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LEDER MED MOR I BYEN FLYTNING MAGASIN MYLIUS BYENS BØGER

ANGREB   Vor medarbejder Anders Højberg Kamp er rasende. Biblioteket på 
Københavns Rådhus smadres af en kulturløs borgerrepræsentation og 
administration. Byens hukommelse forvitrer. Beslutningen er en hån mod 
forskere og borgere og selve rådhusets sjæl og arkitektur.               S:08

BYENS BØGER  Høj humor, munter me-
lankoli og lystig livserfaring. For-
fatteren Niels Barfoed er uud-
slukkelig. Hans nyeste samling af 
”foednoter” er lige noget for kø-
benhavnske læsere.             S:22
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NYHAVN

STOLEN DU 
VIL HJEM TIL
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»Gaa en tur paa Østergade. 
Stoffet ligger i luften. Det skulle 
være mærkeligt, om De ikke 
snublede over et par nyheder.«

Henrik Cavling, 
Dagbladet Politikens chefredaktør 

1905-1927

 
Ønsker du mere information 
om den ‘Social Økonomiske 
Presseforening’, som er en 
socialøkonomiske virk-
somhed kontakt da:

Plan & Handling
Att. Allan Nielsen
Skt. Gertruds Stræde 5
1129 København K 
Tlf.: 53 53 77 77

KOLOFON

TRAFIKVISIONSFANTAST
SØGES TIL FAST ARBEJDE

LEDERMÅNEDENS CITATER

Aviser og andre printmedier kan 
være mere slagkraftige, end 

folk tror, og derfor bør annoncører og 
bureauer revurdere, om de seneste 
års skifte, hvor onlinemedier stjæ-
ler annoncekroner på bekostning af 
de traditionelle medier, er vejen frem. 
Mit syn har ændret sig, efter at jeg 
i mange år har ment, at annoncører 
har brugt for meget af deres rekla-
mebudgetter på printmedier, når man 
sammenligner med, hvor meget tid 
læserne bruger på dem. Ny research 
viser, at traditionelle medier kan være 
mere engagerende, og at information 
fra printmagasiner og aviser hænger 
bedre fast hos læsere, end informa-
tion fra onlinemedier gør.

Sir Martin Sorrell topchefen for verdens største reklame-

bureau WPP, da han talte ved en frokost i Broadcasting 

Press Guild, en organisation for britiske medie-journali-

ster - ifølge The Times of London. Kilde: MediaWatch.

Er du fuld af gode idéer? Kan du mixe og fixe et koncept, 
så det suser lige igennem hos politikerne? Og bliver du 
hverken flov eller deprimeret, når hele projektet 
havner i skraldespanden? Så er du den rette mand 
eller kvinde for os. Vi befinder os flere steder i den 
offentlige sektor, hvor vi skal gøre gavn for vores 
gode løn ved at fodre uvidende politikere med no-
get, de bliver stolte af at skaffe penge til. Og dem 
skal du hjælpe os med at formøble.

Eksemplet på en jobannonce er naturligvis grebet ud af 
den blå luft. Sådan ville man aldrig skrive. Men tiden er 
inde til at se nærmere på de fantaster i administra-
tionen, som baner vej for trafikale ”forbedringer”, 
der viser sig at være til gene for publikum – der 
ikke desto mindre tvinges til at betale.

Enhver med nogenlunde sans for virkelighedens verden 
kunne for et år siden se, at den nye generation bycykler 
var baseret på et – lad os være milde - optimistisk tan-
kegrundlag. Denne avis var blandt de venlige skep-
tikere. Forestillingen om, at de tunge tohjulede kø-
retøjer som et element i hverdagen kunne indgå i 
det samlede trafikbillede, var på forhånd naiv, men 
noget skulle der til for at narre DSB til at kaste mil-
lioner i ønskebrønden. Man har faktisk set enkelte 
turister jolle rundt på de smarte cykler med elmo-
tor og tablet. De fleste har sandsynligvis opgivet 
på forhånd, fordi det var så indviklet at tjekke ind; 
meget lettere at leje en cykel på hotellet.

Eventborgmester Morten Kabell skynder sig at trække 
stikket ud, og så er 88 skatteydermillioner havnet i klo-
akken. Samtidig begår et flertal i borgerepræsen-
tationen en kulturel og historisk massakre ved at 
smadre rådhusbiblioteket for at spare en enkelt mil-
lion (og det koster tre at ”investere” i destruktionen 

af byens hukommelse). Dette er en særlig form for 
kulturel kriminalitet, der ikke er forudset i straffe-
loven. Dumhed, digitaliseringsdille og arrogance er 
bærende principper for beslutteriet, og bag de popu-
laritetsjagende og overfladiske politikere står en hær-
skare af projektmagere, presserådgivere og kynikere, 
enten fastansatte eller hyret på konsulentbasis. For 
dem er borgerne en slags marionetter, men politi-
kerne burde i højere grad respektere deres vælgere 
og bremse de øgler, der gnaver i deres baglokale.

Elendigheden er endnu mere vidtrækkende, når vi taler 
om Rejsekortet. Rigsrevisionen har netop leveret en 
fuldstændig sønderlemmende kritik af det ubruge-
lige betalingssystem, der har kostet milliarder og 
stadig er behæftet med fatale fejl. Tilsyneladende 
får det ikke konsekvenser for direktøren, der bliver 
siddende og hæver hyren og vil blive behørigt kom-
penseret, når han en dag bliver fyret. Klippekortet, 
dette lille stykke smart pap, afskaffes endeligt ved 
udgangen af juni. Så har trafikvisionsfantasterne 
sejret over byens borgere og turister, og de gule 
automater kan knuses.

En bycykel kan være et glimrende legetøj, og fra andre 
hovedstæder kunne man nemt have hentet et funge-
rende koncept. Men det lykkedes fantasterne at bilde 
politikerne ind, at en særlig dansk model ville blive 
en kæmpe eksportartikel. Et betalingskort til of-
fentlig trafik kunne sikkert være praktisk, men fan-
tasterne narrede politikerne til at tro, at en særlig 
dansk model ville blive en kæmpe eksportartikel. 
Ville det ikke være det bedste at samle trafikvisi-
onsfantasterne i en container og eksportere dem? 
Noget må der gøres, så vi slipper for flere borgerbed-
rag og spild af millioner og milliarder. Vores penge.

Københavneravisen

SOFACYKLING
København får en IKEA – og skønt bycykelborgmester Kabell ellers er imod 
megabutikker, jubler han over, at møbelhuset bliver cykelorienteret.                                    

TEGNING: CLAUS SEIDEL

SOCIALØKONOMISK 

VIRKSOMHED

ANERKENDELSE
AF TRYKTE AVISER
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KARSTEN HANSENS FORÅR

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

SÆSONEN FOR STREET FOOD 

ER SAT I GANG

MAD Hvis du er til billig mad 
og ønsker at indtage den un-
der byens åbne himmel, kan 
du glæde dig over, at sæsonen 
for street food har været i gang 
siden midten af april.

I alt 37 sælgere har fået 
tilladelse til at sælge mad og 
drikke fra mobile vogne i by-
ens parker og i Indre By, og 
det er blandt andet et sundt, 
varieret og nytænkende ud-
valg, der har været i fokus. 

Sælgerne har arbejdet in-
tenst på at gøre deres vogne 
klar til sæsonstart, og der er 
mange nyheder på menuen, 
når de mobile gadesælgere i 

år indtager Københavns ga-
der og parker. 

- Generelt er der sket en 
markant opblomstring af 
street food i København, og for-
men har også ændret sig fra de 
mere traditionelle pandekage-
boder til såvel food trucks som 
ladcykler, der er ombygget til 
eksempelvis stenovnspizzaria, 
fortæller Jesper Sejerø Hansen, 
der er bylivschef i Københavns 
Kommune.

København er en af de 
storbyer i Nordeuropa, der 
er længst fremme med street 
food-kulturen, og det er et 
område, man fra politisk hold 

lægger stor vægt på at gøre let 
tilgængeligt. Både fordi det 
bidrager med masser af by-
liv, fordi undersøgelser viser, 
at københavnerne er glade 
for mobile madboder på ga-
deplan, og fordi det kan give 
nye beskæftigelsesmulighe-
der for folk med en skæv til-
knytning til det danske ar-
bejdsmarked. 

Københavns Kommune 
afholder informationsmøde 
to gange om måneden på 
dansk og engelsk for borgere, 
der er interesserede i at blive 
mobile gadesælgere.

lp

Rosenborggade 2
(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)

www.kultorvet.dk  ·  info@ostenvedkultorvet.dk

Anno 2008

FORÅR I KØBENHAVN
Pludselig rammer solens stråler caffe latte havets
krappe bølger. For en stund leger København sommertid og
og glemmer vinterens uendelige jammer.
Alle er allerede rykket ud på gader og stræder. For nu er det
blevet – tør vi tro på det? - forår.
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MED MOR I BYEN Børnene og jeg venter på en bænk, 
fordi dem vi skal møde på Kultorvet, er ude for no-
get DSB (Det Sædvanlige Besvær). Om det er tyveri 
af køreledning eller anlæg af nye spor ved man 
ikke, det er bare DSB.

I ventetiden leger vi navneleg. Man spotter en 
person, forestiller sig et navn og siger det med 
”Hej...” foran. Hvis personen vender sig og kigger 
tilbage ramte man måske plet.

”Hej Helge” siger min ældste datter. Der kom-
mer en cirka 40 årig person iført for lille farfar-
cardigan, lyseblå skjorte, stribede jeans, som dem 
jeg gik med, da jeg var seks år, og ørkenstøvler. 
”Det var da en dame” retter den anden datter den 
første. ”Nej, vel mor?” jeg må tilstå, at jeg er i tvivl, 
fordi personens Poul Kjøller-pagehår signalerede 
intetkøn. Min søn på fem kigger på de andre ”Det 
var sådan en, der arbejder på biblioteket” de bryder 
alle tre ud i et brus af latter. Deres mor arbejder på 
biblioteket, men fornærmelsen er til at overskue.

Ellers tror de, at…
Ved siden af os sidder to lidt slidte Faxekondipa-
rodityper i hvidt træningstøj og omvendte kasket-
ter. De drøfter Citybois betydning for Danmark. 
”De har simpelthen ændret den danske tankegang. 
NU er det fame’  OK, at man ved, at man er noget 
særligt. De skider på at Blachmann er kongen af 
X-Factor, for der var bare så pissemeget brug for 
prinser. Er det ikke rigtigt?”

Vennen nikker trofast. ”Er det ikke?” Der opstår 
et tomrum i samtalen. ”Jamen, er det ikke?” Det 
går op for mig, at det er mig, han vil høre en me-
ning fra. Jeg lader ellers som om, at jeg ikke lytter 
og sidder bare uskyldigt med min telefon (og no-
terer). ”Jo, mor” bryder min ældste datter taktisk 
ind. Jeg nikker med. Hun hvisker ”Ellers tror de, 
at vi er sådan nogle uden fjernsyn.”. 

”Kender I bare hele byen, I siger hej til alle?” 
spørger Førerfåret. ”Det er bare en leg” svarer min 
søn. De to sodavandssutter gnækker og for at be-
vise, at de ikke er dumme, så brøler den ene ”Hej 
Sonny” efter et ranglet tårn i lyseblåt jakkesæt og 
et tre meter langt halstørklæde. De sender os et bøl-
let blik. ”Spads ud, se hende der, hun har så meget 
fået lavet et mommyjob” der nikkes og peger på en 
mor med klapvogn. Kurverne er iøjnefaldende, hå-
ret som en paryk og skoene så høje at hun må have 

af søsyge, når hun kommer til Storkespringvandet. 
Men Storken kan tage det, mon ikke der hver nat er 
en fjollerik, der bruger det som den store telefon?

Orden på kroppn
”Mommyjob” er det er ord, jeg tør tåle at få forkla-
ret foran børnene af de to Vestegnstyper? Desværre 
har jeg sjældent styr på min nysgerrighed, så jeg 
spørger bramfrit ”Mommyjob, hvad er det?” ”Ken-
der du ikke det? Altså, det var noget jeg lærte på 
Spisehuset en gang, det er et værtshus, hvor man 
ikke kan købe en tør krumme. Men lige meget. 
Altså, det er når damen har været gravid, så hæn-
ger den ene hudflap værre ned den anden. Så det 
man gør, det er, at man laver orden på kroppen. 

Man gør damen lækker igen fra, hvad skal man 
sige, patterne og ned til forbi, ja du ved, og som 
du kunne se på hende der, bagdelen. For nu at 

tale ordentligt for børnenes skyld. Så skærer man 
det løse af og flytter over på de gode steder. Det 
kræver at lillemor ligger stille der hjemme en uges 
tid eller mere, men bagefter har du en frækkert i 
stedet for en fedbamse med flade duttelutter og 
firkantet bagside.”.

Hvad siger de, mor?
Børnene skal have foredraget uddybet af deres 
sædvanlige tolk. Jeg forklarer, at gutterne har en 
teori om at moren har fået foretaget skønhedsfrem-
mende arbejde hos en speciallæge. Og jeg under-
streger, at det ikke er normalt. Min søn indskyder, 
om jeg har har prøvet at blive skåret. Jeg ryster på 
hovedet. ”Det er sådan noget, man sk 

MED MOR I BYEN

TEKST CAMILLE BLOMST

CITYBOIS OG 
MOMMYJOB
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LÆSERBREVE

SLAGTEREN PÅ 
KULTORVET!

CITYBOIS OG 
MOMMYJOB

JOB Københavneravisen er i vækst og har mulighed 
for at tilbyde lettere arbejde til førtidspensionister 
i samarbejde med Plan & Handling. Kontoropgaver, 
research, markedsføring og distribution er blandt 
de områder, hvor vi kan hjælpe hinanden. Vi sam-
arbejder med Socialøkonomisk Presseforening, der 
udgiver Københavneravisen.
Kontakt os på telefon nummer: 53 56 02 42.

ER DU FØRTIDSPENSIONIST 
OG ØNSKER LIDT BESKÆFTIGELSE?

Venlig hilsen 
Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på 
Kongelig Hof Apotek

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

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

Velkommen 
indenfor.

