ulige fordelt. På 
Bispebjerg, Ydre Nørrebro og 
i Brønshøj-Husum føler cirka 
10-13 procent af beboerne sig 
utrygge, og i blandt andet In-

dre By og Christianshavn er 
trygheden faldet siden sidste 
år.

Derfor fører Københavns 
Kommune nu i alt 108 tryg-
hedsløft ud i livet der, hvor 
københavnerne føler sig mest 
utrygge. Tryghedsløftene er 
blevet til på baggrund af 
konkrete forslag fra køben-
havnerne og inkluderer alt 
fra bedre gadelys til beskæ-
ring af træer.

Initiativer mod hashhan-
del

- Vi er nu klar med en 
række små initiativer, der 
kan øge trygheden på de 
enkeltsteder, som køben-
havnerne har udpeget som 
utrygge. Hvis vi for alvor 
skal gøre noget for at udligne 
forskellen mellem bydelene, 
kræver det dog meget større 
investeringer og langsigtede 
indsatser i vores udsatte by-
områder. Her skal vi skabe 
bedre byrum og infrastruk-
tur, mens vi også sætter ind 
med et socialt løft, siger tek-
nik- og miljøborgmester Mor-
ten Kabell (EL).

Politidirektør Thorkild 
Fogde, Københavns Politi, 
glæder sig over det samar-
bejde, der er skabt mellem 

borgerne, Københavns Kom-
mune og Københavns Politi.

- Vi har det fælles mål at 
øge trygheden for borgerne i 
vores by, og de konkrete tryg-
hedsløft er blandt andet ud-
valgt på baggrund af forslag 
fra borgerne. De er et godt ek-
sempel på, hvordan vi sam-
men kan trække i mange 
forskellige håndtag, når det 
gælder om at skabe en mere 
tryg og sikker by for alle.

Omkring 10 procent af 
initiativerne er rettet mod at 
dæmme op for hashhandel. 
Det gør man blandt andet 
ved at øge politiets mulig-
hed for at se, hvad der fore-
går på gader og pladser ved 
at øge belysningen og fjerne 
beplantning og mulige gem-
mesteder. Flere steder er der 
desuden lavet aftale med Kø-
benhavns Politi om øget fo-
kus - blandt andet i forhold til 
gadepushere og i forhold til 
at øge trygheden i nattelivet.

Tryghedsløftene er alle-
rede sket flere steder i byen. 
Resten føres ud i livet i løbet 
af 2015 og i starten af 2016 i 
dialog med de københavnere, 
der står bag forslagene.

lp@kbhavis.dk

KØBENHAVNS TRYGHEDSUNDERSØGELSE 2015
KØBENHAVNERNES TRYGHED
• Langt de fleste københavnere føler sig trygge i deres nabolag, både generelt og i aften- og nattetimerne. 
 Fra 2009 til 2014 er andelen af københavnere, der føler sig utrygge i deres nabolag, faldet fra 11 til 7 procent. 
 I aften- og nattetimerne er der også sket et fald fra 24 til 18 procent.  
• Den samlede, positive udvikling dækker dog over forskellige lokale udviklinger:
• På Indre Nørrebro, Christianshavn, i Indre By og Kgs. Enghave er der i 2015 lidt flere utrygge beboere end i 2014. 
 Der er dog stadig væsentligt flere trygge end i 2009. 
• På Ydre Nørrebro, Østerbro, Brønshøj-Husum og Amager føler beboerne sig lidt mere trygge i 2015 end i 2014. 
• I 3 ud af de 13 bydele, undersøgelsen er inddelt i, føler cirka 10-13 procent af københavnerne sig utrygge. 
 Disse tre bydele er Brønshøj/Husum, Bispebjerg og Ydre Nørrebro.

BORGERVENDT KRIMINALITET  
• I 2014 var antallet af anmeldelser for borgerrettet kriminalitet pr. københavner på det laveste niveau siden 2010, 
 dog var niveauet i 2014 forsat højere end i 2009. Det skyldes især en stigning i anmeldte lommetyverier, som er 
 den kriminalitetstype, der forekommer hyppigst.  
• I 2014 var der 42 anmeldelser af lommetyveri pr. 1000 indbyggere, hvilket er markant færre end i 2013, men flere 
 end i 2009.  Det er især i Indre By, på Vesterbro og Christianshavn, der sker mange lommetyverier.
• Det er politiet, der definerer, hvad der falder inden for kategorien borgervendt kriminalitet. Der er tale om krimina-
 litetstyper, der påvirker borgerne direkte, for eksempel lommetyveri, indbrud og vold. 
• Antal indbrud pr. 1000 indbyggere er faldet kontinuerligt og næsten halveret siden 2009, ligesom der for både 
 gaderøveri og øvrige røverier er sket markante fald. Øvrige anmeldelser ligger nogenlunde på niveau med 2009.

TEKST LARS PETER LORENZEN

P-VAGTER 
SKAL HJÆLPE
VILDFARNE 
TURISTER

POLITIK Udvalgte p-vagter får 
udvidet deres arbejdsområde 
og står nu klar til at hjælpe, 
når byens turister har svært 
ved at finde vej eller gerne vil 
have information om Køben-
havn.

11 p-vagter i Københavns 
Kommune er blevet udsty-
ret med en mini iPad og et 
skilt med ordene ASK ME, 
der synliggør, at de samtidig 
med parkeringskontrollen 
kan hjælpe med information 
om byen og guide vildfarne 
turister på rette vej.

Københavns Kommune 
overtog ved årsskiftet turist-
informationen fra skandale-
ramte Wonderful Copenha-
gen, og det nye tiltag er en del 
af et pilotprojekt, hvor med-
arbejdere, der allerede befin-

der sig i byens gader, bliver 
inddraget i arbejdet med at 
gøre København mere imøde-
kommende og turistvenlig.

Turister vil kunne møde 
p-vagterne over hele byen - 
også i de mindre turisttunge 
områder, hvor der netop kan 
være brug for tips til at udfor-
ske nye dele af København. 

Som udgangspunkt vil de 
turistvenlige p-vagter være 
at finde i gadebilledet frem 
til slutningen af august. Her-
efter vil indsatsen blive eva-
lueret, og Københavns Kom-
mune vil tage stilling til, 
om projektet skal fortsætte i 
2016, og om korpset skal ud-
vides til flere p-vagter.

lp

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

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888
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Dansk Folkepartis stærke team
i Københavns Storkreds

Bagerste række: Preben Bille Brahe, Søren Lund Hansen, Paw Karslund, Finn Rudaizky
Forreste række: Else-Marie Madsen, Ghita Nelander, Karin Storgaard, Jens Vornøe, Peter Skaarup

df.dk
df@df.dk

• Der bliver sat vejvisningsskilte op i 31 knudepunkter på 
 de mest trafikerede cykelveje i København.

• Alle skilte vil angive et nærmål og et fjernmål samt tids- 
 og kilometerangivelse til begge destinationer.

• Projektet med vejvisningsskiltene vil blive evalueret efter to år.

• De første to skilte er sat op i krydset mellem Ingerslevsgade/ 
 Dybbølsbro og Nørre Allé/Tagensvej. De øvrige skilte vil blive  
 sat op løbende frem til slutningen af juli.

• Skiltene kommer til at spille sammen med de to apps til 
 cykelruter, IbikeCPH og CykelPlanen, som kan bruges til 
 at finde mere detaljerede destinationer.

CYKLISTER FÅR HJÆLP TIL GENVEJE
TRAFIK Såvel på cykelstierne som i li-
vet kan det ofte betale sig at snuppe en 
smutvej. Derfor er de første af i alt 31 
vejvisningsskilte netop blevet sat op på 
de mest trafikerede cykelruter i Køben-
havn. Skiltene er de første af sin slags 
i Danmark og er specialudviklet til at 
hjælpe de københavnske cyklister med 
at finde vej og ikke mindst skyde genvej.

Københavns Kommune har stort fo-
kus på at skabe nye genveje over eksem-
pelvis havneløb og gennem parker, da 
det gør det attraktivt at vælge cyklen. 
Trafiktællinger viser dog, at selv garvede 
københavnske cyklister er lang tid om at 
opdage nye genveje, som det for eksem-
pel var tilfældet med Bryggebroen. I åb-
ningsåret var der kun 3400 cyklister, der 
krydsede broen dagligt, mens tallet var 
steget til 14.400 cyklister fem år senere. 
Målet er, at skiltene skal hjælpe køben-
havnerne med at opdage de nye genveje.

Helt konkret kommer hvert skilt til 
at indeholde to mål - et fjernmål, der 
viser vej til en bydel eller kvarter som 
Bispebjerg eller Østerbro, og et nærmål, 
der angiver et kendt pejlemærke som 
Nørrebros Runddel eller Kongens Ny-
torv. Begge mål er udstyret med kilo-
meterangivelse og som noget nyt også 
tidsangivelse. 

lp

FAKTA OM GENVEJSSKILTE
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TEKST ANDERS HØJBERG KAMP

PORTRÆT I et land fuld af HIV-fordomme serverer 
Annette vin og haffebøf på de HIV-smittedes Kafe 
Knud. Da hun selv fik konstateret sygdommen, 
flygtede hendes mand, og hun viede sin tid til at 
hjælpe folk berørt af HIV.

I 2005 lå Annette døden nær i med kraftig lun-
gebetændelse i et ambulatorium.

“Så kom en sygeplejerske over til mig og sagde: 
Du har HIV. Det dør man jo ikke af,” fortæller An-
nette Nielsen.

Så gik den hvide uniform, og Annette lå atter 
alene. Ventede på sin medicin. Derhjemme ven-
tede en mand, der ingenting forstod. Hun tog i 
stedet et kursus om sygdommen og dannede en 
støttegruppe.

Jeg møder Annette på Kafe Knud, hvor hun har 
været daglig leder siden 2008. Kafe Knud har væ-
ret HIV-Danmarks ansigt udadtil siden 1992. De 
har åbent hver tirsdag og torsdag. De øvrige dage 
bliver lokalerne brugt til konferencer og møder af 
organisationer særligt knyttet til HIV, AIDS, homo-
seksuelle, trans- og biseksuelle.

Bordene er dækket, og køkkenet er klar inden 
åbningstid. Hun er bramfri og ligetil. Har skabt et 
navn i caféen, hvis gæster primært er HIV-berørte, 
men i grunden for alle, der har lyst til billig dansk 
mad eller et glas vin. 

Manden skred
Annette blev allerede smittet i 1996 af en udveks-
lingsstuderende, men det tog sygdommen ni år at 
bryde frem. Imellemtiden blev hun gift i år 2000. 
Annette Nielsen husker tilbage på dengang, hun 
måtte fortælle beskeden til sin mand.

“Heldigvis havde jeg ikke smittet ham. Men han 
kunne ikke tage det. Han ville ikke røre mig. Jeg 
var også nervøs for mine svigersønners reaktion, 
men de tog det heldigvis helt fint. Min mand måtte 
jeg til gengæld uundgåeligt skilles fra.” 

Han forstod ikke det, som sygeplejersken havde 
fortalt: Man dør ikke af HIV. I dag er medicinen 
så effektfuld, at landets 6000 HIV-smittede lever 
næsten så normalt, som før de blev smittet. Faktisk 
er HIV-medicinen så kraftig, at folk lever i falsk 
tryghed og glemmer kondomet, så der nu er kom-
met en lille stigning i antallet af årligt smittede, 
der nu er oppe på 200. 

Giver ikke hånd til en HIV-smittet
Til trods for folks viden om HIV-medicin lever for-
dommene. Nærmest dagligt hører Annette Nielsen 
om stigmatiseringen. En gammel traver er, at syg-
dommen kun rammer bøsser, men den værste for-
dom er nok den, at folk er bange for at være i nær-
heden af HIV-positive, siger Annette.

“Nede på et homoværtshus fortalte en bøsse 
mig, at han aldrig ville give hånd til en HIV-smit-
tet. Det er ærgerligt, svarede jeg, for det har du 
lige gjort.”

Hun forstår godt det med fordommene. Før hun 
blev smittet havde hun dem selv.

“Ærlig talt var jeg selv meget fordomsfuld. Vi 
levede som hr og fru kakkelbord. Jeg var lukket 
og privat. Et rigtigt knudemenneske. Og et eller 
andet sted kan jeg godt forstå mine fordomme og 
andres fordomme. Jeg havde jo ikke haft brug for 
at forstå det, fordi jeg ikke var i berøring med det.”

Det ændrede sig selvsagt med sygdommen og 

18 måneders terapi hos HIV-Danmark. Snart blev 
hun åben, social, snakkende.

Svært at finde kærester
Åbenhed er ikke altid nok. Som en HIV-smittet he-
tero er det svært at finde en kæreste. Annette dyrker 
online-dating, men hver gang mændene hører om 
hendes sygdom, løber fingrene skræmt fra tasterne.

