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MIN BY  Charlotte VIgel mærker og skaber ten-
denser, hun har bidraget til Københavner 
med nye bølger både inden for tyggegummi-
pop og håndlavede tyggekarameller.         S:14                              

KØBENHAVNERNE 
VIL HAVE KVALITET 
OG NYTÆNKNING

Hver dag kl. 12.00-15.30

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

2-retters 
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PARKERING   Alt er timet og tilrettelagt. Hvert år stikker en kommunalt ansat 3 
millioner ned i kommunekassen fra P-bøder i Dronningegårdens P-pladser.    S.02

DET RENE 
OLSEN-BANDEN 
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LEDER #2 'Alt er timet og tilrettelagt. 
Hvert år stikker en kommunalt ansat 
3 millioner ned i kommunekassen fra 
P-bøder i Dronningegårdens P-pladser. 
I år stikker vi dem ned i vores kasse, 
det vil sige Børges skoletaske, og så af 
sted til Rio. Vi skal bruge et bæger yog-
hurt, en pruttepude, sidste nummer af 
Københavneravisen, to hårclips og et 
billede af Søren Pind.'
  'Nu er det vel ikke farligt, vel Egon?'
  'Overhovedet ikke. Hele Rådhuset 
sover Tornerosesøvn, der er fire år til 
næste kommunalvalg, og alle valgløf-
ter er allerede glemt. Den eneste lyd, 
man hører i det store mausolæum, de 
kalder Rådhuset, er knitren af pen-
gesedler og klirren af mønter fra de 
mange P-bøder.'
  Alt imens dette finder sted, raser de-
sperate bilister i osende rustbunker 
rundt efter de få pladser. Fru Direk-
tør Plidermaas, der skal besøge sin 
meget nære veninde G. Pytte Panth-

mann , der har en skøn lejlighed i In-
dre By (til fornuftige 6,4 mill), skal 
selvfølgelig ikke tage en P-plads fra 
en håndværker, som skal færdiggøre 
et samtalekøkken  til Fruens svigerdat-
ter (til fornuftige 650.000, økologiske 
priser,naturligvis). Lidt senere kom-
mer remisearbejder Johansen hjem 
og bruger en halv time på at finde en 
plads til sin Skoda.
 En trafikforsker blev i et interview 
i Københavneravisen spurgt, om han 
kunne beskrive P-situationen i eet ord: 
'God', sagde han. Så beskriv den i to 
ord: 'Ikke god'.
  'Jamen Egon, kunne Johansen ikke 
cykle til og fra arbejde? Yvonne si-
ger, at det er meget sundere for mig 
at cykle.'
  'Nej, Kjeld, er du vanvittig -  DET ER 
FARLIGT !  Hvem skaffer pruttepuden, 
du Benny?

Københavneravisen

LEDER #1 København er en ikonisk by 
og derfor den perfekte ramme for et 
Formel 1-løb,  sådan mener en Chase 
Carey, der er CEO for Formel One 
Group, sammenslutningen af private 
virksomheder, som står for at promo-
vere den mulitinationale racerløbska-
ravane, Formel 1 og ikke mindst for at 
udnytte dets kommercielle potentiale. 
Det store projekt, Formel 1 i Køben-
havn, har folk som Helge Sander og 
Lars Seier Christensen som bagmænd. 
Formel 1-planerne i København har 
også fået opbakning fra regeringen. 
Erhvervsminister Brian Mikkelsen er, 
ikke overraskende en af dem der er 
mest begejstret for ideen. Racerprin-
sen Joachim synes sikkert også det er 
genialt (og så vil han jo have noget at 
lave i nogle uger). Dansk Erhverv støtter 
projektet og har allerede lovet  arran-
gørerne, at de kan benytte Børsen som 
hovedkvarter. Selve ruten er udarbej-
det, under kyndig vejledning af selveste 
Jan Magnussen, den 4,1 km lange rute 
gennem København for verdens hurtig-
ste biler er oven i købet godkendt til 
UG med kryds og slange af  Formel 1s 
baneudvalg. En tysk tribuneentrepre-
nør vurdere ar man vil kunne etab-
lere mere end 100.000 tilskuerpladser 
på ruten. Mange er godt oppe at køre 
på ideen - og så tør vi slet ikke tænke 
på hvordan Thorkild Thyrring har det ! 

 Formel 1 i København ! det lyder 
fortjættende, et budskab med fart på,  
et vildt race ! Formel 1 vil sætte Køben-
havn på verdenskortet, det er en unik 
mulighed for at brande København 
over hele verden, det vil skabe omtale, 
goodwill og lokke turister til i hobetal. 

Jo, jo, vi har hørt argumenterne før. 
Det er altså ikke for at være kedelig. 
Men her sætter vi altså bremserne i. 

Vi kommer ikke så meget som ud af 
hverken  startblokken eller pitstoppet 
på den her. Cykel VM er o.k., Melodi 
Grand Prix er o.k. (hvis det liige kunne 
gøres lidt billigere), Triatlon og maraton 
er o.k., Karneval er o.k. VM, Em, NM, 
DM og MTV Awards er o.k..Men ikke 
Formel 1. Det er ikke o.k., det bliver al-
drig o.k. i en by som København.

Borgerrepræsentationen skal, vist 
nok, i løbet af denne måned tage en-
delig stilling til ideen. Der ligger i hvert 
fald en formel, og sikkert også meget 
velformuleret elegant og tillokkende 
ansøgning fra Formel One Group om 
at arrangere tre løb i Formel 1-klassen 
i og omkring København fra 2030. 

Men det bliver et nej tak herfra, Kø-
benhavn siger nej. Vores kvarterer og 
gader skal ikke lukkes af og laves om til 
racerbane i ugevis. Heller ikke selvom 
de 300 millioner kroner det vil koste at 
afvikle arrangementer vil blive finan-
sieret af udenlandske sponsorer, heller 
ikke om så hele byen blev bestukket 
med kasketter, T-shirts og Formula One 
deodoranter!

NEJ, tak. det forurener jo luften, og 
vi har luftforurening nok i København. 
Og så støjer det, og så skal vi spærrer  
byen af i ugevis. Og vi har i forvejen 
problemer med at komme rundt. 

Men vigtigst: Racerløb er bare ikke 
Københavnsk. Det er vil ikke ikke un-
derstøtte den grønne og bæredygtige 
profil, København har ude i verden. 
København er først og fremmest en cy-
kelby, og det er det, omverdenen forbin-
der København med. Og der er ingen 
grund til at genere os selv med at gøre 
resten af verden endnu mere forvirret.