Voltaren gel. Voltaren gel indeholder diclofenac. Virkning: Er betændelsesnedsættende (anti-infl ammatorisk) og smertestillende og anvendes imod lokale smerter i muskler, sener og led. Dosering: 
Voksne og børn over 14 år: 2-4 g gel påsmøres huden 3-4 gange dagligt dér, hvor det gør ondt. Brug ud over 7 dage bør kun ske efter aftale med lægen. Bivirkninger: Omfatter milde og forbigående 
hudreaktioner på det behandlede hudområde. Op til 10 % kan opleve udslæt, eksem, erytmen, dermatit og pruritus. Sjældent ses blæredannelse på huden. Meget sjældent ses overfølsomhed, 
sammentrækning af bronkierne, astma, tørhed, pustuløst udslæt, nældefeber eller lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes af personer, hvor acetylsalicylsyre eller andre NSAIDer 
fremprovokerer astma, nældefeber eller snue. Bør kun anvendes på intakt rask hud og ikke på åbne sår eller ved svær akne. Bør ikke komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Undgå overdreven 
udsættelse for sollys for at forhindre lysoverfølsomhedsreaktioner. Er ikke beregnet til brug under tætsluttende forbinding. Særlig forsigtighed af NSAIDer bør udvises hos ældre patienter. Samtidig anvendelse af oral NSAIDer kan 
øge forekomsten af bivirkninger. Bør ikke bruges af gravide og ammende. Kan påvirke chancen for at blive gravid. Pakninger: Voltaren gel 11,6 mg/g, 50 g, 100 g og 150 g. Inden brug af produktet, bør vejledningen i og på 
pakningen læses grundigt. Novartis Consumer Health – tlf. 39 16 84 00. Dato for produktresumé: 03/2014.  Læs mere på www.voltaren.dk. Gaviscon. Anvendelse: Refl uxesofagit. Hiatus hernie. Dosering: Voksne og børn 
over 2 år: Sædvanligvis 1-3 tyggetabletter eller 1-2 barneskefulde (10-20 ml) oral suspension efter behov, ca. ½ time efter et måltid samt lige før sengetid. Børn ½ - 2 år. 1-2 teskefulde (5-10 ml) i døgnet fordelt på fl ere doser. Børn 
under ½ år. 1-2 ml pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på fl ere doser, om muligt efter et måltid.  Suspensionen omrystes umiddelbart inden brug. Suspensionen kan tages med en lille smule vand efter behov. Må ikke anvendes: 
Overfølsamhed over for de aktive stoffer eller over for et eller fl ere af hjælpestofferne. Bivirkninger: Meget sjælden: Udslæt, kløe og ødem. Forsigtighedsregler: Behandlingstiden ved refl uksesofagit bør begrænses til 8 uger. 
Bør anvendes med forsigtighed ved stærkt nedsat nyrefunktion. Gives med forsigtighed og i så lav dosering som muligt til nyfødte og småbørn. Pakninger: Tyggetabletter 20 stk og 120 stk. Oral suspension 100 ml, 500 ml. 
Udleverering og tilskud: HF. Dansk represæntant: Nordic Drugs Danmark, Gl. Kongevej 135 B, mezz., tv. 1850 Frederiksberg C. Registreringsindehaver: Nordic Drugs AB, Box 300 35, SE-200 61 Limhamn, Sverige. Læs 
indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Produktinformationen er forkortet i forhold til det godkendte produktresumé, som kan rekvireres hos Nordic Drugs Danmark. Nicorette® (nicotin) QuickMist, mundhulespray 1 mg 
nikotin/spray til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Sukkersygepatienter bør kontrollere deres blodsukker 
oftere p.g.a. øget insulinoptagelse ved rygeafvænning. Nikotindoser, som en voksen ryger tolererer, kan give forgiftningssymptomer/være dødelig hos små børn. Ram ikke øjnene, når der sprayes. Mundhulesprayen indeholder 
små mængder  alkohol. Bør ikke bruges til børn u. 18 år eller af gravide/ammende uden lægens anb. Risikoen bør dog altid afvejes over for fortsat rygning. Evt. skal produktet bruges umiddelbart efter amningen. Bivirkninger: 
Ved rygeophør generelt kan abstinenssymptomer som nedtrykthed, søvnforstyrrelser, uro og irritabilitet opstå. Desuden ses allergiske reaktioner hos disponerede personer. Som regel ses irritation i mundhule/hals, mundsår, 
tandkødsblødning samt hoste og hikke i den tidlige fase af behandlingen. Meget alm./alm.: Smagsforstyrrelser, hovedpine, mave-/tarmgener, mundsmerter, mund-/halstørhed, brænden på læberne, øget spytsekretion, træthed og 
brystsmerter. Dosering: Peg med spraydysen så tæt som muligt på den åbne mund efter ladning af pumpen. Tryk øverst på dispenseren, så der frigives ét pust (1 spraydosis). Undgå at ramme læberne. Undgå at inhalere, så der 
ikke kommer spray i luftvejene. Undgå at synke i et par sekunder. Spis og drik ikke, mens mundhulesprayen anv. Hvis der normalt ryges 15 cig. dgl. skal der bruges 1-2 pust mindst 15 x dgl. Der kan bruges op til 4 pust/t, men max. 
2 pust pr. dosering og max. 64 pust/døgn. Trin I: Uge 1-6: Brug 1 eller 2 pust, når der normalt ville være røget en cigaret/opstår trang. De fl este rygere vil have behov for 1-2 pust hver halve til hele time. Trin II: Uge 7-9: Nedsæt antal 
pust pr. dag. Målet i uge 9 er halvdelen af det antal pust, der i Trin I blev brugt i gennemsnit. Trin III: Uge 10-12: Fortsæt med at nedsætte antal pust pr. dag, så der i uge 12 ikke bruges mere end 4 pust/dag. Anv. af mundhulespray 
bør ophøre, når forbruget er nedsat til 2-4 pust pr. dag. Regelmæssig brug ud over 6 måneder anb. ikke. Pakninger: 1 dispenser a 13,2 ml (150 pust) og 2 dispensere a 13,2 ml (2 x 150 pust). Ikke apoteksforbeholdt. Dispenseren 
er børnesikret. Vejl.udsalgspris: 199,95 kr. for enkelt stk./ 349,95 kr. for 2-pak. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan 
rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com. December 2014. Lamisil Once 10 mg/g kutan opløsning indeholder terbinafi n. Virkning: Behandling af fodsvamp. Dosering: Lamisil Once påsmøres kun 
én gang på begge fødder, også selvom læsioner kun er synlige på den ene fod. Dette skal sikre, at svampen fjernes, da den kan være til stede, selvom der ikke er synlige tegn herpå. Bivirkninger: Omfatter milde og forbigående 
reaktioner på det behandlede hudområde så som tør hud, hudirritation og brænden. I meget sjældne tilfælde ses allergiske reaktioner. Forsigtighedsregler: Kun til udvortes brug. Må ikke anvendes i ansigtet. Må ikke anvendes til 
patienter under 18 år, gravide eller ammende uden anbefaling fra lægen. Pakningsstørrelser per februar 2013: Lamisil Once 10 mg/g, 4 g. I øvrigt bør indlægssedlen i pakken læses grundigt inden brug af produkterne.  
Dato for produktresumé: 09/2013. Novartis Consumer Health · Edvard Thomsens Vej 14, 3. · 2300  København S · tlf. 39 16 84 00· www.lamisil.dk

Vi er klar med 
faglig rådgivning

Spørg 
bare os!

faglig rådgivning

*Priserne gælder fra 23. marts - 19. april 2015, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

SPAR 20%
Fra den 25. maj til 14. juni har apoteket 

20% rabat på Vivag® intimservietter 

15 stk. og Vivag® intimsæbe 400 ml. 

Se disse og andre gode tilbud på apoteket.

Vivag® 
Intimservietter og intimsæbe 

tilpasset den intime zone. 

Produkterne er milde og skån-

somme og indeholder mæl-

kesyre, som er med til at sikre 

en lav pH-værdi og dermed 

bevare den naturlige balance i 

intimzonen. 

Nicorette® QuickMist
Mundspray med frisk mintsmag. 
Lindrer rygetrangen efter 60 sekunder. 
Tag 1-2 pust, når du ville have taget en 
cigaret. 2 stk.

Benadryl® 
Mod allergi. Lindrer inden for ½-1 time og 
virker i 8 timer. 12 stk.

Voltaren® Gel
En gel til lokal behandling af smerte 
i muskler og led. Ny stor pakning. 
11,6 mg/g, 150 g.

Lamisil Once® 
Den eneste behandling, der dræber 
fodsvamp med kun én enkelt 
påsmøring. 10 mg/ml, 4 g.

Gaviscon®

Lindrer halsbrand og 
sure opstød. 500 ml.

Vivag
Intimservietter og intimsæbe 

tilpasset den intime zone. 

Produkterne er milde og skån-

På vores apotek får du 
faglig rådgivning om 

Produkterne er milde og skån-

somme og indeholder mæl-

kesyre, som er med til at sikre 

På vores apotek får du 
faglig rådgivning om 

Produkterne er milde og skån-

somme og indeholder mæl-

kesyre, som er med til at sikre 

Som en lille almindelig forbruger, der sætter stor 
pris på den lokale nærhed med handlende, deltog 
af sympati i Østre Landsret, hvor Jenses sag skulle 
have en chance for at man kunne indse han havde 
(ligesom bageren) rent mel i posen, og derfor ankede.
Det jeg hæftede mig ved var at anklageren præsente-
rede en masse lignende sager, og henviste til at en sag 
på kr. 325.000,00 var forbundet med 17 ansatte, og 
hermed er det at volapykken kommer ind i billedet.

Her ankommer en lille slagter og gør regering, 
folketing og indvandrere en tjeneste ved at tage en 
ny dansker i sit (ligesom bageren) brød, og sørger 
for denne person kan integrere sig i det man kalder 
samfundet Danmark. Det kan godt være myndighe-
der og lignende flotter omkring sig med stor viden 
og lovparagraffer til skræk og advarsel, men at slå 
så kraftigt ned på en lille handlende er grotesk.. Al-
trnativet må være at enten lukker sjagtermesteren 
sin uhyre populære forretning, eller varerne skal 
have en på goddagen, til dækning af den ganske 
urimelige bøde.

Heldigvis er slagter Jens af den rigtige støbning 
og forguder os ved at fortsætte.

Gør hvad i økonomisk kan magte for at gøre Jeres 
indkøb, stort eller lille, hos denne retskafne man i 
sympati. Hans leverpostej er dejlig!!

Venlig hilsen
Bent Bastaa
Rosengården
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TEKST LARS PETER LORENZEN

POLITIK På aprils sidste dag fik det udskældte og 
skandaleombruste bycykelprojekt ydet kunstigt 
åndedræt af et flertal i Københavns Borgerrepræ-
sentation. Med 38 stemmer for og 11 imod blev det 
besluttet, at det er op til Teknik- og Miljøudvalget 
at afgøre bycyklernes videre skæbne. 

To uger tidligere så det ellers ud til, at bycykel-
projektet havde fået dødsstødet. Fonden bag cyk-
lerne og politikerne i København og på Frederiks-
berg havde fået nok. De stillede et ultimatum til 
GoBike, der skulle levere cyklerne inden 1. maj, 
hvis ikke projektet skulle droppes.

Nu er projektet i mellemtiden givet endnu en 
chance. Ifølge fonden og teknik- og miljøborgme-
ster Morten Kabell (EL) har GoBike umiddelbart før 
leveringsfristens udløb stillet nye garantier, som 
kommunens jurister er i gang med at gennemgå. 
Hvis garantierne holder, kører projektet videre, og 

så skal GoBike levere 1000 cykler inden 1. juli og 
den sidste leverance efter sommerferien.

Nok er nok
I midten af april havde Morten Kabell ellers fået 
nok og udtalte dengang hård kritik af GoBike.

- Jeg troede ærlig talt på projektet indtil for ny-
lig, men nu må jeg indse, at det ikke engang i den 
nære fremtid vil komme til at lykkes. Og det må 
vi så drage konsekvensen af ved at smække pen-
gekassen i for at begrænse tabet. Det er det eneste 
ansvarlige. Vi må tage konsekvensen og sige, at nu 
er nok altså nok, udtalte Morten Kabell dengang.

Nu ser verden ifølge Morten Kabell dog ander-
ledes ud, og borgmesteren har fået troen på Go-
Bike tilbage.

- Jeg meldte hårdt ud dengang, og det har be-
tydet, at GoBike har reageret og givet svar. Vi skal 

have nogle helt klare økonomiske og juridiske ga-
rantier, og en garanti for, at cyklerne står på gaden 
hurtigst muligt, for at projektet kan fortsætte, siger 
Morten Kabell.

Konservative siger stop
En af bycyklernes skarpeste kritikere er den kon-
servative Jacob Næsager, som under mødet i Bor-
gerrepræsentationen fastholdt den hårde linje og 
krævede projektet stoppet.

- Hvornår vil borgmesteren mene, at man skal 
trække stikket? Hvor lidt kan man slippe af sted 
med at levere?, spurgte han gentagne gange teknik- 
og miljøborgmesteren og henviste til, at GoBike 
på nuværende tidspunkt kun har leveret knap 25 
procent af de aftalte bycykler.

Morten Kabell vil se tiden an de næste par må-
neder og mener, at det er op til By- og Pendlercykel-
fonden at vurdere, om GoBikes nye leveranceplan 
lever op til den tidligere indgåede kontrakt, og om 
de økonomiske og juridiske garantier er overholdt.

lp@kbhavis.dk

BYCYKLERNE LEVER STADIG 
EFTER KUNSTIGT ÅNDEDRÆT

KOMMENTAR Konceptet bag de nye bycykler går 
ud på, at brugerne betaler 25 kroner i timen 
for at køre på cyklerne. Alternativt kan man 
tegne et abonnement for 70 kroner, hvorefter 
det koster 6 kroner i timen at benytte en cykel.

Som man ved selvsyn kan konstatere rundt 
omkring i bybilledet, er der ikke mange bor-
gere, pendlere eller turister, der har taget cyk-
lerne i brug. Stativerne, hvor cyklerne er linet 
op, står fuldt besatte døgnet rundt, og kun få 
cykler triller rundt i byen.

Hele konceptet bag de dyre cykler virker 

unødvendigt besværligt og omstændeligt. For 
at få adgang til en cykeltur skal man oprettes 
med navn, brugernavn, telefon, e-mail og dan-
kortnummer. Når det omsider er gennemført, 
skal man bekræfte hele molevitten - og det kræ-
ver flere forsøg.

De gamle bycykler, der absolut ikke indgød 
nogen æstetisk oplevelse eller lethed at bevæge 
sig rundt på, var anderledes enkle at komme i 
gang med. En tyver i pant og man var på farten. 
Nemt og enkelt - også for turister, som ofte blot 
har behov for en enkelt tur eller to.

I det flade København forekommer det ufor-
ståeligt, at man investerer i tunge cykler med el-
motor for at tilfredsstille behovet for at komme 
igennem byen. Det er trods alt ikke udfordrin-
ger a la den stejle Randersvej i Aarhus, man 
udsættes for her i hovedstaden.

I visse tilfælde er aktiv dødshjælp mere 
barmhjertigt end kunstigt åndedræt. Den kø-
benhavnske bycykel er et sådant tilfælde.

lp

FAKTA
1. maj skulle der have stået 1860 by- og pendlercykler 
i København og på Frederiksberg, men i dag er der 
kun lidt over 400 cykler på gaderne. 

Bycykelprojektet er finansieret i et samarbejde mel-
lem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune 
og DSB, og sammenlagt har parterne afsat 88 mil-
lioner kroner til systemet over otte år. Ideen bag 
bycyklerne til i alt 46.000 kr. per cykel var at få flere 
pendlere til at lade bilen stå og i stedet benytte cyk-
len gennem byen.