Det har de ingen grund til. For folk under be-
handling er risikoen for overførsel så godt som 0. 
Hun har tidligere været i DR’s Aftenshowet og for-
talt om stigmatiseringen, men der er langt igen.

“Samme aften jeg var i tv, skrev en elsker til 
mig i en SMS: “Skal jeg være bekymret?”

Han er langt fra den eneste HIV-bekymrede. En 
undersøgelse fra AIDS-fondet har vist, at hver fjerde 
dansker er usikker på, om de kan blive smittet på 
toiletbrættet.

KØBENHAVNERCAFÉ 
NEDBRYDER HIV

Kafe Knud
Skindergade 21
Åbent: 16 - 22 hver tirsdag og torsdag
Køkkenet er åbent mellem 18 og 20.30

Menu
Hovedsageligt dansk mad - hakkebøffer, stjerneskud 
og altid en ret til vegetarerne

Forret : 35 kr
Hovedret : 70 kr
Dessert : 30 kr
Menu : 120 kr 
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ØKONOMI I den lille gade Åbenrå, der går fra 
Rosenborggade til Landemærket, ligger en af 
hovedstadens arkitektoniske perler, Den Re-
formerte Præstegård fra 1730. Præstegården 
hørte oprindeligt til naboen, den Fransk Re-
formerte Kirke. På dens facade er der en min-
deplade for den mest berømte prædikant i 
1800-tallet Adolphe Monod (1802-1856). Han 
virkede i mange år som den fransk-reformerte 
kirkes præst. 

Den markante ejendoms arkitekt var Phil-
lip de Lange, der levede fra 1704 til 1766. Den 
symmetrisk opbyggede facade er inspireret 
af nederlandsk senbarok. Ejendommen, der 
blev fredet i 1918, rummede fra 1965 til 2014 
Musikhistorisk Museum, der i foråret 2014, 
efter længere tids lukning, genåbnede i det 
gamle Radiohus i Rosenørns Alle. 

Præstegården er for tiden pakket ind i pla-
stik og ser mildt sagt herrens ud. Vi, der bor 
i gaden, oplever støj og møj, der trods ind-
pakningen ikke kan undgås. Vi holder dog 
ud i sikker forventning om, at den fredede 
ejendom i løbet af efteråret, ude og inde, vil 
fremstå i sin oprindelige skønhed. Til det op-
rindelige hører bl.a. , at de rødbrune tagsten, 
der i nogle årtier har dækket ejendommens 

tag, udskiftes med sorte tagsten, svarende til 
dem, der er på den reformerte kirkes tag.

Forvisningen om, at det vil gå sådan skyl-
des, at det er Andreas Karberg, cand. polit. 
og administrerende direktør for Karberghus, 
der står for projektet. Karberghus ejer og ad-
ministrerer en række af hovedstadens mest 
markante og bedst vedligeholdte ejendomme. 
Andreas Karberg er ekspert i fredede ejen-
domme. www.karberghus.dk  

Ejendomsselskabet Karberghus har rødder 
tilbage til 1867, hvor Hans Jacob Hvalsøe Just 
grundlagde selskabet Hans Just A/S, som be-
skæftiger sig med import og markedsføring af 
udvalgte mærkevarer inden for spiritus. Sel-
skabet har den højst mulige kreditvurdering 
”Triple A”. Ejendomsselskabet Karberghus har 
næsten alle selskabets godt 50.000 kvm udle-
jet. Selskabet er, ifølge Andreas Karberg spi-
ritusfamiliens sparegris. 

Det er Akademisk Arkitektforening, med 
formand Natalie Mossin og direktør Jesper 
Pagh i spidsen, der i løbet af efteråret 2015 
flytter ind i den nyrenoverede præstegård. Kø-
benhavneravisen byder velkommen. 
 

jt@kbhavis.dk

 TEKST  
 JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT. 

NATURLIG HUDPLEJE FRA BRÆNDESMARK URTEGAARD
SVANEKE BORNHOLM

NATURLIG HUDPLEJE MED ØKOLOGISKE
LÆGEPLANTER FRA BRÆNDESMARK URTEGAARD

KAN KØBES I HELE KØBENHAVN

BORNHOLMERBUTIKKEN
TORVEHALLERNE HAL 1

HELSAM CITY
VENDERSGADE 6

HELSEMIN
NØRRE VOLDGADE 19

PILESTRÆDE 6
STORE KONGENSGADE 45

INFO OG WEBSHOP: WWW.LOEVEGAL.DK

ELIZABETH 
LØVEGAL

"

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

270,-

Stolen Moments 
Jazz Trio

Reception
Fernisering

Små arr. 

Se mere på Facebook
Telefon 27216016

PROFITTEN FRA 
SPRITTEN GI’R 
SKØNHED I GADEN!

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

Jane Iredale:

-10%
over 400 kr.

i butikken

Mineralpudder i 24 farver fra Jane Iredale 
med concealer, foundation, pudder og SPF-20 
i ét produkt - vælg fast, løs eller � ydende pudder

Få professionelle råd om make-up og 
farvevalg af kosmetologer i Danmarks
største økologiske parfumeri i Grønnegade

make-up i 24 farver

23
.0

8
.2

0
10

sukí skin care  •  Jane Iredale  •  John Masters Organics  • Tata Harper  m. � .KØBENHAVNERCAFÉ 
NEDBRYDER HIV
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MIT KVARTER Maya Ilsøe er 40 år, mor 
til to børn, uddannet på Filmskolen 
og opfinder og hovedforfatter på DRs 
successerie Arvingerne. Her er hun 
ikke bange for at lade sine figurer gå 
langt ud over de almindelige menne-
skelige regler for opførsel. Hvor får 
hun sine skarpe replikker fra, hvad 
griner hun selv af og hvor går hun hen 
og finder fred. Lige nu skriver hun på 
nye afsnit om de sære søskende på 
Grønnegården.

I Arvingerne har du et godt horn 
i siden på hippierne, hvor i byen stu-
derer dem?

Jeg voksede op i et hippiefæl-
lesskab i de svenske skove, hvor de 
voksne levede af at lave lædersanda-
ler og vikingebælter til Skindsmedene 
i Klosterstræde, som min far ejede på 
det tidspunkt. Jeg tilbragte mange 
timer ved bu-
tikken, også ef-
ter fællesskabet 
gik i opløsning 
og vi flyttede 
tilbage til Dan-
mark. Jeg drø-
nede rundt med 
de andre børn 
på Gråbrødre-
torv og soppede i 
springvandet og 
snakkede med 
grønthandleren 
ved siden af. 

Jeg har spen-
deret en god del 
tid i Christians-
havns kanal 
hvor vi havde 
en båd liggende, 
og på Christia-
nia og i det hele taget altid haft hip-
pier tæt inde på livet; hippier fra det 
bedre borgerskab og fra arbejderklas-
sen, asketiske hippier fra ashrams, de 
mere psykedeliske og udadvendte,... 
Og jeg har oplevet dem fra alle mu-
lige sider, både når idealerne skri-
der i svinget og når de er mest seje 
og progressive. Høje idealer er altid 
spændende, fordi verden og det men-
neskelige sind jo tit er ret uregerlige 
og det er svært at skabe forandrin-

ger. Det har jeg brugt meget tid på at 
studere, siden jeg var barn og elsker 
stadig at gøre det. Jeg har stor respekt 
for mennesker, der har mod til at tage 
kampen op for at forandre tingene.    

Når du er gået i stå med at skrive, 
hvor finder du få ro og ny inspiration?

Når der er allermest tryk på skri-
vefasen og tankerne begynder at 
flimre, er Helgoland og Det Kolde 
Gys på Amager mit helle. Cykelturen 
fra Christianshavn ud mod havet og 
himlen virker allerede lidt, og efter 
et hop i det iskolde vand, er hovedet 
nulstillet.

Det giver mig en fornemmelse af 
tryghed, at sidde og arbejde i hjør-
net på en travl café, hvor jeg kan 
drukne lidt i mængdens mumlen og 
skramlen. Jeg kan også lide at sidde i 
vor Frelser kirke, hvor det inspirerer 

mig, at komme i 
tanke om hvor 
lille jeg er. 

Hvor i Køben-
havn får du den 
stolte følelse af 
din by?

Jeg bliver 
glad, når jeg 
ser politikere 
komme cyk-
lende til arbejde 
inde på Christi-
ansborg. Jeg sy-
nes det er fedt 
at bo i en storby, 
hvor jeg føler 
mig tryg i alle 
kvartererne, på 
alle tidspunk-
ter af døgnet. 
(Måske lige med 

undtagelse af strøget en fredag aften 
efter klokken 24…) 

De dage, hvor du ikke orker at lave 
aftensmad, hvor kan du så anbefale, 
at man køber noget?

Jeg elsker at komme hos David 
Fischer på Victor Borges plads, hvor 
man kan få enkel, virkelig god itali-
ensk mad, og der er en grund-hyggelig 
stemning. Torsken er fantastisk og de-
res kalvekæbe... 

Så er der Goomi i Strandgade, ret 

MAYA ILSØE MIT KØBENHAVN

TEKST CAMILLE BLOMST

HELGOLAND 
ER MIT HELLE 

EN FRIDAG PÅ KØBENHAVNS 
FEDESTE BYGGELEGEPLADS 
PÅ BREDEGRUND ER ET SIK-
KERT HIT OG ISÆR HVIS VI 
KAN LOKKE NOGLE FLERE 
VENNER MED. MIN DATTER 
SYNES FIELDS ER EKSOTISK, 
OG IND I MELLEM FÅR HUN 
LOKKET MIG MED. HVIS DET 
ER MIG, DER SKAL VÆLGE, 
KAN JEG FAKTISK BEDST LIDE 
BARE AT TULLE UD AF DØREN, 
TRILLE AF STED PÅ CYKLERNE 
OG DRIVE GENNEM BYEN.

nyåbnet og stadig forbløffende uop-
daget i betragtning af, hvor helt vildt 
lækkert det er, enkelt og ferskt. Køk-
kenet er blandet asiatisk, og de er sim-
pelthen så søde, at man får lyst til at 
flytte ind. 

Salater hos WeDo food på Sønder 
Boulevard er den hurtige løsning, el-
ler snuppe et par fiskefrikadeller el-
ler noget andet med hjem fra Torve-
hallerne. 

Når du har en fridag med børnene, 
hvor holder du så aller mest af at tage 
børnene hen i København?

En fridag på Københavns fedeste 
byggelegeplads på Bredegrund er et 

sikkert hit og især hvis vi kan lokke 
nogle flere venner med. Min datter 
synes Fields er eksotisk, og ind i mel-
lem får hun lokket mig med. Hvis det 
er mig, der skal vælge, kan jeg faktisk 
bedst lide bare at tulle ud af døren, 
trille af sted på cyklerne og drive gen-
nem byen. Måske stoppe og få en is 
og møde nogle venner og hænge ud i 
deres gård eller på en legeplads. Vi er 
også alle tre fans af Statens Museum 
for Kunst, hvor der i weekenderne er 
åbne værksteder for børn hvor de kan 
male og lime og dimse, eller at drysse 
rundt i botanisk haves egen lille ver-
den og se på mystiske planter. 
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RAPPORT Danmarkshistoriens største dopingsag udvikler 
sig og omfatter nu ikke længere kun to mænd, der siden 
midten af marts har siddet fængslet i sagen om enorme 
mængder anabole steroider.

Københavns Politi har foretaget ransagninger på 
otte adresser i hovedstaden og anholdt fem personer, 
der sigtes for at overtræde straffelovens dopingparagraf.

Ifølge politiet har de anholdte, fire mænd og en 
kvinde, medvirket til at importere, fremstille og for-
søgt at fremstille doping med henblik på salg af ikke 
mindre end tre millioner enheder doping i perioden 
fra februar 2013 til nu.

I forbindelse med anholdelserne i marts oplyste po-
litiet, at stofferne vejede over et ton.

- Det er en meget stor sag. De tre millioner enheder 
er det, som de havde planer om at sælge. Nu skal vi 
forsøge at finde ud af, hvor meget de har solgt, siger 
politikommissær Steffen Thaaning Steffensen.

Politiet forventer flere anholdelser, fremgår det af sigtel-
sen i sagen, hvor der er anført flere ukendte gerningsmænd.

Den historisk store sag er en direkte konsekvens af, 
at Folketinget i begyndelsen af 2014 hævede straffe-
rammen for doping fra to til seks år. Med den højere 
strafferamme fik politiet mulighed for blandt andet at 
aflytte telefoner i efterforskningen.

- Det har givet os en ny værktøjskasse, og det er kun 
takket være den, at vi har kunnet løfte den her sag, siger 
Steffen Thaaning Steffensen.