Så det bliver et brølende neeeeeej 
tak, herfra. Helt formelt.

Københavneravisen

DET RENE 
OLSEN-BANDEN 
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BOLIGER Salget af ejerlejligheder 
i København i årets første må-
ned er for første gang siden 2011 
under niveau i forhold til året 
før. Hele 12 procent er salget fal-
det med i København.

I januar måned blev der 
solgt 1507 ejerlejligheder i 
Danmark. Det er et fald på tre 
procent i forhold til samme pe-
riode sidste år. Dermed bliver 
2018 det første år siden 2011, 
hvor der ikke ses en stigning i 
salget i årets første måned. Det 
viser nye tal for handelsaktivi-
teten fra Boligsiden.dk.

Den primære faktor i faldet 
er, at der er blevet solgt langt 
færre ejerlejligheder i Køben-
havn, der udgør omkring 60 
procent af det samlede mar-
ked, i forhold til 2017. Mens 
648 ejerlejligheder skiftede 
hænder i København By i ja-
nuar sidste år, gælder det blot 
585 i år. Det er et fald på knap 
12 procent. Samme tendens 
ses på hele den københavnske 
vestegn og i de nordsjælland-
ske kommuner.

Stærk økonomi nødvendig
- Faldet i antal solgte ejerlej-
ligheder i hovedstadsområdet 
skyldes primært stigende bolig-
priser, som har nået et niveau, 
hvor det kræver en særdeles 
stærk økonomi at komme ind 
på markedet. Og med skærpede 
krav til både fem procents ud-
betaling og med nye restrikti-
oner på lånemuligheder i Kø-
benhavn og Aarhus, er det ikke 
overraskende, at vi nu ser et dyk 
i salget, siger Birgit Daetz, der 
er kommunikationsdirektør 
hos Boligsiden.dk.

Det høje prisniveau i Kø-
benhavn har sat sit præg på, 
hvilke typer af ejerlejligheder 

der er blevet sværere at sælge. 
Mens salgstallene for ejerlej-
ligheder på under 80 kvadrat-
meter forbliver på niveau, når 
man sammenligner januar 
2017 med januar i år, er det 
faldende ved salget af større 
salgsemner.

- Når prisen stiger, svinder 
antallet af potentielle købere. 
De krav, man som køber stil-
ler, ændrer sig for mange i takt 
med prisudviklingen. De kø-
bere, der tidligere ville købe en 
stor lejlighed i byen, køber nu 
enten mindre, eller også ryk-
ker de ud af byen. Det samme 
gælder de mindst bemidlede 
købere, som også bidrager til, 
at salgsaktiviteten flytter læn-
gere ud på Sjælland. Ved lejlig-
hedssalget gælder det særligt 
Østsjælland, siger Birgit Daetz.

Beherskede prisstigninger

Også salget i Aarhus og hele 
landsdelen Østjylland er faldet 
siden januar sidste år, og her 
gælder samme mekanismer 
som i hovedstaden. I landets 
tredje- og fjerdestørste byer, 
Odense og Aalborg, er salget 
derimod opadgående.

- Det er tydeligt, at priserne 
har ramt et loft i København og 
Aarhus, hvor køberne ganske 
enkelt står af, mens der i andre 
dele af landet stadig er en mar-
gin. Og så er udviklingen også 
et billede på, at de tiltag, der er 
blevet iværksat for at dæmme 
op for prisstigninger og risi-
koen for en boligboble, har 
haft en effekt, som formentlig 
vil vise sig i mere beherskede 
prisstigninger det kommende 
år, siger Birgit Daetz.

lp@kbhavis.dk

FALD I SALG 
AF EJERLEJLIGHEDER

Københavns Politi havde i uge syv travlt 
i Pusherstreet på Christiania. Om man-
dagen blev der beslaglagt cirka fire kg 
hashprodukter og cirka 650 joints i hash-
boderne. Tirsdag var fokus rettet mod 
køberne, hvor 19 personer fik en bøde 
for besiddelse af hashprodukter.

Onsdag aften blev der gennemført en 
aktion mod sælgerne, hvor i alt 10 per-
soner blev anholdt. Tre af dem er siden 
blevet varetægtsfængslet. Der blev ved 
aktionen beslaglagt 4,5 kg hashproduk-
ter, cirka 600 joints, 230.000 kroner i kon-
tanter og en guldkæde til en værdi på 
omkring 125.000 kroner.

Politiet oplevede ved onsdagens ak-
tion både stenkast og kast med ka-
nonslag. Og det er desværre ved at blive 
en tilbagevendende udfordring, fortæller 
Lars-O. Karlsen, der er vicepolitiinspek-
tør i Operativ Specialafdeling ved Køben-
havns Politi. 

- Knivstikkeriet i weekenden sam-

menholdt med de hyppige stenkast og 
angreb på politiet vidner om et råt miljø 
i Pusherstreet, hvor voldsparatheden er 
stor. Heldigvis blev ingen betjente ramt 
i denne omgang. Men vi fastholder vores 
intensive tilstedeværelse og fortsætter 
arbejdet med at bekæmpe den organise-
rede hashhandel i Pusherstreet, fastslår 
Lars-O. Karlsen.

Politiet laver jævnligt aktioner på Fri-
staden, hvor hashhandlen dog fortsætter 
ufortrødent. Midt i julehandlen ryddede 
man således 40 boder, som man kørte 
væk i en lastbil. Her beslaglagde man li-
geledes fem kilo hash og fire kilo skunk. 

29. november 2017 var der ligeledes en 
stor politiaktion på Christiania, hvor po-
litiet beslaglagde 11,7 kilo hash og 3478 
joints. Med en drone skyggede man også 
her købere af hash, hvilket resultererede 
i, at 60 personer blev sigtet for overtræ-
delse af loven om euforiserende stoffer.

lp

Operativ Special Afdeling har foretaget 
ransagninger fire forskellige steder i Kø-
benhavnsområdet, som har resulteret i, 
at en 39-årig rocker er blevet varetægts-
fængslet.

Rockeren sigtes for at have en skar-
pladt revolver, regnskab for 25,9 kilo 
hash og dopingmidler til en anslået 
værdi af 1,8 millioner kroner.

Det oplyser Steffen Thaaning Steffen-
sen fra Københavns Politis afdeling for 
organiseret kriminalitet. Han har efter-

følgende fået overdraget sagen, som po-
litiet nu efterforsker.

Ved grundlovsforhøret blev den 
39-årige varetægtsfængslet i fire uger.