Det var Enhedslisten, som sammen med SF og Social-
demokraterne i august sidste år stemte igennem, at 
Københavns Kommune postede 40 millioner kroner i 
bycykelprojektet. 

ET DØDFØDT KONCEPT



8 ... 
... år arbejdede journalist Laurits Harmer Lassen på Berlingske Busi-
ness. Nu tiltræder han som senior pressekonsulent i Nordea. Laurits blev 
i 2006 Københavneravisens første redaktør.

10.000 ...
... frokoster om dagen leveres af frokost.dk. Idéen er, at især mindre firmaer 
kan skifte leverandør, hvis de ønsker at spise noget nyt. I København kan 
kunderne vælge mellem måltider fra 23 forskellige køkkener. Frokost.dk 
omsatte i 2014 122,3 mill. kr. og havde et resultat efter skat på 6,4 mill.

 2,84 ...
...milliarder dollars tjente Goldman Sachs i første kvartal 2015. Indtæg-
terne løb op i 10,63 milliarder dollars. Finanskoncernen, der ejer 18 pro-
cent af DONG-aktierne og dermed har sikret sig en god bid af den danske 
energiforsyning, overgik dermed forventningerne.

19,8 ...
...mill. kroner er der i løn, pension og bonus for 2014 til deling mellem 
Anne Broeng og Henrik Heideby, der begge er  fratrådt som direktører i 
pensionsselskabet PFA. 

 7,9 ...
... mill. kr. blev årsresultatet i den amerikansk inspirerede restaurationskæde 
Bone’s, der med base i Jylland planlægger fem-seks restauranter i København 
i løbet af de kommende to-tre år. Nærmeste konkurrent er Jensen’s Bøfhus.

200.000.000 ...
... kroner er prisen for Lauritzen Fondens domicil på Sankt Annæ Plads. 
Fonden er storaktionær i det underskudsgivende rederi J. Lauritzen og 
dampskibsselskabet DFDS, og selv om dens formue stadig er ret betyde-
lig, er der åbenbart brug for penge.

1,75 ...
... mill. kr. i afståelse og en husleje på 25.802 kr. koster det, hvis man vil 
overtage Galathea Kroen i Kompagnistræde med natbevilling.

54,9 ...
... millioner kontant for Store Kongensgade 62, også kaldet Thorvaldsens 
Hus. 1.798 kvadratmeter. Her bor Restaurant Amadeus.

000.000.000 ...
... er næppe vederlaget til Ulrik Nørgaard, der fra stillingen som chef for 
Finanstilsynet (løn: 1,5 mill.) er blevet direktør i Finansrådet, pengein-
stitutternes brancheorganisation. Men dets formand Tonny Thierry An-
dersen, direktør i Danske Bank (der selv hæver 6,9 mill. plus det løse om 
året) erklærer ifølge Børsen, at ”lønvilkår er et forhold mellem Finans-
rådets bestyrelse og direktør og ikke noget, vi vil offentliggøre”. Hvad 
får Nødgaard for at bringe sin viden fra statens vagthund ind på sit nye 
lobbyist-kontor i Amaliegade? Dobbelt op?

1 ...
... million i underskud og en egenkapital på minus 2 mill. var ved at ko-
ste den københavnske gourmetrestaurant Geranium livet. Nu har Lars 
Seier Christensen fra Saxo Bank gjort sig til hovedejer. Kokken Rasmus 
Kofoed kan ånde lettet op og gå videre med planerne om et nyt køkken 
og et inspirationskøkken i selskabslokalerne, hvor gæsterne kan komme 
tæt på gastronomiens magi. Kofoed har vundet både bronze, sølv og guld 
i Bocuse d’Or, kokkenes uofficielle verdensmesterskab. Restauranten har 
to Michelinstjerner.

12 ...
... millioner solgte biografbilletter i 2014 er en skuffelse for Nordisk Films 
biografer, bl.a. Palads, der har en markedsandel på 43 %. Forventningen 
til 2015 er højere med en vækst på 20 % i første kvartal. Nordisk Film 
bidrog med 3,4 mia kr. til Egmonts samlede omsætning på 11,5 mia kr. 
Et guldæg er licensen på Playstation 4.

260 ...
... millioner kroner tabte Danske Bank samlet set på svindleren Stein Bag-
ger og hans It-Factory. Banken prøvede at dække sig ind ved at sagsøge et 
norsk firma, som bedrager Bagger brugte til at fuppe banken. Men kravet 
på 200 mill. er opgivet. 

36 ...
... butikker i Danmark har Lagkagehuset, som startede på Christianshavn. 
Nu er bagerkæden klar til også at åbne butikker i udlandet. Første uden-
landske destination bliver London, og derfor må der et nyt navn til. Et, 
det internationale publikum rent faktisk kan udtale. Herhjemme holder 
man fast i den danske version. Sidste år omsatte Lagkagehuset for knap 
500 millioner kroner i Danmark.

1 ...
... april åbnede den amerikanske fastfood-kæde Dunkin’ Donuts på Kø-
benhavns Hovedbanegård, og i løbet af de næste fem år vil kæden åbne 
minimum fire andre restauranter på togstationer over hele landet. Donuts-
kæden har 11.300 restauranter i 36 lande over hele verden og serverer 
blandt andet kaffe, te, donuts, bagels og sandwiches.

4 ...
... nye eksotiske produkter fra fjerne himmelstrøg er kommet på hylderne 
hos Irmas flagskib på Axelborg i København, hvor kunderne nu tilbydes 
græshopper, larver, melorme og buffaloorme. Insekterne skal være med 
til at understrege, at disse insekter er bæredygtige fødevarer, der er rige 
på proteiner.

300 ...
... millioner skattekroner er prisen for at samle knap 400 civile embeds-
mænd og officerer under samme tag i den tidligere Hafnia-bygning på 
Holmens Kanal 9. Det sammenlagte Forsvarsministerium er resultatet 
af et politisk forlig i 2014 og skal rumme både den politiske og militære 
øverste ledelse af forsvaret, ligesom det er tilfældet i det amerikanske 
forsvarsministerium, Pentagon. Parterne ventes at rykke sammen i byg-
ningen ved udgangen af 2016.

7MAJ 2015 ÅRGANG 10 KBH KBYENS BUSINESS
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POLITIK Den 29. maj bliver dets 35.000 arkivalier 
om byen ryddet. Årsag? Besøgstallet er lavt, og 
Kultur- og Fritidsforvaltningen kan spare 1,5 mil-
lion kroner årligt. Til primært husleje som så skal 
betales af en anden kommunal afdeling. Det hjæl-
per jo ikke skatteyderne stort. Så lidt giver man for 
kulturarven. De motoriserede bycykler har kostet 
påstået henved 80 millioner kroner. Så meget gi-
ver man for et prestigeprojekt. Rådhusbiblioteket 
er kulturarv, historie, dannelse. Det burde være 
prestigeprojektet. Atter er en kulturinstitutionen 
og 100 års brug blevet udsat for udbud-efterspørg-
sel-analysen.

Selvsagt bliver Rådhusbiblioteket aldrig så po-
pulært som et stormagasin. Det er heller ikke me-
ningen. Men i et kultursamfund er det vigtigt 
med også små steder, hvor vi kan dyrke historien 
og den by, vi lever i. Uanset om tidens interesse er 
stor eller lille. Forskere, journalister, studerende 
og andre almindelige interesserede besøger ste-
det. Jeg har selv brugt det til en rapport om Køben-
havns første offentlige badeanstalt på Roskilde 
Universitet med min medstuderende, journalist 
Kristine Jensen. 

Vi læste fagbøger, gamle artikler og møderefe-
rater. Her fandt vi ud af, at de omkring 340.000 
københavnere blot besøgte en privat badeanstalt 
højst to gange årligt. Priserne var høje og servi-
cen dårlig, lød det i læserbreve, så folk foretrak 
kolde vandpumper i beskidte baggårde. I Politiken 
kunne man den den 23. juni 1890 læse:

“Man behøver ikke at have store hygiejniske 
Kundskaber eller noget skarpt Blik for at opdage, 
at Kjøbenhavn er en By, der sædvanlig kun “va-
sker til højhalset”. 

Nogle borgere motionssvømmede i byens hav-
nebade, men heri løb kloakeringen ud, og det var 
jo ikke ligefrem sundt. Så i 1896 foreslog social-

demokraten K. M. Klausen og den socialliberale 
Herman Trier, at kommunen etablerede en offent-
lig badeanstalt. Hygiejnen kom dog ikke Borger-
repræsentationen ved, mente det Konservative 
flertal. 

»Blot fordi det er sundt at bade, kan man ikke 
erklære det for kommunens opgave at skaffe gra-
tis eller billig adgang hertil,« sagde Peter Frede-
rik Koch, formanden for Københavns Borgerre-
præsentation til forslaget. Staten skulle ikke være 
barnepige, lød desvisen.

Først i 1899 - efter socialdemokrater og socialli-
berale havde fået flertal i borgerrepræsentationen 
- kom badeanstalten på tale igen, og i 1900 blev 
det endelig vedtaget at oprette syv offentlige ba-
deanstalter. Den første stod klar i Saxogade 1904.

Og således kom en tid, hvor det offentlige - også 
på kommunalt plan - fik langt mere inflydelse på 
samfundet. Men blev københavnerne mere hygi-
ejniske af det?

I 1915 skrev en franskmand et læserbrev, hvori 
han brokkede sig over københavnernes stank i 
biografen og forlod filmen af samme årsag.

På Rådhusbiblioteket stinker der ikke. Til gen-
gæld stinker beslutningen på Rådhuset om at 
fjerne bøger og artikler og sige farvel til faghi-
storikere. Retfærdigvis har Enhedslisten og Dansk 
Folkeparti kæmpet imod beslutningen.

Lokalet blev bygget i 1905 med det formål at 
være bibliotek. Derfor er inventaret fredet. Po-
litkerne ved da heller ikke endnu, hvad de skal 
bruge Rådhusbiblioteket til fremover. 16.000 af 
arkivalierne skal flyttes til Hovedbiblioteket eller 
det nye Københavnermuseum på Stormgade, det 
har de heller ikke styr på. De 19.000 resterende 
arkivalier smides i skraldespanden. God jagt!

ahk@kbhavis.dk

DER STINKER 
FÆLT 

PÅ RÅDHUSET
Der lugter lidt på Rådhuset. Socialdemokraterne og SF 

har med bredt flertal endeligt besluttet at rydde Rådhusbiblioteket.

TEKST ANDERS HØJBERG KAMP

 
FLYTNING Gennem 40 år har barbermester Inge-
mann Willmarst betjent høj som lav i sin salon i 
Store Kongensgade 85. Nu har han lukket - for at 
genopstå som barbermester Nicolaisen i Algade i 
Korsbæk. Og han tager mange kunder med sig, de 
er så vant til at blive klippet og barberet af den 
dygtige og underholdende fagmand, at de gerne 
lægger vejen forbi Korsbæk.

Ingemann, som alle kalder ham, er udlært i Clas-
sensgade 20 på Østerbro hos frisørmester Christian 
Grønskov. Ved svendeprøven bestod Ingemann 
med en frisure i engelsk stil, det vil sige skilning 
med bølger. Siden rykkede han fra Jylland til Kø-
benhavn, hvor han har haft fornøjelsen at pleje hår-
pragten på de fleste af kongehusets mandlige med-
lemmer. Han har vundet flere frisørmesterskaber 
og er formand for Københavns Frisørklub af 1944.

Næsten hele familien består af frisører, og dat-
teren er gået i fars fodspor. Han er fyldt 70, men 
livskraftig og slagfærdig og regner med at udøve 
sit hverv i mange år. 

Salonen i Korsbæk, der er indrettet i stilen fra 
ca. 1935, har to stole, og Ingemann har hyret tre 
fagfæller, Preben (75) Finn (68) og Hans (65) til at 
bistå og afløse. Således vil de stolte traditioner for 
glatragning og klipning blive en del af den kultur, 
der præger Matador-byen på Bakken. 

jl

KØBENHAVNER-

BARBER
RYKKER TIL 
KORSBÆK



Gothersgade 157
1123 København K
Tlf. 33 14 07 17

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

KØBENHAVNS CYKLEBØRS

www.cykelborsen.dkwww.cykelborsen.dk

BRUGTE
CYKLER
½ PRIS

BRUGTE
CYKLER
½ PRIS

KØBENHAVNS CYKLEBØRS

RENT A BIKE
RENT A BIKE
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  FOR BESTILLING:        ELLER SPØRGSMÅL:
tlf.nr.: 33 12 29 02 e-mail: slagter@kultorvet.dk

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

TERROR Det voldsomt opskru-
ede beredskab, som fulgte i 
kølvandet på skudattenta-
terne i København i februar, 
får nu også konsekvenser for 
de københavnske skoleele-
vers cyklistprøver. 

Politikredsene har afsat 
så meget mandskab til både 
efterforskning og bevogtning 
efter skudattentaterne, at der 
ikke er politifolk nok til rå-
dighed til at gennemføre un-

dervisning og prøver for sko-
leeleverne.

Det går ud over 217 klas-
ser på 61 skoler i København, 
Frederiksberg, Tårnby og 
Dragør, som ikke får en uni-
formeret politimand til årets 
cyklistprøver.

Den situation får direk-
tør i Cyklistforbundet, Klaus 
Bondam, til at råbe vagt i ge-
vær.

- Det er yderst beklageligt, 

at prøverne er aflyst, fordi det 
sender et signal om, at børn 
og unges trafiksikkerhed 
ikke tæller højt nok, og sagen 
er så alvorlig, at man fra poli-
tisk hold bør gribe ind, siger 
Klaus Bondam, som mener, 
at forældrene bliver utrygge 
over at sende deres børn ud 
på cykelstierne.

lp

SIDSTE NYT 
FRA KORSBÆK
AVIS Københavns naboby Kors-
bæk, der i slutningen af april 
blev åbnet af bl.a. Lise Nørga-
ard, har sin egen avis. Matad-
ormiljøet på Bakken afspejler 
sig i de mange nyheder og ar-
tikler, der tager udspring i den 
udødelige tv-series handling.

Korsbæk Tidende indehol-
der en kalender med alle de 
arrangementer, der foregår i 
sæsonen – for eksempel sang-
aften med Maude alias Malene 
Schwartz, Violet Vinters danse-

skole på Hotel Postgaarden og 
et Kvik-træf.

Avisen er på fire store sider 
og indeholder ca. 80 artikler og 
annoncer i den sproglige og ty-
pografiske stil, der gjaldt for 
1930’ernes provinsaviser. Lise 
Nørgaard, der har skrevet på 
livet løs, har insisteret på gam-
mel retskrivning med ”aa” i ste-
det for ”å” og Navneord med 
store begyndelsesbogstaver.

Korsbæks gæster får avisen 
som souvenir, når de lægger ve-
jen om ad Algade.