RAPPORT En 25-årig mand stak ild til Niels Bohr In-
stitutet i slutningen af maj, da de ansatte ikke ville 
diskutere Albert Einsteins relativitetsteori med ham. 
Branden i den gamle bygning blev dog hurtigt opda-
get, hvorefter alle blev evakueret, og ilden blev slukket.
Manden blev varetægtsfængslet og sigtet for brandstif-
telse i Københavns Dommervagt, hvor han tilstod sa-
gen. Han fortalte, at han gjorde det for at få taletid i 
medierne, og at han havde forsøgt at diskutere sin egen 
teori med de ansatte på instituttet.

Den 25-årige blev fængslet in absentia, da han var 
for psykisk syg til at blive fremstillet i retten.

Manden havde en teori om, at mænd og kvinder 
psykisk kan skifte køn, og at det har en sammenhæng 
med relativitetsteorien. Da han flere gange blev afvist, 
købte han benzin på en flaske og hældte det ud over 
en trappe ved instituttet.

Einsteins relativitetsteori fylder 100 år i år.

RAPPORT EFra april 2013 indtil nu har Politiets Efter-
retningstjeneste (PET) modtaget 66 indberetninger fra 
Kriminalforsorgen om indsatte, der har vist tegn på 
radikalisering. 15 af de 66 indberetninger modtog PET 
inden 2015, og de sidste 51 i år. 

Det er ifølge formanden for Fængselfunktionærfor-
bundet Kim Østerbye ikke overraskende, at tallet er 
steget markant i år.

- Det ville være mærkeligt, hvis et terrorangreb i 
København ikke førte til, at fængselsbetjentene hellere 
indberetter en gang for meget end en gang for lidt. Så det 
er det også et udtryk for, siger Kim Østerbye, som ikke 
mener, man skal tage tallet som udtryk for, at der nu 
går 66 potentielle terrorister rundt i de danske fængsler.

lp

Dopingsagen vokser

Einsteins relativitetsteori 
udløser brand

Flere indberetninger om 
radikaliserede fanger

ALKOHOL En af de mest iko-
niske drikke i verdenshisto-
rien. En drik, der fører dig 
direkte ud i sindssygen. En 
drik, du bliver blind af. Ikke 
desto mindre er absinten så 
småt ved at vinde indpas 
i det københavnske natte-
liv. Mytisk, mystisk og tæt 
forbundet med bohemeli-
vet i Paris i slutningen af 
1800-tallet blandt digtere og 
billedkunstnere som Charles 
Baudelaire, Paul Verlaine, 
Edourd Manet og Henri de 
Toulouse-Lautrec.  

Den franske vinbar Tire-
Bouchon i Teglgårdsstræde 
med franskmanden Eric Po-
ezevara bag disken vil ud-
brede kendskabet til absint, 
så han har indrettet hele 
førstesalen som en absint-
lounge under navnet ’”La 
Fée Verte” - den grønne fe, 
som henviser til absintens 
grønne farve, når den blan-
des op med vand. Her ser-
veres et bredt sortiment af 
malurt-destillatet i prislejet 
55-150 kr., og loungen er 
indrettet i bedste La Belle 
Èpoque-stil med franske art-
deco møbler, tunge gardiner 
og et grønt skær i belysnin-
gen.

Og nej, du bliver hverken 
blind eller sindssyg af at be-
væge dig ind i den grønne fes 
univers.

Smagen af absint er præ-
get af anis, som også kendes 
fra for eksempel ouzo og pa-
stis. Det giver en lakridsag-
tig smag. Traditionelt spæ-
des absinten op med vand, 
som bevirker at drikken 
bliver uklar - et fænomen, 
der på fransk kaldes ”lou-
che”. Malurten giver absin-

ten en mynteagtig, let bit-
ter aroma, som ikke findes 
i andre anisdrikke. Absint 
kan indeholde mange an-
dre urter som for eksempel 
fennikel, romersk malurt, 
mynte, citronmelisse, kvan, 
kamille, isop og koriander. 
Smagen kan således variere 
mangfoldigt efter opskrift 
og fremstillingsmetode.

Absinten begyndte sin 
lange vandring i de schwei-
ziske alper som medicin, 
fortsatte videre til Frank-
rig som apéritif, bredte sig 
i Europa og videre over At-
lanten og har i dag indta-
get pladsen som den trendy 
genfundne drik for poeter, 
kunstnere, bohemer, yup-
pier og sågar blandet op 
i selfie-generationens cock-
tails.

Den grønne drik inde-
holder nervegiften tujon. 
For stort et misbrug blandt 
soldaterne under Algierkri-
gen i 1864-1871 og et enormt 
forbrug under La Belle 
Èpoque (1880-1910) med-
førte, at absint blev forbudt 
i Frankrig i 1915 - dog ikke 
i Danmark, hvor den aldrig 
havde haft den store udbre-
delse.

Tre rap i rumpetten
Alligevel fik absinten i 
1980’erne en kort storhedstid 
i det københavnske natteliv 
gennem natklubben Tann-
häuser i Tordenskjoldsgade, 
hvor stedets specialitet var 
en Ugly Bugly, som skulle 
indtages med bukserne 
trukket ned og et antændt 
romerlys mellem ballerne 
til tonerne af Wagners Gla-
diatorernes Indtogsmarch. 

Det afsluttende ritual var 
tre rap i rumpetten med en 
ridepisk. I denne atmosfære 
kunne byens bohemer nyde 
absintens lyksaligheder og 
føle sig hensat til La Belle 
Èpoque.

Den officielle forklaring 
på absintforbuddet var det 
hallucinerende stof tujon, 
som man mente gav kronisk 
hjerneskade ved langvarigt 
brug. Det var dog nok nær-
mere datidens vinindustri 
og afholdsbevægelser, der 
var de egentlige aktører bag 
forbuddet.

Tujon påstås nemlig ofte 
at være et hallucinogen på 
linje med cannabinol - det 
aktive stof i hamp. Denne 
lighed er dog rent overfla-
disk, og der er ingen ende-
gyldig dokumentation for, 
at tujon har nogen hallu-
cinerende virkning. Mange 
mener, at absintrusen føles 
anderledes og mere opløf-
tende end ved andre former 
for alkoholindtagelse.

Dette fænomen opleves 
også ved indtagelse af min-
dre berygtede anisdrikke 
og tilskrives stoffet anethol. 
Absint er altså ikke en form 
for narkotika, men først og 
fremmest en stærk, alko-
holisk drik, der i fortyndet 
form har en alkoholprocent 
på niveau med vin. Den 
rene absint indeholder ty-
pisk mellem 50 og 75 pro-
cent alkohol, men kan også 
fås med op til 80 procent 
alkohol.

I 1988 begyndte produk-
tionen så småt igen i Frank-
rig, og i 2001 blev det - som 
følge af fælles EU-regler - 
igen officielt godkendt at 
producere destillatet på 
malurt. Nu kan absinten ny-
des i de grønne omgivelser i 
Teglgårdsstræde - helt uden 
risiko for sindssyge.

lp@kbhavis.dk

AFSINDIGE ABSINTMYTER 
AFLIVES AF DEN GRØNNE FE
TEKST LARS PETER LORENZEN

Metoden med den særlige absintske stammer fra 1880’erne. Skeen med 
en sukkerknald anbringes under vandfontænen og med langsomme 
dryp opløses sukkeret, og aromaen fra absinten frigives.

Den grønne fe holder øje med dig.
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POLITIK Tivoli får nu lov til at skrue fem decibel op 
for lydnivaeuet fra 60 til 65 decibel på 10 af som-
merens fredagsrock-koncerter. Det har et flertal i 
Københavns Borgerrepræsentation besluttet.

- Det er glædeligt, ikke mindst for de små 
500.000 gæster vi har til koncerterne, siger Niko-
laj Koppel, underdirektør i Tivoli for kultur.

Sådan ser de dog ikke på det hos beboerforenin-
gen Tivolis Naboer, der længe har kæmpet mod 
det, de mener, er et øget støjniveau. Og de er ikke 
tilfredse med afgørelsen.

- Jeg er helt med på, at Tivoli gerne vil have 
flere kunder i butikken, og for så vidt også at de 
vil have bedre koncertoplevelser, men det er ærger-
ligt, at det skal gå ud over miljøet i et lokalområde, 
som allerede er belastet støjmæssigt, siger formand 
Thomas Brögger.

Mindre fyrværkeri
Beboerforeningen så hellere, at Tivoli brugte noget 
af sit overskud på at lindre generne fra fyrvær-
keri, skrig og koncerter og giver ikke meget for, at 
Tivoli som en del af tilladelsen til højere lyd fra 
højttalerne skal kompensere ved at skrue ned for 
mængden af fyrværkeri. I dag har Tivoli lov til 

at affyre fyrværkeri 200 gange om året. Fremover 
må det kun ske 50 gange om året - og om vinteren 
skal fyrværkeriet være affyret inden klokken 22.30.

Det er en symbolsk gestus, mener Thomas Brög-
ger.

- Selvfølgelig er det en reduktion, at man skruer 
lidt ned for støjen af fyrværkeriet. Men det er jo 
ydermåneder i Tivolis sæson, og vi mener ærligt talt 
ikke, det står mål med, at der er 10 koncerter - altså 
to og en halv måned, hvor man ikke kan snakke 
sammen i sin egen stue, siger Thomas Brögger.

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) 
mener, at Københavns Kommune har truffet en 
velafbalanceret beslutning, som tilgodeser alle 
parter.

- Jeg synes der er blevet taget hensyn til na-
boerne i og med, at Tivolis fulde ansøgning ikke 
er blevet imødekommet, hverken når det kommer 
til antal arrangementer eller antallet af decibel. 
Der er blevet taget hensyn til naboerne, men der 
skal også tages hensyn til, at vi gerne vil have liv 
i byen, siger han.

Musikere vil skrue op
En række danske kunstnere med Steffen Brandt i 

spidsen har i et indlæg i Berlingske støttet Tivo-
lis ønske. ”Vi får tit kommentaren: Superfed kon-
cert, men hvorfor skal det være så lavt?” skriver 
Steffen Brandt på vegne af kunstnere som blandt 
andre Michael Falch, Pernille Rosendahl, Sanne 
Salomonsen og Fallulah.
Det danske rockband Dizzy Mizz Lizzy fravalgte at 
spille på Plænen i Tivoli i år, da de planlagde deres 
nyeste turné på grund af de strenge restriktioner i 
forhold til det tilladte lydniveau under koncerter.

- Når man spiller i Tivoli, så kommer vi til at stå 
og spille for de første tre rækker. Rockmusik hand-
ler jo om energi og fest, og så virker det mærkeligt, 
hvis det kommer ned på ”transistorradio-level”, me-
ner Tim Christensen, forsanger i Dizzy Mizz Lizzy.

Det er Socialdemokraterne, Enhedslisten, SF, 
Det Radikale Venstre og Det Konservative Folke-
parti, som har stemt beslutningen igennem på råd-
huset.

lpj@kbhavis.dk

TIVOLI SKRUER OP 
FOR LYDEN OG NED 

FOR FYRVÆRKERIET

TEKST LARS PETER LORENZEN
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Udsigt fra Nørre Vold mod Nørrebro i 1865. På den anden side af Søerne de to hjørneejendomme, som var udstyret 
med ens tårne, for at give en monumental adgang til Nørrebro. Københavnerviddet kaldte dem ”Dardanellerne”, 
efter indsejlingen til det Ægæiske Hav. (Mariboes billedsamling – Københavns Museum)

MAGASIN Fra midten af 1200-tallet var Køben-
havn en fæstningsby, der lå bag sine volde 
og voldgrave. Efter svenskekrigene i 1658-60, 
blev der indført et såkaldt demarkationster-
ræn uden for voldene. Et område hvor der ikke 
måtte bygges i grundmur, så alt kunne bræn-
des af i tilfælde af fjendtligt angreb.

Gennem 1800-tallet var byen bag voldene 
ved at eksplodere. Folkemængden var nået 
op på over 150.000, på et område, hvor der 
i dag bor 10-12.000 mennesker. Derfor flyt-
tes demarkationsterrænet i 1852 fra Jagtvej 
og Falkoner Allé ind til ydersiden af Søerne. 
Bebyggelsen af brokvarterene gik nu i gang. 
Selvom portene blev åbnet og nedrevet i 1856-
57, sad militæret stadig på voldene, og områ-
det mellem voldene og Søerne.