Af hensyn til efterforskningen øn-
sker politikommissæren ikke at oplyse, 
om der kan være andre involverede. 
Ligeledes ønsker han ikke at fortælle, 
hvilken rockergruppering den 39-årige 
er tilknyttet.

lp

Når der er faldet dom i ubådssagen med 
Peter Madsen på anklagebænken, stop-
per den kendte anklager i sagen, Jakob 
Buch-Jepsen. Han har fået nyt arbejde 
på et kontor, der beskæftiger sig med 
disciplinærsager og straffesager, og som 
repræsenterer flere offentlige grupper, 
blandt andet Politiforbundet og nogle 
militære organisationer. Det kommer 
til at ske hos advokatfirmaet Koch/Chri-
stensen.

Peter Madsen sidder torsdag 8. marts 
tiltalt for drab på den svenske journa-
list Kim Wall, som sidste år døde under 
en sejltur med ubåden Nautilus. Han 
er derudover tiltalt for at have stukket 
hende 14 gange i underlivet - han nægter 
sig skyldig i begge dele. Peter Madsen er-
kender dog, at han parterede Kim Wall, 
efter at hun døde på ubåden, og at han 
smed ligdelene i Køge Bugt.

lp

Travl uge i Pusherstreet

Rocker fængslet

Anklager i ubådssagen 
stopper efter afgørelse

Der er blevet solgt langt færre ejerlejligheder i København i januar i år i 
forhold til 2017. Det københavnske ejerlejlighedsmarked udgør omkring 
60 procent af det samlede danske marked.

TEKST LARS PETER LORENZEN
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UDFLYTNING Det er nu afgjort, at Sø-
opmålingen flyttes til Frederikshavn, 
Center for Dykning og Center for Sø-
militær Teknik flyttes til Korsør og 
Søværnets Officersskole flyttes til Sva-
nemøllens Kaserne. Det bliver så de 
sidste sømilitære institutioner, der  
forlader Holmen efter at den danske 
flåde har haft hjemsted her i mere end 
300 år. Det efterlader nogle smukke, 
fredede, historiske bygninger og mo-
numenter på Nyholm, som der skal 
laves en helhedsplan for. Men der vil 
også blive tale om et frasalg.

Rige muligheder
De konservatives, Rasmus Jarlov, ta-
ler om at bevare Nyholms kultur og 
historie ved at lave en form for Sø-
fartsmuseum på stedet, der udover 
de smukke bygninger blandt andet 
også er hjemsted for fregatten Pe-
der Skram, Mastekranen og Batte-
riet Sixtus. Men mange andre har 
idéer om området, og da det er rime-
ligt stort, er der meget der vil kunne 
komme i spil samtidig. 

Nyholm ligger for enden af byde-
len, Holmen, hvor der ligger en del 
kunstneriske skoler. Derfor er der 
også røster fremme om, at man kunne 
flytte Billedkunstskolen på Charlot-
tenborg derud, så alle de kunstneri-

ske skoler kunne ligge samlet på et 
sted. Eller en folkeskole kunne flytte 
ind, for der er en glimrende sports-
plads på stedet.

Plejehjem langt om længe
Allerbedst ville det være, hvis et al-
ment boligselskab kunne købe en 
grund og opføre det plejehjem, som 
Christianshavn i den grad mangler. 
Byggegrundene er i øjeblikket så dyre 
på Christianshavn, at de almene bo-
ligselskaber ikke kan bygge pleje-
hjem i bydelen. Men her er måske 
en mulighed – også for et seniorbo-
fællesskab. 

Men der kunne også bygges kolle-
gier og ungdomsboliger. 

Det ville helt sikkert være dejligt, 
hvis området ikke bare plastres til 
med ejerlejligheder. 

Alle dette vil blive drøftet på Chri-
stianshavns Lokaludvalgs kommende 
informationsmøde om den frem-
tidige anvendelse af Nyholm. Mø-
det afholdes sandsynligvis til april. 
Man kan holde sig orienteret om det 
nærmere tidspunkt på lokaludvalgets 
hjemmeside. www.christianshavnslo-
kaludvalg.kk.dk 

jra@kbhavis.dk

PARKERING I tidligere artikler har 
man kunnet læse om de dårlige tra-
fikforhold på den ellers så natur-
skønne Refshalevej. Problemet er 
en massiv parkering på begge sider 
af vejen, der både har ødelagt frem-
kommeligheden, udsigten og sikker-
heden på vejen.

De mange parkerede biler skyl-
des i hovedsagen Christianias bilfor-
bud, der gør at deres bilpark holder 
på begge sider af Refshalevej til stor 
gene.

Parkeringsforbud virkede ikke
Refshalevej ville være en hurtig vej 
til skole, for de børn der kommer fra 
Margretheholmen, hvis den ikke lige 
var blevet så ufremkommelig og far-
lig.

Det vakte derfor stor glæde, da reg-
lerne for parkering på vejen blev lavet 
om, så man ikke længere kunne holde 
med en bil  i vandsiden. Problemet 
var bare, at nogen fjernede skiltene 
med parkering forbudt ligeså snart, 
de var blevet sat op. Det nye parke-
ringsforbud virkede med andre ord 
overhovedet ikke, og skuffelsen var 
stor, for der er ikke kun problemer for 
skolebørn, cyklister og naturelskere, 

men også for redningskøretøjer der 
ikke kan komme frem.

Positive toner fra Christiania
Men nu ser det heldigvis ud til, at der 
kan komme nyt skred i tingene, for nu 
har Christiania nemlig selv fået pro-
blemer med Refshalevej. Det generer 
dem lige nu voldsomt at de cyklister, 
der ikke kan færdes trygt på Refshale-
vej, er begyndt at cykle inde på Chri-
stianias område i stedet. Denne uøn-
skede adfærd, giver håb om, at der nu 
endelig kan rykkes på problemerne i 
fællesskab.

Der er nemlig kommet et fremra-
gende løsningsforslag fra Christianias 
Naboer, der går ud på at lave en cy-
kelsti i vandsiden med så høje kanter, 
at det umuliggør bilparkering, og en 
repræsentant fra Christiania har ind-
til videre virket positiv overfor idéen.

Næste skridt er, at Christians-
havns Lokaludvalg skal foreslå Tek-
nik- og Miljøudvalget at sætte penge 
til side i Budget 2019 til en forun-
dersøgelse af, hvordan man kan føre 
Christianias Naboers idé om en høj-
kantet cykelsti ud i livet.

jra@kbhavis.dk

TEKST JETTE R. ARENDRUP    FOTO TORBEN DRAGSBY

TEKST JETTE R. ARENDRUP    FOTO TORBEN DRAGSBY

SØVÆRNET 
RYKKER UD 
AF NYHOLM

NYT HÅB FOR 
REFSHALEVEJ

Nyholm - skøn beliggenhed for seniorbofællesskab og plejehjem.