Københavneravisens re-
daktører, Robert Haren og 
Jacob Ludvigsen, har i sam-
arbejde med holdet bag den 
imponerende købstad haft den 
store ære, glæde og fornøjelse 
at udvikle Korsbæk Tidende, 
der trykkes i 100.000 eksem-
plarer.

Rudolf Rask
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SKOLEELEVERS 
CYKLISTPRØVE 
OFFER FOR VALENTINSMASSAKREN

MORSOMT BRÆTSPIL

GØR LYKKE I KORSBÆK.

orsbæk Boghandel sælger i 

denne Tid adskillige Bræt-

spil, kaldet ”Matador”. Det 

er en amerikansk Dille, der nu 

er blevet ”oversat” til dansk, og 

den går ud på at købe Grunde 

og bygge Huse på dem. Delta-

gerne får udleveret Spillepenge, 

og Spændingen stiger for hvert 

Terningkast. Vi har ladet 

os fortælle, at der rundt 

omkring i Byen er flere 

Klubber, hvor den ner-

vepirrende Selskabsleg 

dyrkes. Således fortælles 

det, at Bankdirektør Hans 

Christian Varnæs og hans 

Omgangskreds er stærkt op-

taget af Spillet.

Nyt medlem af

Korsbæk Banks

Bestyrelse.

HUSK!
Til Hverdag og Fest

Helges Kaffe er bedst

Vort udsøgte Udvalg 

 vil smage og behage Dem.

Høflig Betjening 

 – moderate Priser.

Helge Hansen

 Kolonial Vin 

 og Delikatesser

Hr. Landsretssagfører Viggo 

Skjold-Hansen meddeler, at 

han efter Erhvervelse af en større 

Aktiepost i Korsbæk Bank agter 

at indtræde i dens Bestyrelse. 

Han erklærer, at han aktivt vil 

stille sin Viden til Raadighed for 

at styrke Bankens Status for at 

øge Udbyttet til Aktionærerne, 

saa den i endnu højere Grad 

kan staa stærkt med hensyn til 

Indlaan og Udlaan samt Inddri-

velse af forfaldne Vexler og Pan-

tebreve.

Nu vil ogsaa de gode Bor-

gere i vor udmærkede 

Venskabsby Skælskør 

kunne nyde godt af de 

Kvalitetsvarer til fordel-

agtige Priser, der kende-

tegner Skjerns Magasin. 

Hr. Direktør Mads Skjern bekræf-

ter overfor Korsbæk Tidende, at 

Haandværkere i disse Dage er i 

færd med at indrette en Forret-

ning med alt godt fra hans egen 

og andre Fabrikker.

Hr. Skjern kan herefter om-

døbe Virksomheden til Skjerns 

Magasiner, idet han agter at ind-

tage en række andre Købstæder.

Til at forestaa Driften har Hr. 

Skjern udpeget den unge Hr. Ar-

nold Vinter, Søn af Danseskolein-

dehaver Violet Vinter. Hr. Vinter 

var oprindeligt ansat i ”Damer-

nes Magasin” under den navn-

kundige, alt for tidligt bortgaaede 

Hr. Albert Arnesen. Siden valgte 

Hr. Vinter at betjene Kunderne i 

Skjerns Magasin, og efter at have 

iagttaget hans vedvarende Flid og 

gode Fagkundskab var Hr. Skjern 

ikke i tvivl om, at han i Hr. Vin-

ter havde den rette Disponent til 

Gavn og Glæde for Husmødrene 

i Skelskør, der er bekendt for sin 

store Frugtplantage. Paa 1. Sal i 

Forretningsejendommen ligger 

en glimrende Bestyrerbolig. Her 

skal nygifte Hr. Vinter bo sam-

men med sin Hustru, fhv. Dame-

frisør Agnete Hansen, der saale-

des ogsaa fraflytter Korsbæk. 

Ægteparret venter Smaafolk.

Korsbæks Ry har bredt sig viden 

om fra Skagen til Gedser, og der 

lægges nu nye Alen til Byens vel-

fortjente Omdømme. Borgmester 

Sejersen har modtaget et Statstele-

gram, hvori meddeles, at Korsbæk 

er indstillet til at blive hædret som 

intet mindre end Aarets By.

Denne, tør vi 

sige, ikke helt ufor-

tjente Ære motiveres med, at Kors-

bæk er et smukt Eksempel paa 

fornem Bevarelse af det oprinde-

lige Gadebillede, hvor nye Slægts-

led kan vokse op i bevaringsvær-

dige Omgivelser i samme smukke 

Rammer som deres Forfædre. 

Kommunens Indsats for at bibe-

holde de maleriske Ejendomme 

og Byens karakteristiske Atmo-

sfære har baaret Frugt.

Bankerne er

Korsbæks Anker

I denne glædelige Anledning ud-

taler Borgmester Sejersen:

- Vore Tanker gaar i denne Stund 

til Korsbæks vise Fædre og deres 

aldrig hvilende Virkelyst. Deres 

Foretagsomhed og Sammenhold 

gjorde 

Korsbæk 

til Centrum 

for hele Oplan-

det og et Eksempel 

til Efterfølgelse for an-

dre Købstæder. Korsbæks Indbyg-

gere kan med rette føle Stolthed 

og bruge Hædersbevisningen til 

at videreføre vor driftige By i den 

rette Aand.

Borgmesteren fremhæver Hr. 

Direktør Mads Skjern, der med 

Manufaktur-Udsalg, Fabrikati-

onsvirksomhed og Stiftelsen af 

Omegnsbanken har faaet Hju-

lene til at snurre. Han undlader 

dog ikke at bemærke, at Korsbæk 

Bank gennem Generationer har 

været et Anker i Korsbæks øko-

nomiske Liv.

Ogsaa Korsbæk Handels- og 

Haandværkerforening ser frem 

til, at vor nyerhvervede Status som 

Aarets By vil fremme Omsætnin-

gen i Byens Butikker; Korsbæk Tu-

ristforening forventer et stigende 

antal Besøgende paa Postgaarden 

og Byens øvrige Gæstgiverier og 

Traktørsteder.

I løbet af Sommeren vil Kors-

bæk danne Rammen om en lang 

Række Begivenheder, der vil 

samle tusindvis af Mennesker fra 

nær og fjern.

Korsbæks Børn er blevet 

begejstrede for den fine 

Ping-Sparebøsse, der nu 

udleveres i Omegnsban-

ken. Figuren er inspire-

ret af Tegneren Robert 

Storm-Petersens muntre 

Tegneserie ”Peter og Ping”. 

Ved at lære at spare op 

faar de unge Bankkunder 

et sundt forhold til Penge, 

og de erfarer Glæden ved at 

se den voksende Saldo paa 

deres Bankbog.

Lystig 

Sparebøsse
i Omegnsbanken.

Fiks og flot
Deanna Durbin Hat

Det er lykkedes os at fremskaffe et mindre Parti af de eftertragtede 

Damehatte, der gaar deres Sejrsgang over hele U.S.A.

Kære Frue eller Frøken, kig ind i Skjerns Magasin

INCASSO 

UDFØRES.

Forfaldne 

Tilgodehavender, 

Forsikringer 

og Kontingenter 

opkræves hurtigt 

og myndigt.

Hr. Schwann

(fh. Damernes Mag.)

TIL SALG.
Chokoladeforretningen 

”Bella” afstaas paa 

fordelagtige Vilkaar, 

da Indehaversken 

Frk. Elna Makkegaard 

er bortrejst paa 

ubestemt Tid.

Henv.: 

LRS Viggo Skjold Hansen

Nyheds- og Avertissementstidende Grdl. 1877 af Geheimekonferensraad J. Th. Swolm

Nr. 1 
i By og 

paa Land

Først 
med

det Sidste

Byraadssekretær

Lund 
forsvundet!

Korsbæk Politi ef-

terlyser den 52-aa-

rige Byraadsse-

kretær Gotfred 

Lund, der sidste 

uge forlod sit 

Hjem uden forud-

gaaende Medde-

lelse. Det menes, 

at han medførte 

et betydeligt Kontantbeløb, og 

det kan ikke udelukkes, at dette 

hidrørte fra Korsbæk Kommu-

nes Kasse. Politiet understreger 

dog, at der kan være Tale om en 

beklagelig Misforstaaelse og øn-

sker derfor en Samtale med den 

ellers saa velanskrevne Embeds-

mand, Søn af afdøde Etatsraad 

Lund.

Statsminister

Stauning 
i Korsbæk!

Hr. Statsminister Thorvald Stau-

ning var i formiddags Passager 

i Hurtigtoget til Korsør. Paa sin 

Vej mod Odense passerede Stats-

ministeren Korsbæk Banegaard; 

dog standsede Toget ikke, men 

han fik formentlig et kortvarigt 

Glimt af Byen.

1. klasses Kød  gennem Generationer.
– alt tilberedt efter gode og gennemprøvede Korsbæk-Opskrifter.

Medister, Rullepølse, Spegepølse, 

Pølser paa Ranke, Haandfrikadeller, 

Smørrebrød og Madkurve

Søndag maatte Korsbæk Brand-

væsen køre med Udrykning til 

Branddammen, hvor en lille 

Dreng under Andefodring var 

faldet i Vandet og tilsyneladen-

de druknet. Han blev bjerget og 

med Ekspresfart ført til Korsbæk 

Sygehus, hvor han kom under 

Behandling af Doktor Louis Han-

sen, for hvem det lykkedes at 

genoplive den letsindige Knægt.

Den 5-aarige Aksel Jensen, 

Søn af ægteparret Lauritz og Ag-

nes Jensen, befinder sig nu atter 

godt og har taget imod strenge 

Formaninger om aldrig mere at 

vove sig ud i Dammen.

Dramatisk Episode

ved Korsbæk Dam.

.

Provst 
til Kirkestævne.

I disse Dage deltager Hr. Provst 

Mejer, Vor Frue Kirke, i et op-

byggeligt Kirkestævne i Haslev 

under Ledelse af Hr. Pastor Chr. 

Bartholdy. Provsten ledsages af 

Frk. Anna Andersen, Søster til 

Fabrikant Mads Skjern.

POLITIK Narkomanerne på 
Vesterbro kan også i de kom-
mende tre år se frem til at fixe 
i ro og mag væk fra gaden. 
Regeringen, SF og Enhedsli-
sten er nemlig blevet enige 
om at afsætte 45 millioner 
kroner over de næste tre år 
til at holde de to fixerum på 

Vesterbro åbne for narkoma-
nerne.

Dermed er omkring 4000 
narkomaner i København 
sikret ordnede forhold og 
hjælp fra sundhedspersonale, 
hvis noget skulle gå galt i fi-
xeprocessen.

Det er en forebyggelses-

pulje under finansloven, som 
finansierer fixerummene, og 
det betyder, at beslutningen 
om at forlænge fixerumme-
nes levetid ikke kan rulles 
tilbage, selvom regerings-
magten skulle skifte efter det 
kommende folketingsvalg.

lp

FIXERUM FÅR TRE ÅR MERE
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SHOPPING Hold nu helt op. At gå ned ad Købmager-
gade. Eller skulle man sige Kædemagergade. Bogen 
er kæde, kaffen er kæde, maden er kæde, tøjet er 
kæde, skoen er kæde. Købmagergade er en uden-
dørspendant til Kolding Storcenter eller Gågaden 
Nørregade i Holstebro, kaldet Danmarks smukke-
ste, med frit valg for en sed-
del og modemennesker i skif-
tende uniformer. Og at gå ind 
i disse kædebutikker. 

Offensive ekspedienter. 
Dunkende popmusik skyder 
ind i øregangene. Jeg er ramt. 
Bekriget af en shoppingkul-
tur, der snart har nedlagt den 
sidste rest af historien. Petit-
gas måler stadig hoveder til 
hatte, Esthers Klædeskab står 
endnu åbent, juveler P. Hertz 
holder immervæk hof, men 
Postmuseet? Det erstattes 
snart af nye tøjbutikker. Lur 
mig. Jeg trodser geledderne 
af forbrugssoldater, de køber 
øjensynligt hvad som helst i 
butiksruderne, det giver smut-
huller, jeg når igennem til gadens udkant og for-
brugsfortet Illum. Stormagasinet, som har gang i en 
forskønning med de sorteste, firkantede plader, vi 
andre fremover skal gå og glo på. De burde komme 
for krigsretten.

Nu skal man da ikke fortabe sig i sakarsme og 
nostalgi. Og jeg forstår da godt, at et par Levis-

jeans og en Nørgaard-trøje lokker. Kæder og tøj er 
der principielt intet i vejen med. Jeg forstår bare 
ikke, hvorfor der nærmest kun skal være kæder. 
Hvorfor vi køber så mange kilo klæder. Det må 
da også også være kedeligt for turister, danske 
som udenlandske, at se de samme butikker som 

derhjemme. Købmagergade 
kunne byde på specialforret-
ninger med snaps, oste, et øko-
logisk supermarked, nordiske 
møbler, kunst, musik, bever-
dinger, selvfølgelig også lokale 
tøjforhandlere og vores kom-
mende turistmagnet, nemlig 
dansk øl. Side om side med 
kædebutikkerne. Køb godt, 
varieret og lidt mindre. For-
brugerne bestemmer.

Men også politikerne! 
Hvem var det, der indførte 
elektronisk fuglefløjt på ga-
den? Man frygter jo for hoved-
stadens fremtid som storby, 
når Indre København efter-
hånden minder om en stor 
provinsby. Fyldt med forfla-

digede diskoteker og hylder med metervarer. Mu-
seerne lukker, når folk får fri, restauranterne luk-
ker tidligt, biograferne lukker tidligt, og når de er 
lukkede, skal man forbi 15 discountbarer fulde af 
Kædegadeuniformer, før man kan nyde en kold på 
la Fontaine, Floss eller Café Nick.

ahk@kbhavis.dk

KÆDEMAGERGADE 
SÆLGER 
ALT FOR 

BILLIGT UD
TEKST ANDERS HØJBERG KAMP   TEGNING NIKOLAJ DELEURAN  

CYKLISTER Det er Cyklistforbundet, som i en stor 
undersøgelse for første gang sætter tal på pro-
blemerne. Den viser, at mere end hver fjerde 
trafikant - det vil sige både bilister, cyklister og 
fodgængere - dagligt oplever uhensigtsmæssig ad-
færd hos cyklisterne.

Cyklistforbundets direktør, Klaus Bondam, må 
krybe til korset på forbundets hjemmeside og er-
kende situationens alvor.

- Dommen er klar. Vi har en stor udfordring 
med cyklister, der kører på en måde, som skaber 
utryghed og irritation i trafikken. Vi har behov 
for en mentalitetsændring blandt cyklisterne, si-
ger Klaus Bondam.

Uden lys i mørket
En væsentlig del af de utrygge situationer opstår, 
fordi cyklisterne laver reelle lovbrud. Det lovbrud, 
som skaber mest angst hos medtrafikanterne, er 
kørsel uden lys i mørke.