Fra Nørreport og ud til søerne, og broen til 
Nørrebro, løb Peymanns Allé. Opkaldt efter 
ingeniørgeneralen Hinrich Ernst Peymann 
(1735-1823), der anlagde den snoede trækran-
sede allé, gennem det grønne område uden for 
voldgravene. Peymann fik den triste skæbne, 
at kronprins Frederik (VI) i 1807, gjorde ham 
til chef for Københavns forsvar, da englæn-
derne belejrede byen. Peymann var 72 år, og 
havde aldrig før haft en militær kommando. 
Efter tre nætters rædselsbombardement 
måtte Peymann den 7. september kapitulerer 
byen. Peymann blev dømt for landsforræderi, 
men dog benådet af Frederik VI. Men uden 
æresoprejsning. Han døde som en knækket 

mand i Rendsborg. Men hans skyggefulde allé 
kom til at overleve ham med næsten 50 år.

I 1870 overtager Københavns Kommune 
endeligt voldene og demarkationsterrænet 
ud til søerne. Efter en hård debat i Borger-
repræsentationen, besluttes det at anlægge 
nogle parker ved dele af voldgraven, og ud-
stykke resten til bebyggelse, og anlæggelse 
af et Grønttorv, i dag Israels Plads. Det betød 
at Peymanns Allé nedlægges, Frederiksborg-
gade forlænges fra Nørre Vold ud til Søerne. 
Hele området bebygges, med den i 1875 navn-
givne Nansensgade og Nørre Farimagsgade 
som gennemgående hovedgader. Mange af 
gadenavnene ved Nansensgade, der var borg-
mester i København under den svenske be-
lejring 1658-60, bliver opkaldt efter personer 
med relation til belejringen.

Frederiksborggade ud til Søtorvet bliver en 
travl handels- og trafikgade, og den grønne og 
landlige idyl uden for Københavns gamle volde 
forsvandt. Men i årene omkring 1900 gik blik-
kenslagermester Niels Ludvig Mariboe og sam-
lede historiske fotos fra byen. En enestående 
samling på næsten 3.000 fotografier og et stort 
antal glasnegativer, der i dag findes på Køben-
havns Museum. Et af dem, fra 1865, viser Pey-
manns Allé og det grønne forterræn i 1865.

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

 TEKST  
 ALLAN MYLIUS THOMSEN, BYHISTORIKER

MAGASIN MYLIUS

Tabte horisonter
Udsigt fra Nørreport, før København sprængte sine volde.

FEM FORSLAG 
TIL PAPIRØENS FREMTID KÅRET

KONKURRENCE Vinderforsla-
gene til en ny kultur- og fri-
tidsfunktion på Christians-
holm, også kaldet Papirøen, 
er blevet kåret på Køben-
havns Rådhus. Et dommerpa-
nel bestående af tre borgme-
stre - overborgmester Frank 
Jensen (S), teknik- og miljø-
borgmester Morten Kabell 
(EL) og kultur- og fritidsborg-
mester Carl Christian Ebbe-
sen (DF) - har udpeget fem 
vinderforslag, som man vil 
arbejde videre med. Det er 
planen, at et af vinderforsla-
gene enten vil blive realise-
ret eller tjene som inspiration 
for de kommende faciliteter 
på Papirøen.

Københavns Kommune 
har i alt modtaget 160 forslag 
fra københavnerne. Det blev 
fem kreative forslag, der nu 
skal give inspiration til den 
endelige beslutning om, hvil-
ken kultur- og fritidsfunktion, 
der fremover skal lokke køben-
havnere og turister fra nær og 
fjern til Papirøen:
• Livet mellem kajerne: Et bykvar-
ter med husbåde og aktivitetscenter.
• Københavns Maker-City: Et kraft-
center med kreative værksteder for 
den maker-kultur, der i disse år bliver 
mere og mere markant.
• Bad, mad og perspektiv: Et ople-
velsescentrum med tre kulturfunk-

tioner: svømmebad, kunsthal og en 
madhal.
• Papirøen Folkebadet: Et hævet 
folkebad med udsigt over Inder-
havnen og en hal til arrangementer, 
street food mm.
• Art Swim: Et kunstnerisk svøm-
mebad i forbindelse med et center for 
international nutidskunst. 
De fem vinderforslag skal nu 
tjene til inspiration til den vi-
dere udvikling af den nye kul-
tur- og fritidsfunktion. Funk-
tionen skal etableres som del 
af det nye bykvarter på Chri-
stiansholm, som skal ses i sam-
menhæng med udviklingen af 
områderne på Dokøen, Arse-
naløen og Grønlandske Han-
dels Plads. 

Udviklingen sker som led i 
Københavns Kommunes over-
ordnede vision for Københavns 
Havn fra 2013, som blandt an-
det handler om at få flere akti-
viteter i havnen, bedre adgang 
til vandet for københavnerne 
og bedre ruter og forbindelser 
på tværs af havnen.  

Der kommer til at gå et 
stykke tid, før københavnerne 
og andre besøgende kan nyde 
godt af nye faciliteter på Papi-
røen. Arbejdet med at opføre 
dem vil tidligst kunne påbe-
gyndes i 2017, men først skal 
altså både finansiering og lo-
kalplan på plads.                lp
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KØBENHAVN –  
LILLE PROVINSBY

Hvis man forestiller sig at være en kinesisk tu-
rist fra Chongqing, der har bevæget sig til det 
eksotiske København, så oplever man os som 
en hyggelig lille provinsby. Chongqing, som vi 
knap nok har hørt om, er verdens største by 
med ca. 35 millioner indbyggere. På et om-
råde, der er næsten dobbelt så stort som hele 
Danmark – 80.000 kvadratkilometer – har der 
siden 1997 rejst sig et par tusinde skyskrabere, 
motorveje og metrostationer. Chongquin lig-
ger 1.400 kilometer vest for Shanghai og er 
fremtidens knudepunkt. Der er direkte gods-
togsforbindelse til Duisburg i Tyskland, en 
strækning på 11.170 kilometer, og forseglede 
jernbanevogne kan transportere varer di-
rekte uden forsinkende toldbehandling. Så-
dan fortæller journalist 
Jan Lund, der med base 
i Singapore skriver til 
Morgenavisen Jyllands-
Posten og er dansk pres-
ses mest velinformerede 
kender af Asien.

 Den rige mand fra 
Kina må more sig over 
vores lave huse, selv 
Rundetaarn vil han be-
tragte som en kuriositet. 
Hvis man nævner, at det 
tager seks-syv år at an-
lægge en metro, smiler 
han høfligt. Måske siger 
han, at der forleden blev 
bygget et højhus med 
100 etager på 19 dage i 
Kina. Og så shopper han videre i Strøgets in-
ternationale luxusbutikker. For de halvgamle 
venstreorienterede, der fandt religionserstat-
ning i tilbedelse af formand Mao, må det være 
underligt, at kapitalismen kan udvikle sig un-
der det kommunistiske etpartisystem.

København og det meste af Europa er den 
gamle verden, set med kinesiske briller. Vo-
res opfattelse af forandring og udvikling lig-
ner små skridt på stedet. Kinamanden forstår 
næppe, at vores efter hans opfattelse ganske 
rolige tempo kan føre til stress; i hans land 

må man være anderledes robust. Ingen ynker 
dem, der klynker.

Muligvis er Danmark et af verdens rigeste 
lande, men det bliver ikke ved. Vil du vinde, 
så lær kinesisk.

Vores umistelige værdier så som demo-
krati og ytringsfrihed, fortolkes på en anden 
måde i Kina. Vi har jo heller ikke prøvet hun-
gersnød og undertrykkelse som de nyrige ki-
neseres forældre og har i det hele taget van-
skeligt ved at fatte kinesisk mentalitet. 

Hvem vil bytte med den kinesiske turist, der 
føler sig som Gulliver i lilleputland? Næppe ret 
mange, når det kommer til stykket. Vi skal bare 
se i øjnene, at der foregår en global kappestrid, 
og at Danmark trods imponerende selvindbild-
ningskraft har svært ved at følge med. For en 
halv snes år siden lød det, at vi var de smarte-
ste, fordi vi var så gode til design og bare kunne 
sætte kulierne til at knokle og stryge fortjene-

sten, men denne illusion 
er fortid. Forleden skabte 
det bekymring, at TDC 
har udliciteret en del af 
deres netværk til Huawei, 
der også er medejer af te-
lefonselskabet 3, men så-
dan vil det udvikle sig. 
Volvo, broderlandets stolt-
hed siden 2. verdenskrig, 
er på kinesiske hænder.

Endnu er der langt 
mellem vores og deres 
kultur, men en dag vil 
filmindustrien og po-
pulærmusikken være 
tilpasset, så kinesiske 
koncerner kan vinde 
markedsandele i vesten, 

og vi vil lære at drikke kinesisk vin. Om fem 
år er Kina verdens største vinproducent, de 
køber franske slotte, piller dem ned og gen-
opfører dem derhjemme.

København kan blot håbe på, at flere af Ki-
nas 1,375 milliarder mennesker, hvoraf langt 
fra alle er rige (selv om gennemsnitsindkom-
sten nærmer sig 7.000 $), flyver hertil og gi-
ver beskæftigelse til rengøringsfolk, tjenere, 
guider og ekspedienter. Men vi skal næppe 
regne med at få kinesisk ulandshjælp i 2050.

 Lurifax

Tårnfalken 

MULIGVIS ER DANMARK 
ET AF VERDENS RIGESTE 
LANDE, MEN DET BLIVER 
IKKE VED. VIL DU VINDE, 
SÅ LÆR KINESISK.
VORES UMISTELIGE VÆR-
DIER SÅ SOM DEMOKRATI 
OG YTRINGSFRIHED, FOR-
TOLKES PÅ EN ANDEN 
MÅDE I KINA.
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Østerbro Frimærkehandel
Kontant opkøb af frimærker og mønter.
Medvirker gerne ved realisering af store 
dødsbosamlinger. – Reel behandling.

man-fre 12-17 - lørdag 10-14, torsdag lukket.

www.oesterfrim.dk
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Olympus 75/1,8
Nyhed 

Ny spændende portræt
optik til Olympus PEN 
og OM-D. MFT bajonet.
Læs mere om optikken
på vores hjemmeside.

6.795,-
Pris er kun for optik

sankt annæ kiosken
St. Kongensgsde 40 · 1254 kbh K

Åbningstider: Hverdage 7.00 - 20.00 · Lørdage 8.30 - 20.00 · Søndag lukket

Københavns største
blad- og avisudvalg

Udenlandske aviser 

ugeblade · magasiner

Tips · Lotto · Oddset

Dan Toto

og

spilleautomater

URMAGEREN
Dronningens Tværgade

Dronningens Tværgade 14
1302 København K
Tlf.: 4341 6218
E-mail: urmageren@live.dk

Smørrebrødscafé 
Svend Larsen’s efterfølger

Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,

frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.

Ny adresse:
St. Kongensgade 92 kld, København K

www.sl-smbr.dk
tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 37

Nu også 
siddepladser 

 

fax: 33 12 06 37

CYkler I løbet af næste år bliver City forbun-
det direkte med Amager Strandpark, når en 
ny stibro bliver ført over Inderhavnen.

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

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

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

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

kbh

Tag CYklen
FRA kongens nYTorv 

TIL sTranden

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

Succesen kan imidlertid betyde et farvel 

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

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

Kbh

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

lukket denne lille del af Nyhavn for kørende 
trafik.

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

Kbh

sTella polaris 
DRUKNER i suCCes

folk ER I fare 
MIDT pÅ gaden
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og OM-D. MFT bajonet.
Læs mere om optikken
på vores hjemmeside.

6.795,-
Pris er kun for optik

sankt annæ kiosken
St. Kongensgsde 40 · 1254 kbh K

Åbningstider: Hverdage 7.00 - 20.00 · Lørdage 8.30 - 20.00 · Søndag lukket

Københavns største
blad- og avisudvalg

Udenlandske aviser 

ugeblade · magasiner

Tips · Lotto · Oddset

Dan Toto

og

spilleautomater

URMAGEREN
Dronningens Tværgade

Dronningens Tværgade 14
1302 København K
Tlf.: 4341 6218
E-mail: urmageren@live.dk

Smørrebrødscafé 
Svend Larsen’s efterfølger

Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,

frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.

Ny adresse:
St. Kongensgade 92 kld, København K

www.sl-smbr.dk
tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 37

Nu også 
siddepladser 

 

fax: 33 12 06 37

CYkler I løbet af næste år bliver City forbun-
det direkte med Amager Strandpark, når en 
ny stibro bliver ført over Inderhavnen.

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

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

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

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

kbh

Tag CYklen
FRA kongens nYTorv 

TIL sTranden

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

Succesen kan imidlertid betyde et farvel 

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

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

Kbh

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

lukket denne lille del af Nyhavn for kørende 
trafik.

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

Kbh

sTella polaris 
DRUKNER i suCCes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sig med fedtkogte kartofler dyppet i tomat-
syltetøj. 