Måske der kan blive plads til et længe ventet plejehjem

CHRISTIANIA ERKENDER PROBLEMATIKKEN
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PARKERING Prinsessegade har 
et stort trafikalt problem på 
grund af færdslen til hash-
markedet på Christiania, 
hvor taxaerne ikke overhol-
der færdselsreglerne. De kan 
nemlig tjene rigtig mange 
penge og holder ofte længe 
på cykelstierne og venter 
med rundhåndede drikke-
penge til følge.

En beboer beskrev på et 
tidspunkt situationen i Prin-
sessegade ud for Christiania 
således: ”På hverdage hol-
der der op til 6 faste taxaer 
halvvejs oppe på cykelstien, 
mens omkring 20 taxaer hver 
halve time cirkler rundt og 
laver ulovlige U-vendinger. 
I weekenden er der op til 12 
holdende taxaer og op til 30 
taxaer, der cirkler rundt”. Der 
er altså virkelig et problem.

Ingen goodwill til pusherne
Men når foreningen Christi-
anias Naboer alligevel har 
opgivet at presse Christiania 
til at lave taxa vende-og hol-
depladser inde på fristadens 

område, er det fordi de har 
mærket en afgørende forskel i 
Christianias holdning til pus-
herne. Pusherne samarbejder 
nemlig ikke med fristaden i 
samme grad, som de har gjort 
tidligere, og f.eks. reglen om 
at en pusher skal have bopæl 
på Christiania bliver slet ikke 
overholdt længere. Det dårli-
gere samarbejde gør, at det 
er blevet endnu mere usand-
synligt, end det har været før, 
at Christiania skulle have lyst 
til at hjælpe pushernes kun-
der med et sted at parkere de-
res taxa indenfor i fristaden.

Politiet må i tænkeboks
Så nu vil Christianias Naboer 
gå nye veje og i stedet søge at 
presse politiet til at gøre no-
get andet og bedre. Hidtil har 
politiets eneste sanktionsmu-
ligheder overfor de ulovligt 
holdende biler i Prinsesse-
gade været at uddele bøder, 
bøder som taxaerne gladelig 
betaler for så at overtræde 
lovgivningen igen. Bøder 
hjælper altså ikke. Christia-

nias Naboer mener derfor, at 
det må være på tide at æn-
dre lovgivningen, så det f.eks. 
bliver muligt for politiet at 
fjerne de taxaer, der holder 
ulovligt. Men politiet må 
selv henvende sig de rigtige 
steder, så de kan få grønt lys 

for de nye tiltag, der skal til 
for at opretholde loven, me-
ner ”Naboerne”.

Den ubehagelige trafikale 
situation i Prinsessegade har 
stået på i mange år nu, og da 
der ligger både en børneby, 
en folkeskole og et gymna-

sium i Prinsessegade, er det 
på høje tid, at der bliver hand-
let mere effektivt i forhold til  
ulovlighederne.

jra@kbhavis.dk

TEKST JETTE R. ARENDRUP    GRAFISK FOTO PER CORELL

TAXAHOLDEPLADSER PÅ CHRISTIANIA OPGIVES

Nyhavn Rens

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

Pelsopbevaring 2018  KR. 350
PROFESSIONEL PELSPLEJE©

Prinsessegade er i forvejen så voldsomt trafikeret, at ventede taxaer på cykelstien udgør en fare.
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850 PARKERINGSBØDER OM DAGEN
BØDER Det er blevet meget 
nemmere at betale og for-
længe sin p-billet i kraft af di-
verse parkerings-apps, men al-
ligevel lå antallet af udstedte 
parkeringsbøder i København 
sidste år på niveau med de fore-
gående år.

Mere end 310.000 p-bøder 
blev det til i København, viser 
den årlige opgørelse fra Cen-
ter for Parkering i København. 
Det svarer til 850 overtrædel-
ser hver eneste dag i 2017.

Det uændrede niveau skyl-
des først og fremmest den ud-
videde, gule parkeringszone 
omkring Valby, Ydre Nørrebro 
og Ydre Østerbro, hvor man si-
den sidste år har skulle betale 
for at parkere.

Betalingsområdet er vokset
- Det er klart, at når betalings-
området er vokset med den nye 
gule zone, så er der selvfølge-
lig også flere, der falder i den 
fælde. Det er et nyt område, 
som folk lige skal vænne sig til, 
forklarer Jes Øknesbjerg, cen-
terchef i Center for Parkering.
Antallet af bøder, som bliver 
udskrevet på grund af mang-
lende betaling steg sidste år 
med 13.000 til 89.000 bøder. 
Jes Øknesbjerg mener dog 
umiddelbart, at kommunen 
er gode nok til at forklare par-
keringsreglerne.

Bilisterne har sidste år be-
talt ikke mindre end 462 mil-
lioner kroner til kommunekas-
sen for parkeringsbilletter - en 
stigning på 80 millioner kroner 
sammenlignet med året før.

lp@kbhavis.dk

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

Copenhagen, Denmark
Etableret 1888

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

og dagens sauce - Hertil stort salatbord

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

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

TEKST LARS PETER LORENZEN

SÅDAN FORDELER P-BØDERNE SIG:
I 2017 blev der udskrevet 310.298 parkeringsbøder i København.
· 88.903 af dem blevet udstedt på grund af manglende betaling.
· 73.822 fordi der blevet parkeret for tæt på et vejkryds.
· 27.663 blev udskrevet fordi tidsgrænsen var overskredet eller p-skiven var indstillet forkert.
· 24.122 fordi der blev parkeret ved skiltning eller ubrudt kantlinje.
· 16.604 p-bøder blev udstedt på grund af parkering på cykelsti, gangsti eller fortov.
· 11.335 fordi der blev parkeret ved skiltning eller ubrudt gul kantlinje.
· 9559 bøder blev udstedt fordi der blev parkeret et sted hvor der var parkering forbudt.
· 7331 bøder skyldtes parkering på reserveret parkeringsplads.
· 5967 af bøder blev udskrevet på grund af standsning i en zone med standsning forbudt.

Bilisterne har sidste år betalt ikke mindre end 462 millioner kroner til kommunekassen for parkeringsbilletter - en stigning på 80 millioner kroner 
sammenlignet med året før.