- Vi skal meget tydeligt forklare cyklisterne, at 
det ikke kun er dem selv, de bringer i fare, når de for 
eksempel kører uden lys. De skaber også berettiget 
frygt, usikkerhed og vrede hos medtrafikanterne, 
understreger Klaus Bondam, som i disse tilfælde 
mener, at en øget politiindsats - og gerne på cykel 
- er helt på sin plads.

De fleste problemer opleves i storbyerne - og 
mest af alt i København. Derfor har Cyklistforbun-
det taget kontakt til landets største kommuner for 
at ændre cyklisterne grelle adfærd.

- Vi vil gerne sammen med kommunerne sætte 
gang i en række kampagnetiltag, som sætter fokus 
på cyklisternes adfærd i trafikken. Men vi håber 
også, at den viden, vi nu har, vil inspirere både 
lokale og nationale myndigheder til at kigge på, 
hvordan både de fysiske rammer og færdselsreg-
lerne kan medvirke til at øge trygheden og fremme 
den gode adfærd - ikke mindst på cykel, siger Klaus 
Bondam.

lp@kbhavis.dk

CYKLISTER 
UDEN FOR LANDS 
LOV OG RET
Cyklister kører råddent, begår 
lovbrud og skaber utryghed og 
irritation hos alle trafikanter. 
Det er nu dokumenteret i en 
omfattende undersøgelse.

TEKST LARS PETER LORENZEN

NU SKAL MAN DA IKKE FORTABE SIG I 
SAKARSME OG NOSTALGI. OG JEG FOR-
STÅR DA GODT, AT ET PAR LEVIS-JEANS 
OG EN NØRGAARD-TRØJE LOKKER. KÆ-
DER OG TØJ ER DER PRINCIPIELT INTET 
I VEJEN MED. JEG FORSTÅR BARE IKKE, 
HVORFOR DER NÆRMEST KUN SKAL 
VÆRE KÆDER. HVORFOR VI KØBER SÅ 
MANGE KILO KLÆDER. DET MÅ DA OGSÅ 
OGSÅ VÆRE KEDELIGT FOR TURISTER, 
DANSKE SOM UDENLANDSKE, AT SE DE 
SAMME BUTIKKER SOM DERHJEMME.
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ØKONOMI Som professionelt brokkehoved, der 
normalt hæfter sig ved det, der ikke fungerer, 
behager det mig at notere, at København er 
et rigtigt godt sted at bo og arbejde. Jeg vil 
ikke, trods de mange flere årlige solskinstimer 
i Madrid, bytte med København. Officielt bor 
der omkring 3,3 millioner mennesker i den 
spanske hovedstad. Det reelle antal er noget  
større, hvis de mange illegale invandrerer 
og hjemløse, der sover på gaden, tælles med. 
Arbejdsløsheden i Spanien er på 23 procent, 
den næsthøjeste i Europa efter Grækenland. 
Mange kan ikke få understøttelse, så der er 
stort antal ret påtrængende tiggere i byens 
centrum. En del leverer fantasiful underhold-
ning i håb om at få en skilling. Det får de 
hjemløse og tiggeriet omkring Nørreport til 
at tage sig ganske beskedent  ud. 

Madrid besøges årligt af omkring 8 mil-
lioner turister, som i høj grad bidrager til 
at holde byens forretningsliv, hoteller og re-
stauranter kørende. De ydmyge steder giver 
mere for pengene end restauranterne på de 
store pladser. Tre af byens museer: Reina So-

fia med Picassos Guernica, Prado og Thyssen- 
Bornemisza vil jeg anbefale.  

I modsætning til København kan man i 
Madrid færdes til fods, uden at skulle ta’ sig 
i agt for cyklister i fart og parkerede cykler. 
Der er ingen cyklister i Madrid, selv om byen, 
ligesom København har forsøgt sig med et 
tumpet og kostbart cykeludlejningsprojekt. 
Det fungerer ikke, hverken her eller der.

Samlet set fik jeg og min rejsefælle bekræf-
tet, at Danmark og København er et smørhul. 
Ikke mærkeligt, at vi i internationale under-
søgelser topper listen som det lykkeligste folk 
i verden. 

PS: Jeg er for kort tid siden, lige som vores 
Dronning, blevet 75 år. I den anledning fik 
jeg besøg af en venlig dame fra Københavns 
Kommune. Hun kom for at høre, om der var 
noget kommunen kunne hjælpe mig med. En 
fornem service, som jeg dog foreløbig takkede 
nej til. Tror også, at Hendes Majestæt ville tak-
ket nej, hvis hun havde fået tilbudet.   

jt@kbhavis.dk

 TEKST  
 JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT. 

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

KØBENHAVN ER ET 
SMØRHUL MED VERDENS 
LYKKELIGSTE BEBOERE!
Just hjemkommen fra fem dages ophold i den spanske 
hovedstad Madrid, kaster jeg mig over tasterne på Dronnin-
gens 75-års fødselsdag for at hylde såvel hende som vores 
by. Vel vidende, at når dette læses, er det flere uger siden Dan-
nebrog blafrede fra byens flagstænger til ære for Majestæten. 

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

Klinisk 
bevist e ekt og

100%
uden syntetiske

sto er

dagcreme til problemhud
Normaliser og berolig
acne, rosacea, og uren 
hud med sukí skin cares
plejende og helt økologiske 
balancing day lotion

Besøg Danmarks største 
økologiske parfumeri i vores
butik i Grønnegade eller besøg 
vores webshop: pureshop.dk

0
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•beroliger

anti-acne

normaliserer
•
•

sukí skin care  •  Jane Iredale  •  John Masters Organics  •  Tata Harper  m. � .
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MIT KVARTER Mik Schack har præget 
København med sit sitrende nærvær 
lige siden han sendte direkte aften-
radio med OBvognen på P3 fra Kø-
benhavn K. Hans sikre smag og chi-
liskjorter var varemærket i hans cult 
madprogram Hjemmeservice på DR. 
Lige nu ses han i Mik Schacks Pub-
lic Service på DK4. Og hvis man har 
øjnene med sig kan man også finde 
hans navn på en øl i Irma. Mik er 
også mageløst musikalsk når han op-
træder med blandt andet Billy Cross 
og Flemming Ostermann og Peruna 
Jazzmen med byens bedste vaskebræt 
og fingerbølrytme.

Du brygger selv, men på hvilken 
københavnsk beværtning kan du an-
befale at bestille en øl?

Der er efterhånden virkelig mange 
gode steder, som har indset, at vi vil 
have kvalitetsøl. Vel at mærke god 
kvalitet. Altså smage af noget, og ikke 
sådan noget tyndt sjask som Tuborg 
fad, som danskerne i den uoplyste for-
tid var ganske tilfreds med.

Siden har vi oplevet en sand ølre-
volution, som har givet os forståel-
sen af begrebet 
smag. Øl smager 
forskelligt af-
hængigt af, hvad 
der puttes i og af 
bryggemetode. 
Det kan så dis-
kuteres over et 
glas øl mere el-
ler mindre nør-
det. Prøv bare 
at høre på gæ-
sterne i ølbaren 
Lord Nelson, el-
ler i Ølbaren i El-
megade. For slet 
ikke at tale om 
Fermentoren 
på Halmtorvet 
og i Mikkeller i 
Viktoriagade, og især i Mikkeller og 
Three Floyds nye brewpub Warpigs i 
Kødbyen. Her udvikler de endda de-
res egen gær i baglokalerne.

Byen byder på mad fra selv de sæ-
reste hjørner af verden, hvor går du 
hen og smager noget nyt?                                                            

Jeg spiser stort set aldrig ude i 
København. Eller i Danmark for den 
sags skyld. Jeg gider ikke at være til 
grin. Og slet ikke for mine egne penge. 

Vi har højnet vores ølkultur, men 

madkulturen er ikke fulgt med. Vi 
spiser stadig gerne bæ, bare den er 
billig, og der er nok. Knastørre kyl-
lingebryster genopvarmet og serveret 
med pesto, salat med spirer og en præ-
fabrikeret kartoffelbåd med BBQmix 
fra Flensted. 

Danskere er kulinariske analfabe-
ter. Derfor er de fleste udenlandske re-
stauranter fordanskede til uspiselig-
hed. Men sådan kan vi lide det. Derfor 
er vi verdens lykkeligste folk. Fordi vi 
er nøjsomme. Kun det næstbedste er 
godt nok til os.

Hvor er den restaurant, som serve-
rer hel grydestegt kylling? Ingen ste-
der mig bekendt. Eller hel svineskank?

Men en tallerken hvor fem men-
nesker med blå gummihandsker til-
rettelægger nogle flæskesværsprøde 
kødtern og lidt grøntsagsskum med 
en pipette mellem en stribe sovs tvæ-
ret med bagsiden af en ske, kan vi 
få. Det skal jo være en oplevelse at 
gå ud at spise. Jeg spiser hjemmefra, 
når jeg skal ud.

Men skal jeg have noget hurtigt, 
rigtig veltillavet, friskt, utroligt vel-

smagende og en 
stor oplevelse, 
så går jeg i Det 
Japanske Taarn 
i Tivoli og får 
rigtig god sushi. 
Uden avocado 
tak. Der vokser 
ikke avocado i 
Japan.

Ligesom me-
xicanerne hel-
ler ikke splatter 
deres guacamole 
fuld af creme 
fraiche og hvid-
løg. Men det gør 
vi i Danmark, 
hvor vi også el-
sker tzatziki 

med 18 fed rå hvidløg, så emaljen 
rasler af tænderne.

Vi elsker at misforstå mad, og når 
vi så får det som det rigtig skal laves, 
så vil vi ikke have det.

Når du har en af de dage, hvor du 
synes at København sidder fast i en 
rille, hvor søger du så hen og bliver 
glædeligt overrasket over at byen sta-
dig er spirende puls?

Hvis dog bare København sad fast 
i en rille, men byen er på en sliske 

MIK SCHACK MIT KØBENHAVN

TEKST CAMILLE BLOMST

MENINGSMASKINEN 
MIK

HVIS DOG BARE KØBENHAVN 
SAD FAST I EN RILLE, MEN 
BYEN ER PÅ EN SLISKE MOD 
GRIMHEDENS AFGRUND. DER-
FOR NYDER JEG AT CIRKLE UD 
MELLEM CONTAINERTÅRNENE I 
NORDHAVN SIDDE PÅ BOLVÆR-
KET OG SE FISKEKUTTERNE 
KOMME IND I SKUDEHAVNEN 
VED SIDEN AF DET RIGTIGE FI-
SKETORV. 

mod grimhedens afgrund. Derfor ny-
der jeg at cirkle ud mellem container-
tårnene i Nordhavn sidde på bolvær-
ket og se fiskekutterne komme ind i 
Skudehavnen ved siden af det rigtige 
fisketorv. 

Ellers er det fedt at krybe i skjul 
i kælderbeværtningen Det Våde Lem 
(Det Hvide Lam) på Kultorvet, og høre 
Erik Spiermann spille sopransax som 
Sidney Bechet i 30’ernes Paris, som 
dette kælderlokale med kakler på 
væggen minder meget om.

Hvad er det mindst københavnske 
i København K?

Det mindst københavnske er Ve-
sterbro, som efterhånden er støvsuget 
for skæve eksistenser. Bygningerne er 

restaureret med altaner og cafeer, og 
er solgt som forældrekøb fra Jylland.

Ellers er det Kgs Nytorv, som for 
nylig blev gennemrestaureret med 
nye sten og fliser, ny krins med træer 
og det hele, blot for at blive gravet op 
igen få måneder senere for at huse 
byggeri af en kørende forlystelse 
rundt om søerne kaldet cityringen 
på metrokortet. 

Det bliver hurtigere at spadsere fra 
Nørrebro Station ad Nørrebrogade til 
Nørreport, end at rasle med metroen 
ud over Enghave eller rundt om Fæl-
ledparken, som har hele to stationer. 
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TRANSPORT Når foråret 2016 
springer ud, bliver det mu-
ligt at springe på en vand-
flyver på Trekroner Fort og 
flyve til Aarhus. Alle mil-
jøgodkendelser er på plads 
til det tomotors vandfly af 
typen De Havilland Canada 
DHC-6 Twin Otter med 
plads til maksimalt 18 pas-

sagerer, der skal indsættes 
på ruten.

Vandflyverruten henven-
der sig især til seriøse er-
hvervsfolk, som har for travlt 
til at spendere tre timer i et 
DSB-tog med risiko for forsin-
kelse. Med ordinært inden-
rigsrutefly tager turen typisk 
et par timer, hvis man ind-

regner transporten mellem 
Aarhus og Tirstrup samt Kø-
benhavn og lufthavnen i Ka-
strup. Turen med vandflyver 
kan gøres på 45 minutter.

Prisen for en enkeltbillet 
forventes at lande et sted mel-
lem 1500 og 1800 kroner.

lp

TEKST TUE MAGNUSSEN

VANDFLY 
FRA KØBENHAVN TIL AARHUS

DOMUS PARKER

RAPPORT Den 35-årige Gabriel Andersen er ved Køben-
havns Byret idømt fængsel i to år for medvirken til pro-
duktion af 175.000 hashjoints indeholdende omkring 52 
kilo hash. Det mente retten kunne anses som strafbar 
medvirken til produktion af hashjoints - også selvom alle 
de varer, han skaffede, var indkøbt på fuldt lovlig vis.

- Det er helt hen i vejret. Hvordan kan jeg være ansvar-
lig for, hvad andre foretager sig, siger Gabriel Andersen, 
der har en ledende stilling i et tømrerfirma i København, 
om afgørelsen.

Gabriel Andersen leverede jointrør og jointpapirer til en 
række personer, der er dømt for produktion af hashjoints 
med henblik på videresalg, blandt andet på Christiania. 
Gabriel Andersen erkendte at have leveret 175.000 joint-
rør, der er plasticrør, som anvendes til opbevaring af 
hashjoints. Rørene og jointpapirerne kan lovligt købes i 
forretninger og over nettet.

Af pædagogiske grunde har Gabriel Andersens forsva-
rer, Peter Secher Schmidt, selv været ude i en sidegade til 
Strøget i København, hvor han uden problemer anskaf-
fede sig 1000 jointrør.

- Det er en stor mængde, men det er lovligt. Også selv 
om alle ved, at det kan bruges til fremstilling af joints. 
Politiet accepterer køb og salg af kæmpe mængder. I for-
hold til andre er der med dommen over Gabriel Andersen 
tale om forskelsbehandling, siger Peter Secher Schmidt.

Domsmandsretten fandt på grundlag af Gabriel Ander-
sens adfærd og leveringernes omfang, at han var skyldig 
i medvirken til organiseret produktion af hashjoints. Ga-
briel Andersen ankede sagen til landsretten.

Fungerende advokaturchef i advokaturet for organise-
ret kriminalitet, Kathrine Krejberg, er glad for dommen.