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

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

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

MED MOR I BYEN

PÅ DEN LEGELØSE 
LEGEPLADS

TEKST CAMILLE BLOMST

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

Håndlavede chokolader

Håndlavede chokolader

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

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

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

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

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

kbh

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

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

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

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

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

kbh

LEJLIGHEDER I KBH K
KOSTER DOBBELT

HOTELLER DER TÆLLER

OG HUSK: HVIS DU HAR 
EN GOD IDÉ TIL AVISEN, 
SÅ SEND OS EN MAIL.
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ALEX
ELSKER 
ANKER

  Politiken

 berlingske      Børsen

  Alt for Damerne  

   Fyns Amts Avis

  Fremragende fransk 
   krimi … Voila et bravo!

læs også

lindhardt og ringhof
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SOMMERGYS MED MENING

ANMELDELSE Eva Maria Fredensborg, 
født 1969 af dansk-svenske forældre og 
med baggrund i reklamebranchen, ud-
gav selv sine to første kriminalromaner, 
der vakte så stor opmærksomhed, at Po-
litikens Forlag gav hende et tilbud, som 
hun ikke kunne sige nej til. Hendes se-
neste thriller er nu udkommet sammen 
med genoptryk af nummer 1 og 2, så det 
er muligt at anskaffe sig hele trilogien 
– for de fleste vil det være en passende 
dosis til sommerferien, og de er værd 
at læse i rap.

I alle tre ombæringer følger vi po-
litiets jagt på mordere, og Eva Maria 
Fredensborgs indsigt i moderne efter-
forskningsarbejde er baseret på grundig 
research. Man får kuldegysninger ved 
tanken om, hvad myndighederne kan 
finde på nettet, og hvad de kan få ud af 
bevægelserne på en bankkonto. 

Spændende er det også at blive ind-
viet i politiets psykologiske analyser, og 
vi introduceres for profileringseksper-
ten Robert Strand, der er bosat i Peter 
Hvitfeldts Stræde og enlig far til en stor 
datter. Han er lidt af en playboy, som 
altid har den nyeste Mercedes-model og 
benytter enhver lejlighed til at sætte et 
blåt blink på taget, så han kan køre eks-
tremt hurtigt uden at miste kørekortet.

Galeanstalten
”En gang morder” foregår i Småland, 
Robert Strand tilkaldes for at indkredse 
den psykopat, der har sat sig for at ko-
piere en seriemorder, der huserede for 20 
år siden og siden tog sit eget liv. Men var 
han i virkeligheden skurken, eller gemte 
den skyldige sig bag ham? Et psykiatrisk 
hospital viser sig at være nærmere un-

dersøgelse værd, og alt er præcis så ner-
vepirrende, som man kan forvente.

”Min mund er lukket” introduce-
rer en ny hovedperson, den sociologi-
studerende Asta Qvist, der er opvokset 
på Christiania, hvor hendes noget re-
tarderede mor stadig bor. Asta, der er 
veninde med Roberts datter Julie, skal 
skrive speciale og er blevet lukket ind på 
Politigården i NEC, det nationale efter-
forskningscenter, på den betingelse, at 
hun udelukkende iagttager samarbejdet 
mellem Robert, kriminalinspektør Carl 
Pedersen og dataeksperten Rasmus. 
Under ingen omstændigheder må hun 
blande sig, men da hun involveres i no-
get, der tilsyneladende ligner en dansk-
svensk oversætters selvmord, finder hun 
tegn på, at der måske er tale om et mord, 
og hun kan ikke holde sin mund.

Fortiden
Sagen tager hårdt på Asta, som finder 
en form for afspænding ved at lade sig 
tatovere på ryggen og ligge på maven, 
når tatovøren benytter sig af chancen. 

Hændelser fra fortiden dukker op i 
det, der nu behandles som drab, en il-
debrand gør det hele endnu mere spe-
get, og vi må erkende, at der bag pæne 
facader skjuler sig følelser, der kan føre 
til de frygteligste handlinger.

Psykologien og logikken er også i or-
den i Fredensborgs fortællelystne skil-
dring af had og hævn, slutningen er gru-
som, og læseren er parat til at fortsætte 
med ”I Blinde”. 

Asta er blevet en del af politiet og 
har afslået at læse videre på universi-
tetet, hendes intuition gør hende selv-
skrevet til at løse indviklede gåder, og 

det sker sammen med Robert, Rasmus 
og Carl Pedersen, enkemand og alenefar, 
der som fodboldtræner har kendt en su-
perligaspiller, Daniel Kofoed, der tilsy-
neladende meningsløst er blevet skudt i 
hovedet. Principielt er det uheldigt, når 
en detektiv har kendt offeret, og det gi-
ver Carl flere vanskeligheder, i sit privat-
liv har han besvær nok. Hans søn bliver 
slået til lirekassemand.

Matchfixing? Narko? Kineserhasard? 
Hvad er motivet? Hvilken betydning har 
politiets hemmelige meddeler på Chri-
stiania, og hvordan skal Asta bruge 
ham? 

Vanvid og virkelighed fletter sig sam-
men, og forfatteren har styr på såvel per-
soner som plot. Hendes bøger rummer 
megen angst og uhygge, men er ikke 
direkte makabre. De hører heller ikke 
hjemme i den af mange så udskældte 
kategori af femikrimier og er fri for ind-
pakkede kønspolitiske manifester. Por-
trætterne af opdagere, ofre, mistænkte 
og mordere er dybe og rene; al ondskab 
har en forklaring, og i balancefeltet mel-
lem menneskekundskab og polititeknik 
skriver Eva Maria Fredensborg under-
holdende og medrivende. Tag denne tre-
dækker med i hængekøjen eller liggesto-
len. Trist, at serien ikke fortsætter, men 
Fredensborg har nyt i ærmet, som man 
kan læse mere om på hendes veldispo-
nerede hjemmeside.

Eva Maria Fredensborg

Én gang morder, 345 sider

Min mund er lukket, 349 sider

I blinde, 385 sider

249,95 kr. pr bind.

Politikens Forlag

ROBERT FRA PETER HVITFELDTS STRÆDE,
ASTA FRA CHRISTIANIA OG STAKKELS CARL

TEKST JACOB LUDVIGSEN
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Christine Lind Ditlevsen

Fredag lørdag søndag

Ungdomsroman 

Høst & Søn, 142 sider

 219,00 Kr.

Ina Munch Christensen 

Nielsine

Roman , 173 sider

Gyldendal

199 Kr.

TEKST CAMILLE BLOMST

ANMELDELSE Meget bedre 
skrevet end ”Fredag lørdag 
søndag”, men langt hen ad 
vejen den samme historie 
om en ung nærmest hjemløs 
pige, der drikker massivt og 
handler uhyre kortsigtet.

Nielsine befinder sig på 
barer som Andy ś. Kom ind 
i Nielsines verden og prøv 
at forstå den alt for unge 
stangstive tudende skønhed 
ved baren, der ikke har no-
get sted at gå hen og derfor 
tager imod ”en sofa” hos en af 
de velbegavede ældre kultur-
bærere eller -skabere fra ba-
ren hjem lige efter, at hun har 
brækket sig foran alle, tidligt 
på morgenen. 

Siden Nielsine var 16 hun 
tyllet whisky og ladet sig 
besudle af gamle klamme 
mænd. Nu blander hun anti-
depressiv medicin med mas-
sivt druk mens, at hun ser 
ned på sin far og ekskærestes 
alkoholisme. Naturligvis slås 
hun med sin dysfunktionali-
tet og lesbiske side. 

Følg Nielsine gennem 
hverdagens drukture, ned-
ture, taxature gennem Kø-
benhavn. Her oplever hun 
hvad alle har gennemgået af 
pinligheder og ydmygelser. 

Det underholder, men savner 
et større perspektiv. Dermed 
bliver ”Nielsine”, som de tre 
andre rent faktisk: Navlepil-
lende.

På piller og med faderkompleks
Ina Munch Christensen skri-
ver godt, hvis man læser det 
stykke for stykke. Men hun 
taber overblikket, stilen skif-
ter og der mangler teknik og 
balance i opbygningen af 
handlingen. Små indskudte 
historier og drømme er glim-
rende skrevet, mens lange re-
ferater af handlinger og re-
plikker skulle være skåret til 
og peppet op, så det blev ved-
kommende for flere. Særligt 
den sidste del, hvor handlin-
gen flimrer og runder af i pa-
tetiske barnlige terapeutiske 
breve til en kvindelig lærer, 
hun har forelsket sig i. 

Debat om svigt
At forfatte en roman er legen 
og retten til at være en anden 
og sætte sig ud over sig selv, 
ind i andre for at de kan læse 
om sig selv. Hvis man angri-
ber fædre og samfundet, må 
forfatterne sammen med os 
andre tage en debat og finde 
frem til hvilke svigt i barn-

dommen, der afføder denne 
selvudslettende fordrukne 
nutidskvinde, der ikke vil 
modnes. Det er fremtidens 
mødre, vi skal huske at redde, 
så de finder balancen og kan 
fremtidssikre landet.

ANMELDELSE Det drøftes på 
dagbladenes debatsider, at 
det flyder over med danske 
kvindelige forfattere, der pil-
ler navle og skriver uden at 
have begreb om romanen 
som håndværk og sproglig 
arv. Vi har taget fat på  roma-
ner fra fire debutanter, som 
alle skriver løsrevne brud-
stykker fra et nutidigt kvin-
deliv. De optræder i skikkelse 
af kvindelige jeg-fortællere, 
der blotter eller blamerer sig, 
lever fra dag til dag, uden mål 
og med den sexuelle snorkel 
lige i vandkanten på vej til 
at drukne. 

Samlet savner man den 
klassiske spændingskurve, 
der fremme læsningen og le-
der op til en pointe, så det var 
værd at bruge tid på bogen.

WTF-LOL streetstory I CHP 
Kat karter rundt i Køben-
havn på en vissen weekend 
med moralske tømmermænd 
til følge og ender med at købe 
sig til tilgivelse med en kon-
firmationsgave.

Kat og hendes veninde fra 
efterskolen Nynne, som hun 
lejer et værelse hos, vil holde 
en spontan fest. Fredag. Der 
drikkes, danses og alt er som 
det er til en ung fest. Lørdag 
roder det hele i hovedet, i lej-
ligheden, imellem Nynne og 
Kat. 

Kat har været sammen 
med ham, som Nynne har 
et godt øje til, i hendes seng. 
Det kræver lidt overvindelse 
for Kat at oparbejde passende 
moralske skrupler over, at 
hun kastede sig i grams. Men 
som en ny Vodka/Fantabran-
dert tager fat fyrer hun fyren 
og fjoller hjemløs omring i 
København frem til søndag.

Savner charme 
For at give historien lidt for-
tidsgods, der skal forklare 
dårlig opførsel, smider for-
fatteren den evindelige Mor-
er-død-af-cancer-trumf. Ikke 
alle moderne fortællinger 
kan vindes hjem på en an-
tydning af konflikttrekan-
ten: Død mor, ny stedmor, 
fraværende far. 

Sovset ind i nutidigt sms-
sprog bliver den seriøse svigt-

kærne søgt og ligegyldig. For-
fatteren skulle hellere have 
brugt kræfter på at få spro-
get til at blusse, for de steder, 
hvor er der standup-skarpe 
pointer, underholder hun fla-
bet sin læser.

Et enkelt sted flyder spro-
get, som fra en forfatterkilde, 
i miljøbeskrivelsen af indre 
by: 

”Stormgade. Jeg har al-
tid elsket det navn, der må 
være gang i den på den stor-
mende gade, sådan med fly-
vende blade, vendte para-
plyer og klaprende døre. Da 
jeg var lille, ville jeg bo på 
Stormgade, bo der med mit 
vilde, ravgyldne hår, mine 
store ord.”

Uepisk epoke
Hvis man kan lide Linda P. 
og AddidasAmager 4ever-sti-
len, det bandende og fjantede 
ungpigetone, leveret i smster-
mens forkortelser og fordan-
sket engelsk. Og hvis en fuld 
sætning ikke er en nødven-
dighed for, at du kan holde af 
en bog, så læs ”Fredag lørdag 
søndag” som et vigtigt sprog-
ligt tidsbillede af en uepisk 
epoke, der nu undgår glem-
mebogen. 

Vita Andersen har også 
skrevet en roman med titlen 
”Fredag lørdag søndag” de 
bør ikke sammenlignes.