Nicorette® (nicotin) QuickMist, mundhulespray 1 mg nikotin/spray til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Sukkersygepatienter bør kontrollere 
deres blodsukker oftere pga. øget insulinoptagelse ved 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 ned-
trykthed, søvnforstyrrelser, uro og irritabilitet opstå. Desuden ses allergiske reaktioner hos disponerede personer. Som regel ses irritation i mundhule/hals, mundsår, tandkødsblødning samt hoste og hikke i den tidlige fase af behandlingen. Hikke, hovedpine, kvalme, 
irritation i halsen, lokale virkninger så som en brændende følelse, betændelse i munden, ændringer i smagssansen, mundtørhed eller øget mængde spyt, sure opstød, halsbrand, smerter eller ubehag i maven, opkastning, luftafgang fra tarmen eller diarré, trætheds-
følelse, overfølsomhed (allergi), snurrende, prikkende fornemmelse. Dosering: Spis og drik ikke, mens mundhulesprayen anv. Hvis der normalt ryges 15 cig. dgl. skal der bruges 1-2 pust mindst 15 x dgl. Der kan bruges op til 4 pust/t, men max. 2 pust pr. dosering 
og max. 64 pust/døgn. Uge 7-12: Nedsæt antal pust pr. dag, så der i uge 12 ikke bruges mere end 4 pust/dag. Anv. af mundhulespray bør ophøre, når forbruget er nedsat til 2-4 pust pr. dag. Regelmæssig brug ud over 6 måneder anb. ikke. Pakninger: 1 dispenser 
a 13,2 ml (150 pust) og 2 dispensere a 13,2 ml (2 x 150 pust). Dispenseren er børnesikret. www.nicorette.dk Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske 
informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com BENALIV® (levocabastin) øjendråber, suspension 0,5 mg/ml til behandling af allergi i øjne. Må ikke anvendes ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Øjendråber bør ikke anvendes sammen med bløde kontakt-
linser. Evt. anvendelse af andre øjenpræparater indgives med 5 min. interval. Bør kun bruges efter lægens anvisning hvis du har dårlige nyrer, ammer, er gravid og til børn under 2 år.  Dosering: Voksne og børn over 2 år: En dråbe i hvert øje 2 gange. Kan øges til 3-4 
gange daglig. Bivirkninger: Øjensmerter, sløret syn. Pakninger: 4 ml .www.benadryl.dk Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: 
med-info-dk@its.jnj.com 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: Lamisil Once 10 mg/g, 4 g. I øvrigt bør indlægssedlen i pakken læses 
grundigt inden brug af produkterne. Dato for produktresumé: 03/2016. Novartis Consumer Health • Edvard Thomsens Vej 14, 3. • 2300  København S • tlf. 39 16 84 00• www.lamisil.dk Gaviscon® Anvendelse: Refl uxesofagit. Hiatus hernie. Dosering: Tygge-
tabletter Voksne: 1-3 tyggetabletter tygges grundigt efter behov ca 1/2 time efter et måltid samt lige før sengetid eller efter lægens anvisning. Tyggetabletten må ikke synkes hel, da effekten herved udebliver. Kan eventuellt skylles ned med en lille smule vand efter 
behov. Oral suspension Voksne og børn over 2 år: 10-20 ml oral suspension indtages efter behov 1/2 time efter måltid og umiddelbart før sengetid eller efter lægens anvisning. Børn under 1/2 år: 1-2 ml /kg/legemsvægt/pr. døgn fordelt på fl ere doser, om muligt efter 
måltidet. Børn 1/2 -2 år: 5-10 ml pr. døgn fordelt på fl ere doser, om muligt efter måltidet. Suspensionen omrystes umiddelbart inden brug. Suspensionen kan tages med en lille smule vand efter behov. Bivirkninger: Meget sjælden: Udslæt, kløe og ødem. Forsig-
tighedsregler: 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, 120 
stk. Oral suspension 100 ml, 500 ml. Læs indlægssedeln i pakningen omhyggeligt. Produktinformationen er forkortet i forhold til det godkendte produktresumé, som kan rekvireres hos Nordic Drugs Danmark. Nordic Drugs, Gl. Kongevej 135 B, mezz., tv.,1850 
Frederiksberg C. Tlf 70 20 08 40. Fax 70 20 08 42 Alnok® 10 mg tabletter og 1mg/ml oral opløsning Alnok® er et anti-allergisk lægemiddel, der indholder det aktive stof cetirizin. Alnok® fi lmovertrukne tabletter kan anvendes af voksne og børn over 6 år. Alnok® 
oral opløsning kan anvendes af voksne og børn fra 2 år. Anvendelsesområde: Til behandling af øjen- og næse symptomer ved allergisk snue og høfeber samt symptomer ved nældefeber. Dosering: Tabletter: Voksne og unge over 12 år: 1 tablet (10 mg) 1 gang 
daglig. Børn 6-12 år: ½ tablet (5 mg) 2 gange daglig. Bør ikke anvendes til børn under 6 år. Tabletten synkes hel med et glas vand. Oral opløsning: Børn fra 2 til 6 år: 2,5 mg svarende til 2,5 ml oral opløsning (½ måleske) to gange daglig. Børn fra 6 til 12 år: 5 mg sva-
rende til 5 ml (1 fuld måleske) to gange daglig. Voksne og unge over 12 år:10 mg svarende til 10 ml (2 fulde måleskeer) en gang daglig. Nedsat nyrefunktion: Hos patienter med nedsat nyrefunktion anbefales 5 mg én gang daglig. Hvis virkningen af Alnok® er for stærk 
eller svag, kontakt lægen. Kontraindikationer: Patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion med kreatinin clearance under 10 ml/min bør ikke anvende Alnok®. Anvend ikke Alnok® ved overfølsomhed over for cetirizin, for et eller fl ere af af de øvrige hjælpestoffer eller 
over for hydroxyzin eller piperazinderivater. Særlige advarsler: Alnok® bør anvendes med forsigtighed ved nedsat nyrefunktion, epilepsi, eller ved risiko for krampeanfald. Spørg lægen til råds, hvis du har vandladningsproblemer. Alnok® tabletter: Indeholder lacto-
se. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Alnok® oral opløsning: Bør ikke anvendes til børn under 2 år. Indeholder sorbitol. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du 
ikke tåler visse sukkerarter. Graviditet og amning: Spørg din læge til råds. Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Hvis du ønsker at køre, involvere dig i potentielt farlige aktiviteter eller betjene maskiner bør du ikke overskride 
den anbefalede daglige dosis og bør tage hensyn til din respons på lægemidlet. Bivirkninger: Træthed, mundtørhed, kvalme, svimmelhed, hovedpine, søvninghed, halsbetændelse, hævelse og irritation i næsen. Udlevering: Alnok® tabletter og oral opløsning kan 
købes på apoteket uden recept. Pakninger: Tabletter: 10 stk., 30 stk., 60 stk. og 100 stk. Oral Opløsning: 150 ml. Priser: Ikke fast pris. Spørg efter den dagsaktuelle pris på apoteket. Læs vejledningen i pakningen grundigt inden brug. Produktinformationen 
er afkortet i forhold til Lægemiddelstyrelsens produktresuméer dateret 23. marts 2016 (Alnok® tabletter) og 21. august 2015 (Alnok® oral opløsning) Fuldt produktresumé kan rekvireres hos markedsføringstilladelsesindehaver: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 
2300 København S, tlf.: 63 95 10 00, www.sandoz.dk