- Vi ser denne dom i forlængelse af de mange domme 
i Nordlys-sagerne. Fordi den i lighed med dem sender et 
klart signal om, at det ikke kan betale sig at involvere sig 
i det organiserede hashmarked i København. Vi mener, at 
når man kontinuerligt og over en længere periode leverer 
så mange materialer til færdigrullede joints, ja så er man 
en del af det organiserede hashmarked. Det var retten 
heldigvis enig med os i, siger hun. 

RAPPORT 6. november 2014 fandt Specialgruppen i Kø-
benhavns Politi et kokainforarbejdningssted i en kæl-
derlejlighed i Vanløse. En 34-årig mand, der havde lejet 
lokalerne, blev anholdt og dagen efter varetægtsfængs-
let, hvilket han fortsat er. Den pågældende nægter sig 
skyldig.

I kælderlokalerne blev der fundet udstyr og kemika-
lier til brug for forarbejdning af kokain samt tre sky-
devåben med tilhørende ammunition.

- Vi har efterforsket sagen siden november og har nu 
anholdt en 31-årig mand i Midtjylland, der er fuldgyl-
digt HA-medlem, samt en 31-årig mand i Nordsjælland, 
siger politikommissær Steffen Thaaning Steffensen, af-
delingen for organiseret kriminalitet, Københavns Po-
liti.

De to anholdte er sigtet for at have været i besid-
delse af 9 kilo kokain og at have forsøgt at forarbejde 
100 kilo kokain. Endvidere er de anholdte sigtet for at 
have været i besiddelse af et M75-gevær med 100 stk. 
skarp ammunition, en pistol af mærket Walther med 
7 stk. skarp ammunition samt et oversavet jagtgevær.

De sigtede nægter sig skyldige.
lp

Fængsel i to år for levering 
af lovligt jointudstyr

Flere anholdte 
i kokainkældersag

TILBAGEBLIK Den danske ho-
vedstad er under angreb. Ikke 
alene skaber metrobyggeriet 
store støj-problemer for såvel 
byens beboere som fare for 
revner og skader på mangen 
en smuk bygning, men kon-
tor- og hotelbyggeri fortræn-
ger mange hæderkronede  in-
stitutioner.

Danmarks traditionelle 
mærkesag – arbejdet mod 
tortur – er ikke alene blevet 
glemt af regeringen, men det 
internationalt anerkendte 
danske center for rehabili-
tering af torturofre har også 
måtte flytte fra residensen 
- gennem næsten tyve år - i 
Borgergade. 

Over indgangen til byg-

ningen i nr. 13, der husede 
både det danske og interna-
tionale rehabiliteringscen-
ter mod tortur,RCT og IRCT, 
som læge Inge Genefke star-
tede for en menneskealder si-
den, stod der indtil for nylig  
med store typer ”Domus Par-
ker”. Inge Genefke navngav 5. 
maj 1994 bygningen - opkaldt 
efter Parker-familien - der si-
den 1985 generøst har støttet 
begge anti-torturcentre og i 
dag tillige Anti-Tortur Støtte-
fonden, ATSF. 

Inge Genefke og hen-
des mand Bent Sørensen, 
mangeårigt medlem af FNs 
anti-torturkomite, fortsæt-
ter arbejdet mod tortur. Se-
nest stillede Inge Genefke 

op ved demonstrationen 26. 
marts foran Domhuset på 
Nytorv for at støtte og tale 
Godhavns-drengenes sag – 
de beder den dansk regering 
om en undskyldning for den 
tortur og mishandling, som 
børnehjemsdrengene blev 
udsat for.  

Nu står der ”Sticks and 
sushi” på facaden over ind-
gangen til et ny indviet spi-
sested til endnu et ”Wake-up 
Copenhagen”-hotel.

I mange år kunne bebo-
erne i Indre by glædes over 
at RCT med tændte lys i alle 
facadens vinduer  markerede 
arbejdet mod tortur og befri-
elsesbudskabet.

tm@kbhavis.dk

Ved indvielsen af RCTs nye domicil 5.maj 1994 i Borgergade står stifteren af det verdensomspændende 
arbejde mod tortur læge Inge Genefke i midten omgivet af Jette og Allan Parker, der flankeres af hhv. tidl. 
justitsminister Ole Espersen, som i dag leder Retssikkerhedsfonden - med hjemsted på Nytorv - og general-
sekretær for IRCT. læge Erik Holst (1929-2013), som formand for den danske lægeforening lykkedes det ham 
at få mange nationale lægeforeninger til aktivt at tage stilling mod lægers medvirken ved tortur.
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TRAFIK Firmaet LetsGo har i samar-
bejde med Region Hovedstaden pla-
ceret flere delebiler ved busstoppe-
steder i hovedstadsområdet, og det 
er et koncept, som er gået rent ind 
hos pendlerne. Siden 2014 er tilmel-
dingerne til delebilsordningen steget 
med 25 procent.

- Det var været en succes. Vi har 
fået 650 nye medlemmer, så der er in-
gen tvivl om, at når folk først finder 
ud af, at det her eksisterer, så er det 
et fremragende alternativ til selv at 
have en bil, siger Jens Mandrup (SF), 
der er formand for miljø- og trafikud-
valget i Region Hovedstaden.

Store ambitioner
En anden spiller på markedet er 
verdens største delebilsvirksomhed 
Car2go, som har store ambitioner i 
København og derfor har valgt at ud-
vide sit operationsområde således, at 
det nu også inkluderer Frederiksberg 
og Bispebjerg.

Virksomheden, der for nylig run-
dede én million brugere i 29 lande, 
har været på det danske marked si-
den september 2014 med 200 små 
to-personers Smart Fortwos i hoved-
stadsområdet. Medlemstallet er støt 
stigende med cirka 10 procent om 
måneden. 

Ekspansionen i København sker 
som led i en større strategi om at 
gøre Car2go til københavnernes fore-
trukne delebilsordning, og den dan-
ske landechef hos Car2go, Anders Kra-
gelund, forventer at kunne tidoble 
antallet af delebillister i København.

- Car2go giver københavnerne fri-
heden til at vælge den mest effektive 
transportform uanset tid og sted. Ba-
seret på vores erfaring forventer vi, at 
Car2go vil bidrage til at nedbringe bil-
trængsel og CO2-niveauet samt lette 
trykket på det begrænsede antal par-
keringspladser, der er i København, 
siger han.

København tøver
Delebilsfirmaet har været i tæt dia-
log med Københavns Kommune, der 
har vist interesse i konceptet, fordi 
bilerne er mere energieffektive med 

lavere brændstofforbrug end gen-
nemsnitlige biler, men Københavns 
teknik- og miljøborgmester Morten 
Kabell (EL) ser hellere, at det er el-
drevne bybiler, der får bybilslicen-
serne. 

Car2go mener, det er for tidligt 
at satse på elbiler, fordi teknologien 
endnu ikke er tilstrækkelig effektiv. 
Elbilen tager for lang tid at oplade 
i byen, og derfor vil delebilernes til-
gængelighed være større med brænd-
stofsdrevne biler, vurderer virksom-
heden.

Formanden for By- og Miljøudval-
get i Frederiksberg Kommune, Jan E. 
Jørgensen (V), er begejstret for, at 
Car2go-konceptet nu også omfatter 
Frederiksberg.

- Der er kamp om parkeringsplad-
serne på Frederiksberg, så vi støtter 
ethvert initiativ, der kan lette presset. 
Car2go giver dig mulighed for at have 
bil, når du har brug for det, uden at du 
lægger beslag på en parkeringsplads, 
når du ikke har brug for en bil. For så 
er der nemlig andre, der kører i bilen. 
Det er et enigt udvalg, der står bag 
beslutningen, og det undrer mig me-
get, at Københavns Kommune ikke 
har samme positive holdning, som 
vi har på Frederiksberg, siger Jan E. 
Jørgensen.
 
FAKTA - Car2go
Daimler AG og Europcar er part-
nere på Car2go-konceptet, som blev 
udviklet i 2008 og i dag har cirka 
13.000 biler og over en million kun-
der i 29 europæiske og nordameri-
kanske byer. Hver kunde, der er re-
gistreret hos Car2go, har mulighed 
for - via en app, website eller helt 
spontant på gaden - at bruge en 
Car2go og efterlade den igen et vil-
kårligt sted inden for en nærmere 
bestemt byzone kaldet home area.

Car2go-brugeren betaler i Dan-
mark 3,50 kr. pr. minut, 135 kr. pr. 
time eller maksimalt 500 kr. om 
dagen. I prisen er inkluderet ben-
zin, service, forsikring samt gratis 
parkering på offentlige p-pladser i 
home area. Derudover er det mu-
ligt at bruge sit danske medlem-

skab i andre Car2go-byer over hele 
Europa.
 
FAKTA - LetsGo
LetsGo er ejet af en nonprofit fond, 
som arbejder på at udbrede delebi-
lisme i Danmark, nedbringe træng-
sel og fremme grøn mobilitet. 
Firmaet har 150 biler fordelt i Køben-
havn, Aarhus, Odense og fem andre 

byer. 15 procent af bilerne er elbiler. 
Man reserverer bilen online, henter 
den på sin faste plads og afleverer den 
samme sted igen, når turen er slut.

Prisen for leje af LetsGo-bilerne 
varierer afhængig af biltype, men 
inkluderer benzin, service, forsikring 
samt gratis parkering på offentlige p-
pladser.

lpj@kbhavis.dk

VOLDSOM 
VÆKST 

I DELEBILER
TEKST LARS PETER LORENZEN
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Den hestetrukne sporvognslinje fra Sankt Annæ Plads til Frederiksbergs Runddel fotograferet på vej over Kon-
gens Nytorv i 1880. Denne linje blev med ændringer i ruten videreført som linje 1. Det var hovedlinjen, som havde 
forkørselsret for linjer med højere linjenumre. Den overgik 30. april 1965 til bustrift. (Københavns Museum).

MAGASIN Det var faktisk Tivolis skaber Georg 
Carstensen der grundlagde Københavns Spor-
veje. Efter at have skabt Tivoli i 1843 og Casino i 
Amaliegade i 1847, meldte han sig som frivillig 
til De Slesvigske Krige i 1848-50. Efter et ophold 
i bl. a. USA kom han i 1855 tilbage til Køben-
havn. Da nægtede Tivoli at have noget med 
ham at gøre. Derfor søgte han i 1856 bevilling 
til et nyt forlystelsesetablissement Alhambra 
på Frederiksbergs Alle. Georg Carstensen var 
vokset op i Algier, hvor hans far var general-
konsul. Derfor var Carstensen meget betaget af 
maurisk arkitektur, hvad også det første Tivoli 
og siden Alhambra bar præg af.

Langt ude på landet
Men i 1856 lå Frederiksberg langt ude på lan-
det. Selvom byportene samme år blev åbnet 
døgnet rundt, var der et stykke at gå fra Ve-
ster Port, nuværende Rådhusplads, og ud til 
Frederiksberg Allè.

Derfor søgte Georg Carstensen også konces-
sion på anlæggelsen af en ”sporvej” ud til Al-
hambra. Da Carstensen opholdt sig i USA, blev 
hestesporvognene indført i New York. Derfra 
kendte han dette transportmiddel. I Europa 
fandtes det kun i London. Begge foretagender 
skulle organiseres som aktieselskaber.

Carstensen oplever dog aldrig at se de to 
projekter udført. Han dør den 4. januar 1857, 
kun 44 år gammel. Derfor blev det Carsten-
sens nære ven, løjtnant og senere justitsråd C.F. 
Garde, der overtog Carstensen forpligtelser, og 
gennemførte begge projekter efter flere afslag 
på en sporvejskoncession.

Med C. F. Tietgen som formidler dannes 
i 1862 det engelskejede Copenhagen Railway 
Company Ltd, med aktiekapital på 160.000£. 
Der skulle for stat og kommune stilles 17.000 
rigsdaler til sikkerhed.

Selskaber får efter indbetaling af det fulde 
depositum ret til at gå i gang med arbejdet. 
Det startede straks under ledelse af den en-
gelske ingeniør John Grantham. I løbet af 
sommeren ankommer de første otte toetages 
gul- og hvidmalede vogne fra Birkenhead fa-
brikken i England. I slutningen af 1863 er 
stykket fra Vesterbro Ravelin, nu Tromme-
salen, til Frederiksberg Runddel færdig. Den 
første delstrækning åbner den 22. oktober 
1863.

Det var en enkeltsporet sporvej. Sporvog-
nen var bygget således, at passagerer kunne 
komme op til taget ad en vindeltrappe i hver 
ende. Under trappen stod kusken. Ved ende-
stationerne flyttede man hammelen og he-
stene til den anden ende, således at de igen 
kom til at stå i kørselsretningen.

På trods af hårdt vintervejr forlænges spor-
vognslinien fra Trommesalen til Skt. Annæ 
Plads, hvor kørslen begyndte den 25. decem-
ber.

Alhambra lukker allerede i 1870. Men Kø-
benhavn havde fået sporvogne, hvad kørte i 
byens gader til den 22. april 1972, hvor linje 
5 kørte sin sidste tur.

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

 TEKST  
 ALLAN MYLIUS THOMSEN, BYHISTORIKER

MAGASIN MYLIUS

Da sporvognen 
kom til København
København var den første by på kontinentet der fik sporveje.

SPANSK MADKULTUR 
I HJERTET AF KØBENHAVN
MAD Spansk madkultur er for 
alvor kommet ind i de dan-
ske hjem, især takket være 
konceptet med tapas, som er 
små, lækre anretninger, 
der kan agere både 
forret eller hoved-
ret. Chorines sæt-
ter de simple rå-
varer i højsædet 
og sætter spansk 
tapas når det er 
bedst på det gastro-
nomiske landkort.
 
Kærlighed og chorizopølser
Jonathan fra København og 
Irene fra Ávila, en spansk mid-
delalderby et par hundreder 
kilometer vest fra Madrid, 
mødte hinanden, da Irene 
lidt tilfældigt var havnet i 
København som udvekslings-
student. Nu har de sammen 
startet webshoppen Chorines, 
hvor de sælger omhyggeligt 
udvalgte spanske specialite-
ter, som de selv importerer fra 
Irenes hjemegn. Navnet Cho-
rines er en homage til Irenes 
farfar, der er berømt i lokal-
området for sine saftige cho-
rizopølser og kaldes el chorin 
– chorizomanden.

Smagsprøver
For at udbrede kendskabet 
til de spanske delikatesser 
inviterer Irene og Jonathan 
på fredagsgourmet to gange 
om måneden på den hygge-
lig og ældste spanske restau-
rant i København, El Mesón. 
Smagningen starter kl. 17.00, 
og er den perfekte afslutning 
på en lang arbejdsuge og som 
springbræt til din videre fre-
dag aften. Her får du gene-
røse smagsprøver på forskel-

lige slags manchego – en fast 
fåremælksost, som er unik for 
Spanien, ligesom du også får 
smagt forskellige pølser og 

skinker, blandt andet den 
ustyrligt delikate sort-

fodsskinke, der smel-
ter på tungen. 