MEDICIN, 
MANDEHAD 
OG UMODENHED

KØBENHAVNER-
TRISTESSE
TEKST CAMILLE BLOMST
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ALEX
ELSKER 
ANKER

TEKST JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE Anker Jørgensen var den 
sidste socialdemokratiske statsmini-
ster, der kunne kaldes en mand af 
folket. Hans ni år som regeringsleder 
i perioden 1972-82 er et afgørende ka-
pitel af Danmarkshistorien; økono-
mien gik ad helvede til, ikke mindst 
på grund af oliekrisen, og der var 
splid i partiet og med fagbevægel-
sen, den stærke LO-formand Thomas 
Nielsen kunne ikke fordrage ham 
og spændte gerne ben. Alligevel er 
eventyret om den fattige dreng fra 
Christianshavn stadig værd at for-
tælle, og det gør journalisten Alex 
Frank Larsen levende og loyalt i sin 
nye mursten om Anker – et liv med 
fejder. Han lægger ikke skjul på sin 
kærlighed og beundring, og derfor 
kan nogle mene, at han kunne have 
været mere kritisk. Men det var ikke 
hans ærinde.

Gennem 40 år opbyggede han som 
politisk journalist på Information et 
tæt forhold til Anker, som han har 
vedligeholdt forbindelsen med i de 
mere end 30 år, der er gået siden 
han kastede håndklædet i ringen 
og overlod sin stol til Poul Schlüter 
uden først at tage et folketingsvalg. 
Andre, fx historikeren Søren Mørch, 
har været mere grove i deres bedøm-
melse, men han var vel ikke meget 
mere habil end Alex Frank Larsen, da 
hans hustru, Ritt Bjerregaard, aldrig 
glemte ydmygelsen ved at blive fy-
ret som undervisningsminister, fordi 
hun havde boet dyrt for skatteyder-
nes penge på Hotel Ritz i Paris.

Landsfædrene
Forfatteren lægger ikke skjul på 
sin beundring for Anker, der snart 
runder 93 år; allerede i 1999 skrev 

han en stor biografi, og nu har han 
valgt at bedømme sin helt på tværs 
frem for kronologisk. Bogen sprin-
ger i tid med kapitler om politike-
ren 1964-1995, fejderen 1940-2008, 
tillidsmanden 1922-1972 og opleve-
ren 1948-2015.

Anker var lagerarbejder, ikke aka-
demiker som forgængeren Jens Otto 
Krag og efterfølgerne Nyrup Rasmus-
sen og Thorning-Schmidt. De to sidst-
nævnte har aldrig oplevet en rigtig 
arbejdsplads, deres karriere er formet 
af beskæftigelse i interesseorganisa-
tioner så som Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd, og de har ikke opnået 
samme folkelige popularitet som An-
ker, der var en slags landsfader, om 
end han aldrig nåede samme højder 
som Thorvald Stauning. Selv dron-
ning Margrethe, der blev kronet i 
februar 1972, mens Anker tiltrådte i 

oktober samme år, kaldte ham ved 
fornavn og satte pris på hans lige-
fremme væsen. At Thorning har ladet 
sig fotografere, mens hun triller An-
ker i rullestol, virker mere som spin 
end oprigtighed. Meget forenklet var 
Anker varm og troværdig, kan man 
sige det samme om Thorning?

Jordskredsvalget 4. december 1973 
blev en katastrofe for Anker. Social-
demokratiet fik 46 mandater, et tab 
på 24, mens Mogens Glistrups Frem-
skridtsparti scorede 28 pladser og Er-
hard Jacobsens Centrumdemokrater 
opnåede 14. Også Venstre, Konser-
vative og Socialistisk Folkeparti gik 
dramatisk tilbage. Valget blev udløst 
af Erhard Jacobsen, som fandt Social-
demokratiet for venstreorienteret og 
stiftede sit eget parti. Fra sidelinjen 
bemærkede Jens Otto Krag, at Anker 
burde have taget Erhard alvorligt og 
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Spørg 
bare os!

Få gode vaner på apoteket

Lidt for meget liv i håret?
Det er ikke alle, der får kløe af lus. Derfor kan der gå lang tid, før du opdager 
dem hos dit barn. Du bør tjekke dit barn for lus med kæmning hver uge, så du 
opdager de små kræ, før de når at formere sig og smitte mange andre. På apo-
teket tilbyder vi produkter og rådgivning til hurtig og effektiv behandling af lus.
Besøg os og få gode vaner med hjem.

Venlig hilsen
Tine Wiboltt, Apoteker på 
København Vaisenhus Apotek

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

KRIMI Britisk overklasse har for vane 
at deportere deres sønner til estime-
rede kostskoler, hvor de kan blive af-
rettet og knytte varige forbindelser 
til drenge med samme sociale status. 
Tony Parsons giver et uhyggeligt bil-
lede af ”Potter’s Field”, og det har altså 
ikke noget at gøre med Harry Potter. 
En opdragelsesanstalt med sadistiske 
lærere, kolde brusebade, homoseksu-
alitet og sport.

Syv mænd knyttede i deres ung-
dom et nært venskab på en promi-
nent privatskole. Nu dør de pludselig 
på makaber vis en efter en.

Efterhånden er det vel snart kun 
kriminalkommissær Barnaby fra den 
evige tv-serie, der lever i et harmonisk 
ægteskab. Også vor helt er ensom og 
forladt. Det er kriminalbetjent Max 
Wolfe, der er netop blevet overført til 
drabsafdelingen i Londons West End 
efter at have afværget et terrorangreb. 

Før han får set sig om, følger han et 

blodigt spor, der fører ham fra byens 
slum og helt ind i magtens korridorer 
– og efterhånden som ligene hober sig 
op, bevæger morderen sig tættere på 
alt – og alle – Wolfe holder af. Men 
Wolfe er ikke nogen hr. hvem-som-
helst: Alenefar. De svages forsvarer. 
Og enhver morders værste mareridt.

At de gamle klassekammerater 
skal dø en efter en er på forhånd 
givet, det er ligesom i Agatha Chri-
sties klassiker ”En af os er morde-
ren”, der i sin tid udkom under den 
absolut ukorrekte titel ”Ten Little 
Niggerboys”. 

Man retter sin mistanke mod 
snart den ene, snart den anden, men 
holdes i konstant spænding frem til 
den chokerende slutning, hvor ger-
ningsmanden pågribes efter et slut-
spil, der er ved at koste mr. Wolfe 
livet.

Tony Parsons er oversat til 40 
sprog og kan sit kram. Hans indsigt 

i britiske samfundsforhold og pres-
sens rolle i en kriminalsag vidner 
om, at han også er en habil reporter.

TEKST RUDOLF RASK

PÆNE MÆND FRA FIN KOSTSKOLE
HVORFOR SKULLE DE HENRETTES?

talt ham til fornuft. Med hensyn til 
Glistrup var Anker helt oppe i det 
røde felt og kaldte ham fascist og psy-
kopat. Efter 14 måneder og 14 dage 
måtte Anker slippe tøjlerne, men ef-
ter et mellemspil med Poul Hartling 
som kortvarig leder af en Venstrere-
gering vendte Anker tilbage. Og i 
1982 forærede han statsministeriet 
til Poul Schlüter, som havde viljen 
og evnen til at trække landet ud af 
det økonomiske morads.

Tænk, at Danmark har haft en 
statsminister, som startede dagen 
med at læse skønlitteratur i en time. 
Anker var – er - den oplyste arbejder, 
der ved gadelampens skær berigede 
sig ved at studere fx Jules Romains 
kæmpeværk ”De Gode Viljer” (17 
bind), et vældigt epos om tiden før 
og under 1. verdenskrig.

Mefisto
Men det med digtningen kunne også 
gå for vidt. Ekstra Bladet bragte i 
1980 en række satiriske artikler, 
skrevet af Dr. Mefisto, de gjorde 
grin med Svend Auken, Ritt Bjer-
regaard og andre socialdemokrater 
og indeholdt så mange sandheder, 
at det begyndte at blive pinligt for 
Anker. Mistanken kredsede om bo-
ligminister Erling Olsen, der gik til 
bekendelse på et regeringsmøde, 
hårdt presset af en ministerkollega. 
Anker var storsindet nok til at lade 
ham blive. Bagefter sagde Olsen: - 
Det viser forskellen på Anker og mig. 
Havde det været mig, ville jeg have 
fyret mig på stedet.

Sjove anekdoter, væsentlige 
kampe, personlige iagttagelser – det 
hele er skåret til i et omfangsrigt 
værk af en vis underholdningsværdi 
og med en baggrundsviden, som må 
interessere socialdemokrater i bred 
almindelighed, måske kan de her 
finde tilbage til nogle af de rødder, 
der er visnet med årene. Imidlertid 
er det ikke nødvendigt at have parti-
bogen i orden for at læse om Ankers 
liv med fejder, den vil optage de fleste 
med sans for det politiske spil.

jalu@kbhavis.dk

Alex Frank Larsen

Anker – et liv med fejder

559 sider, 349,50 kr.

Gyldendal

Tony Parsons

Syv små soldater

Oversat af Ulla Lauridsen

368 sider, 249,95 kr.

Rosinante
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OMTALE Forfatteren er knap 60 år, og 
den pirrende drøm om at blive begæ-
ret af en ung mand, kan ingen voksen 
kvinde nægte at ride med på. 

Fire forkerte tiltrækninger af 
mænd former jeg-fortællerens histo-
rie. Første del af bogen er en intellek-
tuelt formuleret erotisk episode, hvor 
en tyveårig fyr tager sig af at forføre 
den sidste badegæst på en regnvejrs-
dag: En fyrreårig singlekvinde. 

Alle klicheerne
Den næste historie fortæller, i et ikke 
nær så elitært sprog, hvordan hoved-
personen finder sin søns far. Tilfæl-
dige glimt af en kærlighedshistorie 
før de blev skilt ved en hysterisk fejl. 
Den sidste selverkendelse er det ene-
ste nye under solen. 

Så toppes kvindens fortid med en 
død barndomskæreste og det mest 
slidte kort: Børnelokkeren på mælke-
vognen, der hver morgen tager den 
lille ensomme pige op på bukken, 
hvor hun luner sig mellem den rare 
bondes lår. Historien reddes af, at Pia 
Møller Nielsen maler med sproget og 
det minder om tidlige bøger af Jette 
Drewsen.

Skilsmissekærlighed 
Bogen slutter malplaceret med, mu-
ligvis selvoplevede, indforståede bil-

leder fra en rejses med eksmand og 
barn. Forklaringen på denne ind-
skudte fortælling er vist, at her er en 
sund skilsmisse, og to der burde finde 
sammen forfra og for altid. 

De løsrevne momenter fra ud-
landsrejsen står i tåger, men måske 
skulle denne skildring og kærligheds-
kærne have været den rigtige bog. I 
denne del har forfatteren nemlig no-
get smukt og grimt på spil. Derved 
bliver hun endelig lidt mystisk. 

OMTALE Denne norske forfatter bor 
i København og har snurrighed og 
sprogligt talent nok til at de to lande 
kan få en luns hver. 

I 70’erne ville man have undret 
sig over, hvorfra hun får alle disse 
sære informationer om især om bio-
logi og naturfag, som det hed i sko-
len. I dag kan man Google sig til de 
løjerligste informationer. Dette uen-
delige netværk af viden bruger Frøy-
dis raffineret og får viden bearbejdet 
og indarbejdet som nyttig oplysning i 
hverdagsvirkelighedens poesi.

I en lille tekst om morgenkaffe 
kommer hun omkring eksperimenter 
på edderkopper, der ikke kan spinde 
deres spiraler, hvis man giver dem 
stoffer som LSD. Men det stof, der 
forvirrer deres indbyggede ordenssy-
stem mest er koffein. Om kaffebøn-
nen skriver hun til sidst:

 ”Det er kun mennesker, der dyr-
ker dem, rister dem og maler dem, 
kun os der drikker insektmiddel, 
hver morgen, for at vågne.”
 
Forfatterfremtid
De små hverdagsglimt bygget op om-
kring videnskabelige informationer 
og bliver filosoferende; man glæder 
sig til at læse næste lille tankerække 
og selv smile eller tænke videre. Den 
sikre sans for sproget, den sprøde hu-

mor og selvtilliden minder om Lone 
Hørslev, som hun skrev, lige da hun 
var færdig på forfatterskolen. Også 
denne indikator kunne tyde på, at 
der er forfatterfremtid i Frøydis.

”Nogle dage har jeg det dårlige 
skind på, det gode vil ikke vil ikke 
sidde fast, det glider af. De dage bliver 
man hjemme. Jeg sørger for at have 
mit gode skind på, når jeg skal spise 
frokost med min mor senere på da-
gen. Inge ustemte toner, ingen revner, 
ingen huller. Jeg ved ikke, om det er 
hende eller mig, jeg vil beskytte.”.

BEKENDTE 
BEKENDELSER

Pia Møller Nielsen

Hun og jeg

Roman

Tiderne skifter 108 sider

225,00 Kr. 