Pollenallergi?
Pollen kan give forskellige symptomer 
fra person til person. Derfor skal du 
have individuel vejledning for at fi nde 
frem til den rette løsning for dig.

Fodsvamp?
Svamp trives på fugtige fødder, og 
tegn på fodsvamp kan være rødme, 
svie, kløe, hvidt opblødt hud, små 
revner og afskalning af hud. Det skal 
behandles med et svampemiddel, så 
det ikke breder sig til neglene.

Rygestop?
Motivation er afgørende for at lykkes 
med et rygestop - ofte i kombination 
med en form for nikotinerstatning. På 
apoteket hjælper vi dig i gang med et 
effektivt rygestop.

Halsbrand?
Symptomerne på halsbrand er en 
smer tende, brændende eller sviende 
fornemmelse i maven, bag brystbenet 
eller i halsen.

Har du ønske om et rygestop, problemer med fodsvamp, behov for 
vejledning om pollenallergi, symptomer på halsbrand eller noget helt 
femte, så er vi uddannet til at give dig den bedste rådgivning og sikre, 
at du får de rigtige produkter med hjem.

Besøg vores apotek og få hjælp til netop det du har behov for.

Spørg bare os…

Spar 20% på nedenstående produkter

På apotekeren.dk kan du få 
ekspederet dine recepter, og få din 

medicin leveret direkte til døren.

Du fi nder også et stort udvalg 
af eksempelvis lækre 

hudplejeprodukter, vitaminer 
og håndkøbslægemidler.

med en form for nikotinerstatning. På med en form for nikotinerstatning. På 
apoteket hjælper vi dig i gang med et apoteket hjælper vi dig i gang med et 
effektivt rygestop.effektivt rygestop.

Nicorette® Quickmist mundspray
Hurtig lindring af rygetrangen 
efter 60 sekunder, 1 eller 2 pust ved 
rygetrang. Med frisk smag af mint. 
1 stk.

Alnok®

Anti-histamin tabletter til behandling af 
allergisk snue, høfeber og nældefeber. 
Lindrer gener i øjne og næse og virker 
i 24 timer. Dosering 1 tablet dagligt. 
30 stk.

Gaviscon®

Mod halsbrand 
og sure opstød 
– kan anbefales 
til store maver, 
gravide maver 
og små maver 
(mikstur). 500 ml.

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

Benaliv® øjendråber
Giver en hurtig og 
mærkbar lindring af 
pollenallergi. Virker 
næsten øjeblikkeligt 
og i op til 12 timer. 
4 ml.

Venlig hilsen

Tine Wiboltt
Apoteker på København 
Vaisenhus Apotek

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

Gælder fra den 27. marts til den 23. april 2017

VitaCare C-long,
150 stk.

VitaCare Tranebær 
Stærk, 30 stk.

Hedrin Once gel,
100 ml.

Hansaplast 
Sprayplaster, 50 ml.

APOVIT Multi 
voksen, 200 stk.

Hansaplast Universal 
strips, 40 stk.

Hedrin Protect & 
Go, 120 ml.

APOVIT B-komplex, 
100 stk.

*Priserne gælder fra 27. marts – 23. april 2017, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.
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Rosenborggade 2
(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)

www.kultorvet.dk  ·  info@ostenvedkultorvet.dk

Anno 2008

MED MOR I BYEN Vinterferie, så er alle i byen, der 
kan hive penge ud af børnefamilierne på stik-
kerne. De familier, der siver oplevelsessultne 
rundt i byens centrum er de stakkels, der ikke 
havde råd til skiferie. 

De er nemme ofre for handelsstanden, fat-
tigrøvene må kompensere, så børnene ikke 
får pinligt mindreværd over deres forældres 
indkomst eller slappe mangel på rygrad til at 
belåne huset for at komme til en garanteret 
sneklædt skitop. 

Som en af de skiferienærige forældre må 
jeg tåle kommentarer som “Hvis vi ikke altid 
skulle spise dyr økologisk mad, så kunne vi 
også være i Østrig nu”. 

Nu bliver det nærigt
På den tørre repos ved til Nørreport fyldes 
jeg med ægte glæde. Der sidder en forholds-
vis musikalsk harmonikaspiller (uden synlig 
CDafspiller) udklædt i fuldt gorilla kostume. 
“Man tror, at mønterne skal gå til mad” si-
ger min søn “eller øl” bryder den ældste dat-
ter ind, “men måske drømmer han også om 
en skirejse”, tænker knægten højt. Så er der 
plantet en fremtidig metode til at forøge chan-
cerne, glæder jeg mig og skammer mig over, 
at jeg ikke har en tyver til en, der fik mig til 
at grine. Jeg har lige betalt 500 kroner en tur 
med børnene i biografen, og den familiefilm 
kom der ikke mange latterbrøl ud af.  

Det sjoveste var faktisk at iagttage en 
farmor, der nægtede at købe slik til filmen. 
Stærkt, bare jeg selv havde været så vedhol-
dende, ærgrer jeg mig imens mine børn ind-
ånder den euforiserende plastikslikduft i 
tag-selv-afdelingen og fylder en fællespose 
med farvestrålende unødvendige sukkergif-
tige klodser. 

Men da jeg ser, hvad alternativet for far-
mors barnebarn er, har jeg svært ved at holde 
en håndværkerlatter tilbage. 

Nu bliver det intimt
Farmor tager et stykke voksentyggegummi op 
af dametasken og byder den femårige pige. 
“Det er for stærkt”. “Skal jeg få det væk?” Bar-
net nikker. Jeg glor uhæmmet, for det trylleri 
må jeg opleve. Om det er et ritual, eller om 
pigen er uvidende om, hvad hun har sagt ja 
til, ved jeg ikke, men jeg får sure opstød, da 

farmor fortygger gummiet og rækker det over 
til den flyverdragtklædte. 