Flydende guld
Under smagningen 
fortæller Jonathan 

og Irene på kyndig 
vis om deres delika-

tesser, og hvorfor de netop 
har udvalgt disse, ligesom de 
to eksperter også fortæller, 
hvordan fremstillingen fore-
går. Mens du har munden 
fuld af ost og skinke, kan 
du dyppe det hjemmelavede 
brød i de lifligste gyldne drå-
ber økologisk jomfru oliven-
olie og skylle det hele ned med 
krydret Rioja-vin. Der er plads 
til spørgsmål og kommenta-
rer undervejs fra langbordet, 
og stemningen er afslappet og 
hyggelig.                         kbh

Sted: 
El Meson, Hauser Plads 12, 
1127 København K

Tidspunkt: 
Hver fredag kl. 17:00 (reser-
vation nødvendig) Gourmets-
magningen inkluderer to glas 
vin/øl/sodavand, fem forskel-
lige oste, iberisk sortfods-
skinke, to forskellige iberiske 
pølser, tre forskellige oliven-
olier med brød og en spiselig 
overraskelse til at slutte af på.

Pris: 
149 kr. pr. person

Tilmelding: 
Mail catas@chorines.dk 
eller ring 9397 5333. 
www.chorines.dk

Statsaut. fodterapi
inkl. Fodbad, snacktallerken, te eller kaffe, 

samt pleje af hænderne.

Til trætte indeklemte fødder
 i alle aldre der trænger…

eller bare vil forkæles!

Gå godt [Gå til fodterapeut]
Nørre Farimagsgade 62, 1364 København K

 tlf. 29242362 eller 33362362

www.gaagodt.dk

Også hjemmebehandling tlf. 20963732

Fodterapi i Indre By
Åbent fra 7:30 til 21:00
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MOKKA-AMOK:
SMØR I KAFFEN

København placerer sig uden tvivl på listen 
over storbyer med flest kaffesaloner. Hvis et 
forretningslokale bliver ledigt, omdannes det 
flux til serveringssted for den brune drik. En 
undersøgelse viser, at det koster omkring 1,30 
kr. at brygge en kop af den opkvikkende sti-
mulans, hvortil kommer udgifter til husleje 
og personale, men når en kop afregnes med 
35-40 kr. må der være en vis fortjenstmargin.

Nu vener vi med spænding på, at the first 
mover slår tonen an med det, der kan blive 
tidens trend: kaffe med smør.

Da vesterlændingene begyndte at opdage 
Tibet, kunne de i deres rejseberetninger for-
tælle, at de i gæstfrie hyrders jurtaer blev 
budt på the med harsk yakoksesmør; sma-
gen måtte de vænne sig 
til, men den er vel ikke 
mere fremmedartet end 
svenskernes forrådnede 
surstrømninger.

Man kunne over-
veje at foretage et eks-
periment med at opløse 
en skefuld lurmærket 
– endelig økologisk og 
ikke blandingsproduk-
tet Kærgården – i sin 
Java eller Robusta, men 
man kan også nøjes med 
at lade fantasien kom-
ponere dette sansebom-
bardement og forestille 
sig syrligheden, saltet og 
fedtperlerne.

Folk med sans for at være først med den sid-
ste gastronomiske bølge siger, at smør i kaffen 
giver vældig meget power, man føler sig mæt og 
energisk, når fedtet havner i den varme væske 
frem for på det økologiske speltklidbrød med 
yucupaiakerner.

Engang var der noget, der hed kaffefløde, 
men så bredte fedtfrygten sig, og den blev er-
stattet med letmælk. Rørsukker er finere end 
hvidt, men sukker er synd, og derfor er synte-
tiske sødetabletter mere korrekte.

Sønderjysk kaffepunch er ikke på mode, 

skønt opskriften er ganske enkel. Man placerer 
en tiøre (0,1 kr.) på bunden af koppen og hælder 
kaffe i, endelig ikke op til kanten. Derpå tager 
man brændevin og fortynder, indtil man atter 
kan se mønten. Tiøren er for længst afskaffet, 
men kan erstattes med en anden mønt.

I samme kategori findes irish coffee, hvor 
kombinationen af irsk whiskey (husk endelig 
denne staveform, skotsk er whisky), flødeskum 
og kandis er den jyske forretningsmands trøst 
i hotelbaren, når han er på ”djævleøen”, som 
København omtales vest for Lillebælt.

Kaffe er stadig accepteret af den offentligt 
forsørgede funktionærskare, der ernærer sig 
ved at skræmme folk i sundhedens navn. De 
har selv smarte maskiner på kontoret og ved 
knap nok, at koffein er lige så vanedannende 
som nikotin, der imidlertid infamiseres med 
en alvor, der ville have glædet tobaksfjenden 
Adolf Hitler eller de engelske konger, der ind-

førte dødsstraf for to-
baksrygning.

Fra caffe latte til caffe 
beurre og buttercoffee. 
Hold øje med, om me-
jeribranchen har en ud-
viklingspulje, der kan 
fremme innovationen 
af den helt rigtige smør-
kaffe. Hvilke bønner er 
bedst? Skal smørret være 
usaltet eller svagt saltet? 
Skal man røre rundt? Og 
i så fald: metalske eller 
træpind? Her kan kon-
ceptudviklere og multi-
medieoperatører boltre 
sig, mens de prøvesma-
ger og ligesom vinken-

dere spytter ud. Måske vil vi andre også gøre 
det, når vi har smagt caffé burro første gang, 
men man kan vænne sig til meget og kan ri-
sikere at blive budt på kafo butero, som det 
hedder på esperanto, som kun ganske få taler. 

København som foregangsby med boter 
koffie til hollandske turister og kafe gjalpë, 
som albanerne kalder det. Cafea unt på ru-
mænsk, og sådan kan vi blive ved med at røre 
rundt i dette emne, som snart vil blive talk 
of the town. 

 Lurifax

Tårnfalken 

ENGANG VAR DER NOGET, 
DER HED KAFFEFLØDE, MEN 
SÅ BREDTE FEDTFRYGTEN 
SIG, OG DEN BLEV ERSTAT-
TET MED LETMÆLK. RØR-
SUKKER ER FINERE END 
HVIDT, MEN SUKKER ER 
SYND, OG DERFOR ER SYN-
TETISKE SØDETABLETTER 
MERE KORREKTE.
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Østerbro Frimærkehandel
Kontant opkøb af frimærker og mønter.
Medvirker gerne ved realisering af store 
dødsbosamlinger. – Reel behandling.

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

www.oesterfrim.dk

St. Kongensgade 116 · 1264 Kbh K · Tlf.: 39 63 66 00 
Over for Nyboder
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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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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.



Vi kan fornemme, der er en løbende 
interesse for Dan Turèll, også i de nye 

generationer. Når jeg har holdt foredrag 
gennem årene, er der altid unge mennesker.

FO
T

O
 S

T
E

E
N

 M
Ø

LL
E

R
 R

A
S

M
U

S
S

E
N

NYHEDER  |  OMTALE  |  PRESSEBYENS BØGER



18 	 MAJ	2015	ÅRGANG	10NYHEDER		|		OMTALE 	|		PRESSEBYENS BØGER

LARS MOVIN 
FORTÆLLER - DET HELE

TEKST ANDERS HØJBERG KAMP    FOTO MORTEN HOLTUM

INTERVIEW Først tænkte jeg, hvad vi 
dog skulle med endnu en bog om 
Dan Turèll. Hans ven og bogomslags-
tegner Peder Bundgaard har været 
der, journalist Henrik Palle har væ-
ret der, ja selv forfatterne til bogen, 
Lars Movin, Asger Schnack og foto-
graf Steen Møller Rasmussen har væ-
ret der. Næst læste jeg i bogen og 
tænkte: hold da kæft, jeg ville ikke 
være den foruden. Som når jeg læ-
ser et nyt stykke tekst af Dan Turèll, 
føles det, som om også Dan Turèll - 
hele historien altid har eksisteret i 
mig. Som en naturlig del af sjælen. 
Måske fordi den samler op på for-
fatternes allerede udgivne litteratur, 
og dog med 50 siders nye tilføjelser. 
Et imponerende værk. Detaljerigt og 
sprogdrevent letkørende.

Jeg møder Lars Movin i hans lej-
lighed, siger tak for morgenkaffe og 
spørger, hvorfor bogen skulle ud?

“Vi kan fornemme, der er en lø-
bende interesse for Dan Turèll, også i 
de nye generationer. Når jeg har holdt 
foredrag gennem årene, er der altid 
unge mennesker. Fascinationen for 

manden bliver ved med at eksistere. 
Og så mente vi, at slog vi Asgers mo-
nografi og min og Steen Møller Ras-
mussens interviewbog sammen, ville 
vi have en perfekt udgivelse. Vi havde 
en ret stor mængde af nye oplysnin-
ger, vi syntes var frustrerende ikke 
var i den allerede udgivne litteratur,” 
svarer han. Koncentreret og lige til. 
Som bogen er skrevet.

Første del er biografisk. Anden del 
en lang række interviews med nære 
venner og bekendte, Jørgen Leth, Su-
zanne Brøgger, Per Højholt. Til sam-
men giver de to dele et snert af fa-
scinationen selv. Dan Turèlls nørdede 
barndom med krimier, 60erne som 
jazzanmelder på syretrip, 70erne i 
kollektivet Abegrotten, hvor han bo-
ede og syrede ud med dette blads 
redaktør, Jacob Ludvigsen, de sorte 
negle, ibyen-klummerne, kæmpegæl-
den, alkoholen, hashpiberne, arbejds-
narkomanien, kræftsygdommen, dø-
den.

Lars Movin lever sådan set et stil-
færdigt liv omkring Indre By. Stige-
reoler med bøger og plader udgør 

lejligheden. Og ej at forglemme fa-
milien mellem væggene. Han er in-
terviewer. Bare nævn en amerikansk 
undergrundskunster, og han har fået 
et interview. Han har rejst Amerika 
ned, ikke mindst New York, og brugt 
sit syn til at give andre indsigt. Han 
er forfatter til tusinder af artikler 
og utallige bøger skrevet som free-
lancer de seneste 30 år. Om ameri-
kansk beatlitteratur, avantgarde, vi-
deokunst, rock, jazz, aparte typer. Jeg 
kunne blive ved. 

Emnerne er mange, men der er 
klar sammenhæng. Faktisk udsprin-
ger det meste af hans vidensunivers 
fra Dan Turèll, fortæller Lars Movin, 
der voksede op i Odense, læste på uni 
og fik 20erne til at gå i rockband, som 
digter og verdensomrejsende.

“Når man boede i provinsen den-
gang, var Dan Turèll et kæmpe vin-
due ud mod verden, og jeg var selvføl-
gelig inde at høre Dan Turèll, når han 
kom forbi, enten med bandet Sølv-
stjernerne eller sit soloshow. Jeg kom 
hver gang, jeg slugte alt, jeg kunne 
komme i nærheden af. I magasiner, 

bøger, aviser og undergrundstids-
skrifter. Hvis der var noget, han in-
teresserede sig for, var det også noget, 
jeg interesserede mig for. Der var jeg 
ikke et sekund i tvivl om, at jeg ville 
være Dan Turèll.”

Lars Movin er næppe alene. Ikke 
bare han er blevet opslugt af Charlie 
Parker i Istedgade, af storbyens me-
talmonster, af efterårsblues, irmarø-
vere og taxachauffører.

Hvad var det så Dan Turèll kunne? 
Hvorfor denne besættelse?

Ifølge Lars Movin var det - udover en 
unik fortælleevne - at forfatteren stod 
i opposition til tidens fine fornemmel-
ser. Alt det, de unge interesserede sig 
for, krimier, Anders And-blade, science 
fiction, var en del af Onkel Dannys dan-
nelse, men ikke parnassets.

“Det var skadeligt for ungdom-
men, sagde man, noget billigt bras. 
Dan Turèll viste, at det var okay at be-
skæftige sig med populærkulTurèlle 
emner. Han var til Gustav Winckler, 
banal rock’n’roll, tegneserier. Det var 
en åbenbaring for os, der kom en ge-
neration efter.” 
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Vi er klar på apoteket…

Få styr på allergien
– Vi er ikke ens, og allergi viser sig med forskellige symptomer hos den 
enkelte. Det er derfor vigtigt med individuel vejledning, så vi sammen fi nder 
frem til denne rette løsning for dig. På apoteket tilbyder vi godkendte og 
veldokumenterede produkter, der giver hurtig og effektiv lindring til alle i 
familien – og vi giver tilmed forebyggende råd omkring allergi.

Venlig hilsen 
Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på 
Kongelig Hof Apotek

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

Susanne Trøck-Nielsen

Kongelig Hof Apotek

OMTALE Det gør godt at få tæsk.  Så-
dan forstår jeg det første digt “Den 
anden Kind Kvæder” i opsamlingen 
“Himlen har stjålet mine farver” 
med udvalgte digte fra 2003 - 2013 
af den færørske digter Tóroddur 
Poulsen.

Han er kendt som færøernes sorte 
punkpoet, så det er næppe tilfældigt, 
at bogens selvdestruktive anslag sæt-
ter den mørke, sarkastiske scene.  

Jeg skal blankt indrømme, at 
Tóroddur Poulsen indtil for nylig 
var for mig totalt ukendt, men det 
burde han måske ikke være med sine 
utallige bøger og flere nomineringer 
til Nordisk Råds Litteraturpris. Ud-
over digte gør færingen sig i billed-
kunst og musik. Han er portrætteret 
i Katrin Ottarsdottirs portrætfilm 
En linje om dagen må være nok!. 
Tilmed har han boet i København 
siden 1995. Så der skulle være nok 
indgange til at have hørt om punk-
digteren. Det har jeg så sandelig nu, 
for digtningen er markant sagt i po-
sitiveste forstand.

Den rå ind til benet-punk lader sig 
ej fornægte i versefødderne: “En dig-

ter, som aldrig har været i stand til at 
skide i egen grav, er ikke nogen dig-
ter,” skriver han og mere brovtende 
bliver det også: “røven er en tung sky 
fuld af rådne djævle, så vi ikke glem-
mer himlen”.

Den danske digter Michael 
Strunge erklærede også sig selv for 
punk og betragtede storbyen med en 
vis pessimisme, og jeg kan skimte en 
lighed i sætninger som:

“Tågehornet fortæller os, at byens 
døde børn, som nu er engle, har ka-
stet mælk op over hele hovedstaden”

Symbolik og storbykritik forenes 
flere gange. De provohumoristiske 
statements er stilistiske og karakter-
fulde. Der bliver fyldt godt op med 
religiøse billeder, digter-jeget “prø-
vede den ene gud efter den anden, 
men”, der er ulykkelig kærlighed, tå-
rerne har travlt med at ønske ham 
tillykke, og samfundskritik: i brug-
sen kan man “få nye kødkartofler fra 
kirkegården”.

Eksistentialistisk tvivl i en 
storby gør enhver halv. Digter-jeget 
“flygter ind i et værtshus, som også 
er fuld af halve kroppe, der siger, 

gi’r du ikke en bajer, gir du ikke 
en bajer”.