Frøydis Sollid Simonsen

Hver morgen kryber jeg op af havet

Vild Maskine

86 sider

149,00 Kr

TEKST CAMILLE BLOMST TEKST CAMILLE BLOMST

GODT 
GOOGLET
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OMTALE Gennem et kvart 
århundrede var Jens Peter 
Bonde den mest indsigts-
fulde kritiker af EU. Som en 
af grundlæggerne af Folke-
bevægelsen mod EU var han 
mere end skeptisk, men han 
vidste mere end de fleste og 
kunne altid dokumentere 
sine anklager, og derfor blev 
han respekterer som det EU-
parlamentsmedlem, som alle 
måtte lytte til.

Han har fået en afløser i 
Morten Messerschmidt, der 
opnåede det højeste stemme-
tal ved det seneste EU-valg. 
Pæne mennesker vil helst 
vende ham ryggen, for han 
repræsenterer Dansk Folke-
parti og må derfor pr. defi-
nition være en skidt knægt. 
Han er imidlertid særdeles 
velbegavet og velformuleret, 

og han har den samme evne 
som Jens Peter Bonde til at 
samle og fremlægge fakta, 
der ikke er smigrende for den 
europæiske union.

I magtens centrum
Således er hans nye bog, 
”Overlad det trygt til Bru-
xelles”, som han har skrevet 
sammen med den erfarne 
journalist Jannich Kofoed, 
et overskueligt opslagsværk i 
den stribe af eksempler på, 
hvordan magteliten i Bru-
xelles griber stadig mere ind 
i vores liv. EU har ikke spil-
let nogen rolle i den hjem-
lige valgkamp, til trods for, 
at dansk lovgivning i vidt 
omfang dikteres af EU-kom-
missærerne; denne samling 
af morsomme og mistrøstige 
eksempler på, hvordan fjern-

styringen foregår, kunne el-
lers nok have sat brand i dis-
kussionen.

Fornuftens fravær
Den sunde fornuft har det 
svært med EU. Der er en 
dyb folkelig mistillid overfor 
unionen, der samtidig præges 
af institutionel ustabilitet. 
Euroen har været en kata-
strofe, og mistroen præger nu 
forholdet mellem de nord- og 
sydeuropæiske lande. 

Alligevel fremturer EU 
med mere af det samme: 
centralisme og ensretning 
af økonomien. Man forlan-
ger råderet over stadig større 
pengemængder og tror, at det 
vil øge begejstringen for EU, 
hvis man opkræver billioner 
og dernæst skænker dem til 
de taknemlige EU-borgere, 

der med hatten i hånden sø-
ger om at få nogle af deres 
egne penge igen til klatresta-
tiver, rensningsanlæg, el-cyk-
ler, motorveje, yogakurser, 
cykelskure, hip-hop-festi-
valer, golfbaner, lufthavne 
og tusindvis af projekter – 
hvoraf mange på den mest 
vulgære måde skal opdrage 
borgerne til EU-politisk kor-
rekthed. Denne bog er ble-
vet til i den politiske kamp 
imod Bruxelles’ magtfuld-
kommenhed.

Bogens læsere kender 
alle Morten Messerschmidt, 
færre kender hans medar-
bejder Jannich Kofoed, men 
uanset hvordan læserne for-
holder sig til Morten Messer-
schmidt – politisk – så er det 
svært at komme udenom kon-
klusionen, at Messerschmidt 

og Kofoed synes at repræsen-
tere den sunde fornuft i for-
hold til EU i disse år.

Morten Messerschmidt og 

Jannich Kofoed

Overlad det trygt til Bruxelles

179 kr., 175 sider

Hovedland

BUREAUKRATI OG PENGESLØSERI
GIVER MISTILLID TIL EU-SYSTEMET

TEKST JACOB LUDVIGSEN
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OMTALE Muusmanns Forlag har netop 
udgivet et pragtværk på 249 sider med 
titlen ”Folk, Fæ og Foodies”. Sune Ras-
borg og fotografen Anders Beier har 
været vidt omkring både de kendte og 
de ganske små producenter af fødeva-
rer. Nye opskrifter fuldender billedet 
af bornholmsk gastronomi. 

Mad & Mennesker
Destination Bornholm og Madkultur-
huset gaarden lancerede i slutningen 
af maj et nyt magasin, Mad & Menne-
sker. Et oplag på 150.000 eksemplarer 
blev husstandsomdelt i Københavns-
området og lagt ind i dagbladet Bør-
sen, og opgaven blev udført af det 
team, der står bag Magasinet Born-
holm.

Greenlight – den alkoholfrie pilsner
På Ølfestivalen i København præsen-
terede Svaneke Bryghus Greenlight, 
en ny økologisk pilsner med kun 0,5 % 
alkohol. I modsætning til andre helt 
lette øl, hvor alkoholen er fjernet efter 
brygningen, bliver Greenlight bryg-
get direkte på en ny gærstamme, som 
Jan Paul har udviklet. Denne mere 
organiske proces sikrer større smag.

Tre slags glade grise  
Økologiske svin, Bryggergrisen og 
Skovgrisen. Det Bornholmske Kød-
kompagni går nye veje. På Vasagaard 
uden for Svaneke trives de økologiske 
svin, der bor i hytter på marken, og 

i den omkringliggende skov tumler 
de små grise sig. Bryggergrisen, der 
fodres med mask fra Svaneke Bryghus 
og valle fra Bornholms Andelsmejeri, 
opdrættes på Brændesgaard. 

Dyrene slagtes på Danish Crown 
i Rønne og opskæres på Kødkompag-
niet i Hasle. Landmand Karsten We-
sth styrer hele kæden fra jord til bord 
og dyrker en del af foderet. Han har 
også åbnet en gårdbutik på Vasaga-
ard, hvor de tre slags svinekød sælges 
fersk og frossent.

Alt godt fra Bornholm
www.bornholmbornholmbornholm.
dk.

En adresse, der er nem at synge 
– og huske.

Bornholms Tidende har med hjælp 
fra Væksthus Hovedstadsregionen og 
Business Center Bornholm skabt et 
varehus for store og små bornholm-
ske producenter.

Fødevarer, tekstiler, skønhedspro-
dukter, glas, keramik og ure kan be-
stilles, og næste skridt bliver abonne-
ment på fødevarekasser. Turister vil 
kunne købe feriekasser, som leveres 
til sommerhus eller ferielejlighed på 
ankomstdagen.
 
Fra plejehjem til Madskole
Ildsjælen Sussie Holmtoft er lærer 
og har i ti år organiseret Madskoler 
og madklubber gennem 4H, Land-
brugets Børneorganisation. Sammen 

med en kreds af interesserede har 
hun skabt grundlag for overtagelse 
af det nedlagte plejehjem i Østerma-
rie, der nu hedder Vores Folkekøk-
ken med fokus på mad til alle - en 
videreudvikling af øens Madskoler, 
Madklubber og snart også Madsko-
lelejrskoler.

Her summer det af aktivitet blandt 
børn og voksne, herunder studerende 
fra Københavns Universitets skov- og 
naturuddannelse.  

I maj havde stedet besøg af Prins-
gemalen og hans jagtselskab i an-
ledning af kåringen af visesangeren 
Claude Chichon til æreskunstner i 
Østermarie. Der blev sunget og druk-
ket champagne.
 
Jersey-is af helt frisk mælk 
Ismejeriet og kaffebaren Mermaid’s 
Universe i Svaneke fremstiller is af 
nymalket og ubehandlet mælk fra Jer-
seykøer fra Hans Verner på Skovvang 
i Østermarie. Jersey er kendt som den 
kvægrace, der giver den fineste og fe-
deste mælk med det højeste nærings-
indhold, til gengæld er udbyttet la-
vere end hos andre køer.

Kort efter morgenmalkningen af-
hentes den friske jersey-mælk, og in-
den frokost er den håndrørt til fyldig 
og sødmefuld vaniljeis. 

Denne specialitet er en oplevelse 
ud over det sædvanlige. Jonas Bohn 
og Vibeke Bengtson er stolte over at 
have fået de skeptiske levnedsmiddel-

kontrollanters godkendelse. Normalt 
skal mælk pasteuriseres.

Mermaid’s varierer udvalget af øv-
rige flødeis efter sæsonen med friske 
bær fra bornholmske avlere.  

Anderledes øl i Tejn
Christian Skovdal Andersen er en 
erfaren brygmester, der for ti år si-
den oprettede Ølfabrikken i Nord-
sjælland. Nu har han købt 1000 
kvadratmeter af den nedlagte fi-
skefabrik på Tejn Havn og oprettet 
bryggeriet Penyllan.

- Vores øl vil blive baseret på flere 
typer gær og bakterier, både vilde 
og tamme. Det vil gære i åbne kar og 
lagre på træfade, og hvor det er mu-
ligt fremstilles det af lokale gryn, 
urter og bær. Vi stræber efter øl af 
høj kompleksitet, lover Christian.

I forbindelse med bryggeriet vil 
der udover bar og butik blive ind-
rettet en pop-up restaurant, ”The 
Barrelroom”, i det lokale, hvor øl-
let modnes på fade. Christians kæ-
reste, Jessica, har tidligere drevet en 
tilsvarende restaurant i Australien, 
og den vil have åbent nogle gange 
om måneden.

Fadlagret gin og brændevin samt 
ølbaseret malteddike står også på 
programmet. 
 
Stenkværn på Valsemøllen  
Bornholms Valsemølle har taget en 
stenkværn i brug, og møller Nils Jes-

Bornholm smager af mere
Nye produkter, nye virksomheder, nye ansigter. Lysten til at være med på madvognen er i vækst

Madkulturhuset på Bornholm ligger sammen med det gamle landbrugsmuseum Melstedgård få kilometer fra Gudhjem.    

TEKST JACOB LUDVIGSEN
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KRIMI  Måske lyder det afstumpet, 
men lejemorderen Olav Johansen er 
egentlig et sympatisk menneske med 
et professionelt forhold til sit job. Vist 
er han en tragisk skikkelse, men trods 
sin ordblindhed er han ganske belæst. 
Fortællingen holdes i jeg-form, hvilket 
bringer læseren tættere ind på livet af 
Olav, som man nødig ville have et ude-
stående med, men godt kunne tænke 
sig at snakke med under fredelige 
former, selv om privatpraktiserende 
bødler sandsynligvis udstråler en lidt 
for outreret retfærdighedssans. Det er 
svært at vide, når man aldrig er blevet 
præsenteret for en sådan håndværker.

Farvel, far
Olav likviderer forbrydere på bestil-
ling og startede med at slå sin onde 
far ihjel; han var hustrumishandler og 
forbryder, der jævnligt sad i fængsel. 
Olav har virkelig haft en dårlig barn-
dom, men har han ombragt faderen 
med en skistav (en sådan har man altid 
ved hånden i Norge), eller er det fan-
tasi? Kynismen har han arvet, og uden 
den kan han ikke udføre sine opgaver i 
Oslos kriminelle narkomiljø, handlin-
gen foregår i en råkold december 1975.

Han er avanceret fra kikset alfons 
til uheldig bankrøver og videre til sin 
nuværende beskæftigelse og er ganske 
tilfreds med sin evne til at dræbe med 
koldt blod og slippe godt fra det. 

Dræb min hustru!
Chefen, heroinhandleren Daniel 

Hoffmann, tilkalder ham og lover 
fem gange normalt honorar, hvis han 
vil skyde hans kone Corina og få det 
til at se ud som et indbrud. Olav le-
jer sig ind på et pensionat over for 
chefens lejlighed og begynder at ud-
spionere Corina, der er ung og smuk 
med læber som Brigitte Bardot. Flere 
eftermiddage i træk får hun besøg af 
en brutal stodder, der slår og voldta-
ger hende, Olav antager, at han har 
noget på hende, og at hun derfor må 
tåle hans ydmygelser. 

Hoffmann begynder at blive utål-
modig, og Olav kan ikke så godt sige, 
at han på afstand er blevet forelsket 
i Corina og derfor har svært ved at 
udføre bestillingen. For egen reg-
ning udsletter han den onde elsker. 
”Jeg skød ham i ansigtet. Hyæne med 
blodig tryne”. Så ringer han til che-
fen og melder, at Corinas elsker nu 
er ekspederet, hvilket besvares: ”du… 
har taget livet af min eneste…søn?”. 
Olav lægger røret på og går straks op 
til Corina, som først tror, at det er hen-
des tur, men hurtigt lader sig bortføre 
til Olavs lejlighed, som ingen kender 
eksistensen af. Foreløbig er de i sik-
kerhed. Nu gælder det om at nakke 
hendes mand, før han udsletter dem 
begge. Et intenst kærlighedseventyr 
blusser som et varmt bål i den iskolde 
vinter.