Dele tyggegummi var acceptabelt blandt 
veninder, i femte klasse da et stykke tygge-
gummi var en uvurderlig værdi. Dengang var 
en smuk venindegestus, næsten at blive ad-
let, at være værdig til at arve et stykke tyg-
gegummi. 

Nu kan jeg vælge at tænke: Endelig en or-
dentlig nærig, en, der er værre end mig selv, 
eller tænke på min mormor, som jeg tit savner, 
og takke hende for alle de stykker helt ugen-
nemgnasket tyggegummi, jeg har fået lov til 
at gumle hjemme hos hende. Hun havde en 
fortryllende grøn æske på sit sofabord med suk-
kerfrit tyggegummi i, som hun lod os tømme. 
Hun havde ikke mange penge, vaskede sine fry-
seposer, så de kunne genbruges og havde ry af 
at være komisk tilbageholdende. Men hvor var 
hun stor i slaget på tyggegummi, indser jeg nu.

Nu bliver det ulækkert
Det er som om, at der i det hele taget bliver 
sat et gigantisk spejl op foran mig, mens mine 
børn er alene på sukkereventyr og med søsken-
dekærlig demokrati nøjes med de mest nødven-
dige varianter. De ved, at den strenge sukker-
satan er nogle meter væk. Jeg er opslugt af en 
tophuet, tyndskægget fyr, der indtager sin stin-
kende medbragte Porto Bello-madpakke. Jeg, 
der elsker at hive en klapsammen op af tasken, 
væmmes over, at hans store slappe dryppende 
kolde svampe med hele hvidløg og grå persille. 
Lugten af kold aftensmad fra i går forstyrrer 
den forførende popkornsduft og hvad skal han 
overhovedet ind at se? 

Nu bliver det pinligt
Det bliver en uvirkelig parodi, da en lille pind af 
en pige, klædt i rødt regntøj med hvide prikker, 
kommer hen imod ham med en pose riskiks i 
hånden. Porto Bellomanden med Fluesvamp-
datteren spiser selvfølgelig ikke genmanipule-
rede popkorn. Provokeret af spejlet, rejser jeg 
mig og smider en 50’er for en flyttekasse varme 
popkorn, for mine børn skal ikke synes, at jeg 
er en fattig-nærig-øko-opdrager.

“Tak for den dejlig dag” smiler børnene på 
vej hjem “Det var en dårlig film, men det var 
hyggeligt”. Gudskelov, vi behøver ikke at lyve 
for hinanden, de har kulturkvalitetssans. 

Så kan vi spille Risk resten af ferien, for de 
kan fortælle, at de har været i biografen og se 
en Disney produktion med slamslik.

cb@kbhavis.dk

MED MOR I BYEN

TEKST CAMILLE BLOMST
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Østerbro Frimærkehandel
Kontant opkøb af frimærker og mønter.
Medvirker gerne ved realisering af store 
dødsbosamlinger. – Reel behandling.

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

www.oesterfrim.dk

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

PROFESSIONAL AND CLASSIC CAMERAS

SKINDERGADE 41  ·  1159 KØBENHAVN K  ·  MAN-TORS  9.30-17.30  FRE  9.30-18.00  LØR  9.30-15.00
TLF.  +45 33  14  12  15  ·  WWW.PHOTOGRAFICA.COM  ·  MAIL@PHOTOGRAFICA.COM

Olympus 75/1,8
Nyhed 

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

6.795,-
Pris er kun for optik

sankt annæ kiosken
St. Kongensgsde 40 · 1254 kbh K

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

Københavns største
blad- og avisudvalg

Udenlandske aviser 

ugeblade · magasiner

Tips · Lotto · Oddset

Dan Toto

og

spilleautomater

URMAGEREN
Dronningens Tværgade

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

Smørrebrødscafé 
Svend Larsen’s efterfølger

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

frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.

Ny adresse:
St. Kongensgade 92 kld, København K

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

Nu også 
siddepladser 

 

fax: 33 12 06 37

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

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

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

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

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

kbh

Tag CYklen
FRA kongens nYTorv 

TIL sTranden

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

Succesen kan imidlertid betyde et farvel 

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

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

Kbh

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

lukket denne lille del af Nyhavn for kørende 
trafik.

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

Kbh

sTella polaris 
DRUKNER i suCCes

folk ER I fare 
MIDT pÅ gaden

FARMORS FORTYGGEDE 

TYGGEGUMMI

   Sten og 
krystaller

DU FINDER TUSINDVIS AF 
SPÆNDENDE OG ALTERNATIVE 
GAVEIDEER HOS TESSIES, 

FIOLSTRÆDE 14, KBH. K.

kæmpe 
udvalg 
fra 10,-
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ÆLDRE BORGERE 
ER TILFREDSE 
MED HJEMMEPLEJEN

LYSTVANDRING I GAMLE 
TEATERPLAKATER PÅ TEATERMUSEET

SENIOR Tryghed og venlige 
hjælpere er de vigtigste fak-
torer, når de ældre borgere 
i København skal bedømme 
hjemmeplejen. Det viser den 
årlige brugerundersøgelse fra 
Epinion.

Hvert år foretager Køben-
havns Kommune en brugerun-
dersøgelse af hjemmeplejen og 
plejehjemmene i alle kommu-
nens bydele. Brugerundersø-
gelserne bliver både brugt til 
at undersøge, hvor det går godt, 
og hvor der er plads til forbed-
ring. Ifølge de ældre i Køben-
havn er hjemmeplejen i top.

95 procent af de ældre sva-
rer, at hjælperne er venlige, og 
88 procent svarer, at de føler sig 
trygge ved den hjælp, de får i 
eget hjem. Også de ældre, der 
bor på plejehjem, er generelt 
glade. Her svarer 93 procent, 
at de føler sig trygge på pleje-
hjemmet, og 80 procent svarer, 
at dagene går med noget, der 
er rart.

Mangelfuld information
Københavns Kommune har sat 
et politisk mål på 4,2 på en 
skala fra 1 til 5 for plejen af 

de ældre i kommunen. I 2017 er 
der flere plejecentre, der opfyl-
der det politiske mål for bru-
gertilfredsheden. Kun fem ple-
jecentre ligger under, mens det 
samme gjaldt for 10 plejecentre 
i 2016 og 11 i 2015.

Desuden er der igen i 2017 
en tendens til, at plejecentre, 
hvor beboerne har en relativt 
høj samlet tilfredshed, også 
vurderes positivt af de pårø-
rende.