Jeg giver gerne en bajer til Tórod-
dur Poulsen. For integriteten er hel. 
Han skider med glæde i egen grav. 
Og som han skriver:

“Jeg vil ikke lovprise en habit, 
som passer, men som ikke er syet 
til mig”.

ahk

PUNKDIGTER SKIDER I EGEN GRAV

Han var på nogle måder en folkets 
mand. Han havde styr på avantgar-
den, men også sine krimier og så ab-
solut ikke de europæiske klassikere. 
Måske derfor fik han aldrig den an-
erkendelse, han fortjente, som Dan 
Turèlls søster undrer sig over i bogen.

Besættelsen skal også findes i, at 
han skabte et univers omkring sig. 
Inspireret af jazz, beatdigtere og fol-
kelighed. I 70erne var han her og der, 
i københavnske gader og op og ned 
ad landevejene over Atlanten. 

“Chili siger, at han i virkeligheden 
har levet to x 47 år. Han levede så 
intenst, at de fysiske omkostninger 
kom til sidst,” siger Lars Movin.

Det var røg, druk, stoffer, storby, 
zen, vampyrer, familie, skrivning.

“Suzanne Brøgger mødte ham 
engang i New York. Han sad meget 
hjemme og skrev på hotelværelset. 
Hun spurgte om, hvorfor han ikke 
skulle med ud i byen. ‘Jeg har en for-
nemmelse af, at jeg ikke bliver ret 
gammel,’ svarede Dan Turèll. ‘Derfor 
må jeg nå at skrive det hele’.”

For nylig stod Dan Turèlls datter, 
Lotus Turèll, frem i Kristeligt Dag-
blad og fortalte om hendes forældres 
svigt på grund af alkohol og utryg-
hed. Jeg spørger ind til, om bogen 
ikke forherliger Dan Turèll, om Lo-
tus Turèll ikke er med i bogen?

“Lotus Turèll er ikke med i bogen. 
Vi har forsøgt at fokusere på forfat-
teren Dan Turèll. Vi gør det ud fra en 
vinkel, der belyser forfatterskabet. 
Vi føler, at forholdet til Lotus Turèll 
er meget, meget privat. Vi nævner, 
at alkoholen var et problem for Dan 
Turèll, at Chili flytter fra ham og til-
bage igen. Vi forsøger ikke at skjule 
bagsiderne, men ønsker ikke at over-
skride privatlivets grænser.”

Uanset, bogen er underholdende 
og læseværdig. Et must for kendere. 
Og hvem kender ikke Onkel Danny?

ahk@kbhavis.dk

Lars Movin, Asger Schnack, Steen 

Møller Rasmussen

Dan Turèll - hele historien

Udgivet: 2015 - Sidetal: 539

Forlag: Informations Forlag

Tóroddur Poulsen

Himlen har stjålet mine farver

- Udvalgte digte 2003-2013

Udgivet: 2015

Sidetal: 121 - Forlag: Politisk Revy



20 	 MAJ	2015	ÅRGANG	10NYHEDER		|		OMTALE 	|		PRESSEBYENS BØGER

BOGANBEFALING I 1997 de-
buterede Mirjam Bastian 
Wechselmann med roma-
nen ”Rejse i rød bil”. Nu har 
hun droppet det jødiske ef-
ternavn. Men hun bruger sta-
dig rejser som afsæt. Denne 
gang i en solid fabulerende 
familieskildring. 

Den kvindelige hovedper-
son Loretta afskriver ligele-
des sit jødiske familienavn 
midtvejs i historien. I det 
hele taget er der mange sig-
naler om, at Mirjam Bastian 
bruger følelser, oplevelser, 
observationer og erfaringer 
fra sit eget liv. Blandt andet 
har den kvindelige fortæller 
Loretta sort krøllet hår og 
bedstemorens sigøjnertræk. 

Ligesom at både forfatteren 
og fortælleren har boet længe 
i London. 

Men at drage den evin-
delige konklusion, at bogen 
handler om den, der har skre-
vet, er naturligvis en tarvelig 
forenkling af en flot fortæl-
ling.

Maleriske miljøbeskrivelser
”Loretta” fortæller skiftevis 
om to familier, der er socialt 
på vippen til nulpunktet. 
Loretta kommer fra en fa-
milie, hvor forældrene flyt-
tede til et øde hus i Sverige 
mens forældrende studerede. 
Det gav hende og hendes bror 
en isoleret opvækst uden an-
dre børn. Faren forsvinder til 

København til en ny kvinde 
og børnene tvinges med ind 
i et velbeskrevet kaos af et 
kollektiv. Mirjam Bastian 
skal have en medalje for det 
modbydelig skarpe filmiske 
indtryk, man som læser får 
at hippiefortidens selvopta-
gede frie liv med frygteligt 
misrøgt af børn til følge. 

I en ung alder flytter Lo-
retta til London og kommer 
først tilbage, da hendes bed-
stemor ligger for døden. Un-
dervejs udrulles et galleri af 
skrøbelige (underholdende) 
eksistenser og små verdner 
i verden.

I London vokser Tom op 
i en uendelig søskende flok 
med A-navne i et betonkvar-

ter præget af en  trøstesløs-
hed, som er beskrevet med 
en ordkunst, så det giver 
kvalme. Den danskfødte fa-
miliefar er fordrukken og 
håbløs. Han ved det selv, så 
ham slipper de på kedelig 
vis for at have som forsørger. 
Herefter må familiens sønner 
skaffe penge og samling på 
flokken.

Kærlighedsromanens ho-
vedpersoner mødes ikke i 
London, men i København. 
For Toms farfar hjælper mor 
og børn til Tomatvej på Ama-
ger.

Dramaets magi
Mirjam Bastian, der har stu-
deret film, mestrer at lade 

læseren selv se de store dra-
maer for sig. I stedet for at 
beskrive et trafikuheld med 
døden til følge, beskriver hun 
rørende kærlighedssammen-
smeltningen mellem de to, 
som døden om fem sider vil 
skille dem ad. Skildringen 
af en femtenårigs sjælesorg 
er stærk. Ligesom voldtægt, 
stigende fordrukkenhed og 
forældresvigt bliver skildret 
uden klynk, nærmest så selv-
følgeligt, at man som læser 
får lyst til at gå ind i siderne 
og kramme de skrammede 
sjæle.

Begge bedsteforældres 
skæbne bringer på magisk 
vis Tom og Loretta sam-
men. De mødes i Køben-

MAGISK 
MODERNE 
MODLØSHED 
GØR KØBENHAVN INTERNATIONAL

TEKST JACOB LUDVIGSEN
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Mirjam Bastian

Loretta

384 sider 

Rosinante

havn. Hidtil har de begge to 
i lad grad ladet tilfældighe-
der bestemme deres livs vej. 
Fordrukne og forsømte, se-
xuelt forvirrende finder de 
sammen. 

Billederne brænder sig ind 
Bastian ejer den sammen 
styrke seriedramatikeren 
Maya Ilsøe. Hun har med 
”Arven” på DR sat nye stan-
darter med sin fornemme 
sans for at lade sine figurer 
hænge og dingle til sørgeligt 
skue. Serien er drevet af de 
de selvudleverende replik-
ker, der kombinerede med 
modsatrettede handlinger 
giver billedet på mennesker 
som de nødigst vil udstilles. 

Samme fryd følte jeg under 
læsningen af ”Loretta”.

Romanens sprog er et bål, 
det gløder og slår gnister. 
Der er humor og herlige de-
taljer om mennesker, deres 
sarte eller svinske sind og 
også gode billedlige beskri-
velser af deres ydre. 

I nogle afsnit flammer 
sproget op og ilden får fat 
i sin læser. Den varme man 
deler med bogen gør, at man 
ikke glemmer, at man har 
læst den.

Billederne på nethinden 
af tomme hjem og rodløse 
hverdagsforskrækkede med-
mennesker, tvinger til efter-
tanke og indre debat med sig 
selv om alt fra hvor forkæ-

lede de fleste af os er til at 
forstå dem, har lidt og budt 
sig selv så mange usynlige 
knæk, at de er svært at hele. 

At læse om andre, at for-
stå mennesker bag tøjet, at 
komme hjem til dem og ind 
i dem, det er det litteratur 
skal kunne.

”Loretta” er en rigtig ro-
man med underlige figurer, 
der gør København interna-
tional. Den kan vække en so-
vende læseglæde eller fryde 
en rutineret læser. Læs den 
sammen med din nabo og 
snak om hvad vi kan gøre 
bedre. 



ANMELDELSE Niels Barfoed (født 
1931), der bor i Nyhavn, må efterhån-
den være den ældste intellektuelle 
københavner, som bliver ved med at 
tænke, tale og skrive. Ikke mindst i 
dag, hvor hans gamle skolekamme-
rat Klaus Rifbjerg har forladt verden. 
Barfoed tog i sine erindringer (2007) 
et drabeligt opgør med ham, uforfær-
det og uforfalsket. 

Nu har han samlet 37 foedno-
ter, og selv om han foruddiskonte-
rer, at han for eksempel ikke vil op-
leve den metro, der i 2018 skal føre 
os underjordisk til 
Rådhuspladsen og i 
det hele taget tager 
højde for, at denne 
bog kan blive hans 
sidste, så tror man 
ikke helt på det. 
Med den livskraft 
og selverkendelse 
kan han holde 
den gående længe 
endnu.

Barfoed ba-
lancerer mellem 
det melankolske og selvironiske, 
hans iagttagelser og refleksioner er 
grundlæggende humoristiske, men 
også tidskritiske. Han frygter, at tu-
risterne fortryder, at de er taget til 
rodebunken København, hvor hele 
den indre by er en stor trafikprop fra 
Gothersgade til Kalvebod Brygge. 
”Undskyld, fremmede, undskyld! 
Kom igen i 2018, hvis I lever endnu”.

Hans beskrivelse af, hvordan det 
er at bede en ligeglad 17-årig ekspe-
ditrice i Magasin om nogle batterier, 
er som at være der selv; i stedet går 
han i Aldi, hvor han engang har købt 
sit livs bedste cykel pneumatisk af-
fjedring for 1700 kr. og fik en gam-
mel mand, der var ude at lufte sin 
hund, til at skrue pedalerne på. 

I Aldi kender fantasien ingen 
grænser, man kan gøre livet mere 

besværligt med et termokrus med 
skruelåg, der kan anbringes med et 
spænde på højre overarm og et etui 
med fire hammere. ”En til at slå sin 
kone ihjel med og, i den anden ende 
af skalaen, en til at slå en tegnestift i 
en ost”. Hans største kup er et halvt 
kilo elastikker for ti kroner. Han ta-
ger to, så har han både en værtinde-
gave og noget til barnebarnet.

Moderne kunst
På Charlottenborg forvilder han sig 
ind i et udstillingslokale, hvor der 

ligger to rå brædder 
over kors på gulvet. 
”Uden titel”, lyder 
skiltet. I et andet 
står to tv-skærme 
med nogle meters 
afstand. ”To kvin-
dehoveder var på 
hver sin udtryksløse 
måde i færd med at 
sige Kluk-klukkeluk-
klukkeluk ind i ka-
meraet. Det kørte i 
sløjfe”. 

Næste rum er helt tomt, måske var 
det en installation, men herfra kan 
han skue ud over det palisadeaf-
spærrede Kongens Nytorv. Krinsen 
er i dag en vildsom eng, en minisa-
vanne med bjørneklo og meterhøje 
græsser, der er nået til midt maven af 
hesten, der bærer Christian den 5. ”I 
morgen måske er alt allerede tundra 
eller vildmose”.

I ødemarken
Bilen holder parkeret i ugevis, og han 
har dårlig samvittighed over for den. 
Da han endelig begiver sig ud på Sjæl-
land og tror, at hans talende GPS vil 
føre ham sikkert frem, går det helt 
galt: ”Før jeg fik set mig om, kørte 
jeg forbi noget, der hedder Bon-Bon-
land! Hvor i alverden var jeg? Skulle 
jeg have taget pas med? Kør 800 

meter. Drej til venstre. Hvabehar! 
Kunne hun mene det? Snart blev 
vejene mindre og mindre og mere 
og mere bugtede. Den sidste rest af 
civilisation, jeg lagde bag mig, var en 
bosættelse ved navn Holme-Olstrup. 
Derefter gik vejen over i grus og var 
spærret af et led”.
Efter fem kilometers markkørsel når 
han frem. Den urgamle mand tager 
imod og erklærer, at den vej var der 
godt nok ikke nogen, der var kommet 
fra København a’, siden man havde 
fundet liget af en ung mand og hans 
knallert. Det var engang i tresserne.
Filosof, satiriker, københavnerfla-
nør, let hypokonder – Niels Barfoed 
er det hele, og hans sprog med om-
hyggeligt doserede altmodische glo-
ser kan det hele. Lær ham at kende og 
gå videre med de journalistisk frem-
ragende biografier, han har præsteret 
gennem sit lange og ikke forgæves liv.

Niels Barfoed

Du siger noget

En håndfuld foednoter

155 sider, 199 kr.

Gyldendal

Niels Barfoeds 
tur gennem byen
- og ikke nødvendigvis den sidste
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BARFOED BALANCERER 
MELLEM DET MELANKOL-
SKE OG SELVIRONISKE, 
HANS IAGTTAGELSER OG 
REFLEKSIONER ER GRUND-
LÆGGENDE HUMORISTI-
SKE, MEN OGSÅ TIDSKRI-
TISKE. 

TEKST JACOB LUDVIGSEN
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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

Niels Barfoed til fødselsdagsfest i april 2014 hos sin 
svigersøn, Klaus Kjellerup. Til højre tv-produceren 
Birgitte Kofoed.
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Wente blev grundlagt for mere end 125 år siden, og er det ældste 
familie-drevne vinfirma i Californien. I dag drives vineriet af fjerde 
og femte generation. 2011 blev Wente kåret som ”American 
Winery of the Year 2011” af Wine Enthusiast Magazine, hvilket 
tydliggør Wentes høje kvalitet og kunnen.

Rodney Strong Vineyards er i dag ejet af Tom Klein, der købte 
vineriet i 1989. Det kræver det bedste råmateriale at producere 
gode vine og med vinmarker i de bedste områder, producerer 
Rodney Strong verdensklasse vine, der viser essensen af  
Sonoma County. Som kronen på Tom Klein’s værk, blev  
Rodney Strong fornylig kåret som ”American Winery of the 
Year 2013” af Wine Enthusiast Magazine.

15975
TILBUD PR. FLASKE

Normalpris: 199,75 pr. fl.

16975
TILBUD PR. FLASKE

Normalpris: 229,75 pr. fl.

SPAR
3950
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6000

SPAR4000

20000
TILBUD 2 FLASKER

Normalpris: 119,75 pr. fl.

2013 Morning Fog, Chardonnay

2012 Beyer Ranch, Zinfandel

2012 Pinot Noir, 
Russian River Valley

2011 Alexander Valley, 
Cabernet Sauvignon
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