Tragisk og komisk
En mere ejendommelig julehistorie 
kan man dårligt forestille sig, og det 

hele ender blodigt og tragisk, men på 
en måde også komisk med et vældigt, 
nærmest farceagtigt blodbad, som en 
filminstruktør kunne få meget ud af. 
Alligevel er man bedst tjent med at 
danne sine egne billeder og leve sig 
ind i Olavs tankeverden, samtidig 
med at man oplever den norske ho-
vedstads vrangside.

Romanen er fortættet og fylder 
kun halvdelen af, hvad andre kri-
miforfattere har brug for. I øvrigt er 
den trykt på godt papir. Man gribes 
af lyst til at læse mere krimipoesi af 
Jo Næsbø, og så har man 12 titler til 
gode.

persen forklarer forskellen mellem 
stenkværnet og valset mel:

- Det stenkværnede er kværnet 
i et hug, mens valsning sker i flere 
omgange. På stålvalserne kan næsten 
alle kliddele sorteres fra, og det giver 
brødet en fantastisk bageevne. Dette 
er ikke muligt i stenkværnen. Deri-
mod er det stenkværnede mel mere 
fintmalet med større vandbindings-
evne og en utrolig god smag, brødet 
får en helt anden krumme og farve 
end med det valsede mel. Vores fuld-
kornsmel har de samme indholdsstof-
fer (100 % af kærnen) uanset om det er 
formalet på sten eller stål, siger han.

På Bornholms Valsemølle vægtes 
kvalitet højere end kapacitet, og alt 
korn formales på skånsom vis. Der 
fremstilles både økologisk og konven-
tionelt mel. Kornsorterne spænder 
fra traditionel dansk hvede og rug 
til mere eksotiske sorter som spelt, 
durum, ølandshvede, manitoba og 
emmer. 

Kornet dyrkes fortrinsvis på Born-
holm af udvalgte landmænd, og der 
er fuld sporbarhed fra jord til bord. 
Sortimentet kan købes i møllens nyre-
noverede butik og i den bornholmske 
dagligvarehandel.

Kadeaus lillebror
Restaurant Sommerpony på Hotel 
Nordlandet på Strandvejen i Allinge 
(tidligere Romantik) er en nyskabelse 
og en slags lillebror til Kadeau i Østre 
Sømarken. På Vesterbro i København 
har Kadeau-folkene succes med Pony, 
og nu er konceptet overført til Born-
holm.

Pastasucces i Italien
At få italienerne til at interessere sig 
for pasta fra Bornholm lyder som en 
umulig opgave, men det lykkedes for 
Susanne Bloch fra Frennegaard ved 
Svaneke. Her dyrker hun og Finn Ha-
rild durum, som males på Bornholms 
Valsemølle og valses på den lille fa-
brik med fem medarbejdere. Produk-
terne blev præsenteret på fødevare-
messen Il Salone del Gusto i Torino 
i efteråret og vakte stor begejstring. 
Nu er Pastariget i gang med at afsøge 
muligheden for at eksportere til spa-
ghettiens hjemland.

TEKST JACOB LUDVIGSEN

NORSK NYDELSE:
SYMPATI FOR EN
OSLO-LEJEMORDER



Arnaldur Indriðason

Faldet 

Oversat af Rolf Stavnem

315 sider, 299,95 kr.

Rosinante

Yrsa Sigurdardóttir

Kulde

Oversat af Nanna Kalkar

Lindhardt og Ringhof

352 sider, 299,95 kr-
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KRIMI Hvis man går rundt i den vildfa-
relse, at Reykjavik er sådan en hyggelig 
lille hovedstad, og at de smukke blonde 
mennesker holder sig sunde og raske ved 
at dyppe sig i varme kilder, mens de re-
citerer Snorre Sturlansons saga, får man 
et anderledes og mere dystert billede af 
liv og død på Sagaøen, når man lader 
sig gribe af de to fremragende krimi-
nalromaner, Arnaldur Indriđasens ”Fal-
det” og Yrsa Sigurđarđóttirs endnu mere 
uhyggelige ”Kulde”.

Sidstnævnte krimi præsenterer 
Ódinn Hafsteinsson, der er ansat på 
et offentligt kontor. Hans midaldrende 
kvindelige kollega døde af et hjerteslag, 
da hun skulle verificere mistanken om 
overgreb mod børn på Krokur, en be-
handlingsinstitution for drenge, der 
fandt sted i 1970’erne. Ódinn må over-
tage sagen og bliver snart klar over, at 
nogen forhindrer en opklaring.  

Undersøgelserne afdækker et umen-
neskeligt regime på institutionen, og to 
teenagedrenge døde under brutale om-
stændigheder. Efter ekskonens Láras 
død har Ódinn haft ansvaret for deres 
datter Rún. Det ligger ham meget på 
sinde at udfylde sin rolle som far, og 
som opklaringen af de to dødsfald ud-
vikler sig, og ikke mindst afdækningen 
af de grusomme begivenheder på Kro-

kur, bliver hans eget liv voldsomt påvir-
ket. Ódinn indser gradvis, at ekskonens 
død slet ikke var en ulykke, som man 
hidtil har troet. Men mens han despe-
rat forsøger at finde svar på sine spørgs-
mål om hendes død, tager ondskaben 
omkring ham til med lynets hast. Selv 
spøgelser forfølger den stakkels mand.

Yrsa Sigurdardottir anses for at være 
Islands ubestridte krimidronning og er 
oversat til 25 sprog. På dansk findes også 
”Jeg skal huske dig”, ”Isblå spor” og ”Den 
der graver en grav”.

Hævn og grådighed 
Overgreb mod børn er også en væsentlig 
tråd i Arnaldur (det må være islandsk for 
Arnold) Indriđasons Kriminalinspektør 
Erlendur fra Reykjaviks Politi har orlov, 
og i stedet må hans assistent Sigurdur 
Óli holde skansen. Sigurdur er jævnt 
utilfreds med sit job, sit kærlighedsliv 
og sin mor, som ringer og plager ham i 
tide og utide. 

Da han aflægger uofficielt besøg hos 
et par svindlere, som afpresser hans 
gamle skolekammerat, der er blevet foto-
graferet i en swingerklub, sætter han sin 
stilling hos politiet på spil. For Sigurdur 
Óli træder lige ind i en mordscene: En 
kvinde er blevet banket til døde, men 
gerningsmanden er undsluppet. Nu har 

Sigurdur Oli både et forklaringsproblem 
og en mordsag på halsen. 

Dramaerne veksler mellem de mest 
usle skikkelser og overklassens finans-
drenge og deres naive kvinder, der va-
sker penge og ikke går af vejen for at 
udrydde den, der ved for meget. Hand-
lingen udspiller sig i de år, hvor Island 
førte sig frem som verdens smarteste 
finansland, og som flere andre af sine 
skrivende landsmænd tager Indriđason 
ikke med fløjlshandsker på de kyniske 
pengejonglører, der kørte det lille land 
i Nordatlanten over afgrunden. Vreden 
og bitterheden har ikke fortaget sig. 
Ganske forståeligt.

Vi lærer byen og dens gadenavne 
at kende: Sogavegur, Grettisgata, Gar-
dabær, Framnesvegur, Kleppsvegur og 
Sæbraut. Personerne hedder Sæmundur, 
Røgnvald, Bergtora, Torgrimsdottir og 
Sigurveig, så der er også et element af 
folklore plus en lille dosis humor.

Forfatteren, der debuterede i 1997, 
har solgt over en million eksemplarer 
af sine bøger og modtaget et væld af in-
ternationale litteraturpriser.

ISLANDSKE TRAGEDIER,
ISNENDE SPÆNDING

TEKST RUDOLF RASK



Kaj Just

D. G Monrad

Menneske og Mand, Riget Magten 

og Æren

416 sider, 349 kr.

Hovedland
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ANMELDELSE Ditlev Gotthardt Mon-
rad (1811-1887) var vel nærmest gået 
i glemsel, da filminstruktør Ole Bor-
nedal vakte ham sin live i sin frie for-
tolkning af Danmarks skæbnestund 
i 1864. Her blev konseilspræsidenten, 
altså statsministeren, gjort til en lat-
terlig figur, helt uden nuancer og for-
ståelse af denne demokratiforkæm-
per, der var en af hovedkræfterne i 
kampen mod enevælden og grundlo-
vens vedtagelse den 5. juni 1849.

At Monrad af sin samtidig blev 
gjort til syndebuk for Danmarks mi-
litære nederlag og deraf følgende tab 
af Sønderjylland og Slesvig er på sin 
vis ganske rimeligt, da han traf de 
afgørende beslutninger og tog så gru-
eligt fejl. Men 150 år efter nederlaget 
kan der være grund til at tage ham 
op til revurdering, ikke for at bortfor-
klare hans medskyld, men for at få et 
mere nuanceret billede af en betyd-
ningsfuld politiker og tænker.

Forståelse af hans livssyn
I sin biografi kommer lektor Kai Just 

rundt om mennesket og manden. Vi 
følger hans problematiske opvækst – 
jo, han havde en hård barndom med 
en sindslidende far og en uformående 
mor - hans ungdoms storme, forel-
skelserne, den politiske vækkelse og 
hans poetiske raptus. 
Forfatterens hovedanliggende har 
været at skabe en dækkende, og sam-
tidig en mere indgående fremstilling 
af Monrads personlighed, end vi hid-
til har haft. For at forstå Monrad og 
hans tid, det nittende århundrede, er 
det ifølge Just nødvendigt at begribe 
det komplekse, på én gang kristne og 
rationalistiske livssyn, der prægede 
perioden. Men også de elementer 
af romantisk naturfilosofi, som var 
aktive under nationalliberalismens 
overflader. 

Monrad gik i eksil
Efter 1864 indhentede katastroferne 
Monrad, og der fulgte fire eksilår i 
New Zealand. Derefter en tilbage-
komst og et helt forbavsende come-
back, hvor han genindsættes i sit 

gamle bispeembede og kunne genop-
tage sit politiske arbejde i Folketinget 
frem til sin død i 1887.
Monrad er det nittende århundredes 
måske betydeligste personlighed og 
reformpolitiker. Udover at være den 
væsentligste ophavsmand til juni-
grundloven 1849 blev Monrad kon-
seilspræsident i 1864. Både samti-
den og eftertiden gav ham ansvaret 
for den nationale katastrofe i 1864. 
Hvorefter han mere eller mindre gik 
i glemmebogen, indtil han kom på 
alles læber med tv-serien 1864 – 150 
år efter.

Hans opfattelse af demokratiet var 
anderledes end nutidens, han stod for 
begrebet indskrænket monarki, såle-
des som det stadig er formuleret i 
grundloven fra 1953, og han mente, 
at det kun var de dannede klasser, der 
skulle have stemmeret. Derfor ville 
han nok have studset og stejlet over 
den grundlov af 1915, som netop er 
blevet fejret, fordi kvinder blev en del 
af folkestyret. 

TEKST JACOB LUDVIGSEN

Den glemte 
og foragtede

statsminister 
Monrad

– et andet billede 
end i tv-serien
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DULUC DE BRANAIRE  
SAINT-JULIEN 

KULT ÅRET 2010 

Andenvin til Chateâu Duluc de  
Branaire-Ducru 4 Cru Classé. 

I næsen finder man skønne  
antydninger af peber, brombær 

samt chokolade. Meget flot  
balance mellem frugten og  
tanninen i den pragtfulde 

aromatiske og fyldige krop. 
Afrundet i en dejlig vedvarende  

frugtig finish.

Drikkes 2015 - 2020.

BORDEAUX ANDENVINE FRA DE

STORE VINSLOTTE

ECHO DE LYNCH  
BAGES PAUILLIC   
KULT ÅRET 2010 

Andenvin til Chateâu Lyngs  
Bages 5 Cru Classé.
Vinen viser i næsen en solid kerne  
af cassis, hindbær og brombær noter, 

indrammet af en temmelig poleret 
struktur samt foret med let ristede 

æble træ og anis noter. 
En slank, elegant Pauillac, der 
bygger mere på renhed end 
muskler. 

Drikkes 2015 - 2023.

94 Point

Robert Parker

Næsten alle Grand Cru Classé slottene i Bordeaux har en andenvin, der ofte sælges til under halv pris af hvad  
slotsvinen koster. Til gengæld er andenvinen også af topkvalitet og måske bedre end førstevinen og andre Grand Cru 

Classé vine, i en svagere årgang. Vi har skaffet et parti top andenvine fra super året 2006 og 2009 samt kult året 2010.  
Kom ind i Skjold-Burne Østergade 1, og se det unikke udvalg af Grand Cru Classé andenvine  

og gør et FABELAGTIGT KØB.  

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

✸29900
PR. FLASKE

91 POINT

✸39900
PR. FLASKE