I hjemmeplejen er det sær-
ligt i forhold til den rehabilite-
rende hjælp, at der er sket en 
fremgang, mens der stadig er 
problemer, når det gælder om 
at informere om forsinkelser i 
hjælpen.

60 procent af de ældre bor-
gere oplever, at hjælperne støt-
ter dem i at kunne mest muligt 
selv. En stigning på 16 procent-
point i forhold til 2016. Blandt 
dem der får støtte svarer lidt 
over halvdelen, at de bliver 
bedre til at klare flere daglig-
dagsting af at blive støttet af 
hjælperne.

lp@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN

TEKST MAJBRIT HJELMSBO

95 procent af de ældre i København svarer i en brugerundersøgelse, at 
hjælperne er venlige, og 88 procent svarer, at de føler sig trygge ved den 
hjælp, de får i eget hjem.

Hviids 
Vinstue

Founded 1723
www.hviidsvinstue.dk   |    Kgs. Nytorv   |           33 15 10 64

MUSEER Når vejret er vinter-
koldt, er det godt at tage sig 
en hyggelig museumstur. Et 
af de mest charmerende mu-
seer i det gamle København er 
Teatermuseet på Christians-
borg Ridebane. Museet har 
til huse i det, der fra midten 
af 1700-tallet oprindeligt var 
kongens eget private teater, 
Hofteatret, og som ligger bag 
ved Christiansborg Slot og lige 
oven over De Kongelige Stalde 
ved ridebanen. 

  Teatermuseet er altid et 
besøg værd alene for sin at-
mosfæremættede oplevelse 
af Hofteatrets unikke teater-
rum med det skrå scenegulv, 
intime publikumsloger, kon-
gerøgelse og diverse teaterma-
skineri fra tordenmaskine til 
snoretræk og faldlemme. Det 
emmer af teaterstøv fra hele 
den danske teaterhistorie fra 
malerier og fotoudstillinger, 
der er tætplaceret overalt i 
alle de snævre, knirkende te-
atergange. 

Men en helt særlig grund 
til netop nu at lægge vejen 
forbi Teatermuseet er sær-
udstillingen ”Danske teater-
plakater 1700-2000”, der viser 
300 års udvikling i teaterpla-
katens historie fra rent tekst-
bårne reklameopslag til fuldt 
udfoldede kunstneriske ud-
tryk af berømte danske teg-
nere og designere. 

Udstillingen omfatter 

tekstplakater helt tilbage fra 
Holbergs teater i Lille Grønne-
gade i 1700-tallet, over senere 
tiders mere farvestrålende te-
ater- og revyplakater, og frem 
til moderne teatres banebry-
dende brug af plakatdesign 
som f.eks. Republiques pris-
vindende plakater, kreeret i 
samarbejde med IDna Group 
(tidl. Scandinavian Design-
Lab), og sælges som varmt 
brød, fordi de er gået hen 
og blevet et hit på væggene i 
den mere designbevidste bo-
ligindretning.

Det er en ren lystvandring 
at gå på opdagelse i ”Danske 
teaterplakater 1700-2000”, 
som omfatter 85 teaterpla-
kater, der er udvalgt blandt 
Teatermuseets egen enorme 
samling på cirka 100.000 pla-
kater fra danske teatre, sup-
pleret med enkelte lån fra 
andre samlinger og privateje.

  Turen går fra de tidligste 
tekstplakater som Holbergs 
satiriske Den Politiske Kan-
destøber fra 1726, Heibergs 
nationalromantiske Elverhøj 
fra 1828 og Hostrups vaude-
ville Genboerne fra 1844. Og 
videre over de illustrerede 
teaterplakaters eksplosions-
agtige billedpalet med flag-
rende dansepiger, luftkap-
tajner og eksotiske folkeslag 
i Casino-revyen, En Tour til 
Maanen fra 1885, og til Fol-
keteatrets stivstikker-engel-

ske krimiplakat for Sherlock 
Holmes fra 1901.

I den mere løsslupne ende 
vovede tegneren Svend Brasch’ 
med nogle få pikante streger 
at antyde en trusseløse dame-
bagdel på Scala-plakaten til 
Natsværmeren fra 1919. Men 
da Maggie Baaring i 1953 teg-
nede en smilende, halvnøgen, 
fræk tøs siddende overskrævs 
på en stol til ABC-forestil-
lingen, Knojern, Konjak og 
Kærlighed, da blev det for 
meget for det københavnske 
borgerskab. Det medførte en 
politianmeldelse for usøm-
melighed, og en god del af 
plakaterne blev flået ned af 
plakatsøjlerne om natten. 
Men den pikante plakat fin-
des stadig! Se den - og alle de 
andre skønne plakater på Te-
atermuseets udstilling ”Dan-
ske teaterplakater 1700-2000”, 
som vises indtil d. 2. april.

mhj@kbhavis.dk
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Charlotte Vigel: Københavns stemme fra Bornholm 
har siden starten af 90’erne været en del af byens 
puls og soundtrack blandt som hitlistesangerinden 
Tiggy og radiovært på The Voice og Radio 100 FM.

I over ti år har hun og barndomsveninden Tine 
Ipsen skabt Karamelleriet i Jægersborggade, der fa-
brikerer håndlavede gourmetkarameller, med poe-
tiske navne som Tusmørke og Daggry. 

Fra denne måned forsøder hun City med et nyt 
lokkende karamelunivers i Magasins delikatesse-
afdeling.

Hvordan var det at flytte til hovedstaden? 
Det var en STOR by. Jeg flyttede selv med en 

stor bil, jeg havde lånt. Jeg trillede ud fra Bornhol-
merbåden halv syv en mørk novembermorgen og 
landede i en lejlighed i Gothersgade uden elektri-
citet, kun få møbler og en køkkenstartpakke fra 
Ikea. Det var overvældende. Helt alene for første 
gang og uden mit store netværk. I bund og grund 
var jeg skide bange, fremmed 
og alene. 

Men pulsen, storbyens 
summen, larm og ballade i 
Gothersgade gjorde en forskel. 
Den del af København kendte 
jeg i forvejen fra mange week-
end besøg med cafeér på hvert 
gadehjørne og Strøget i bagha-
ven. Alt det jeg drømte om. 

Fra trygheden i en lille by 
på Bornholm, skal man op-
bygge en helt ny identitet. Der 
er ingen der stopper en på ga-
den for at hyggesnakke. Ingen 
der impulsivt kommer på be-
søg. Især det sidste var meget 
nyt. I København skulle man 
lave aftaler.

Jeg søgte arbejde på den 
legendariske Café Krasnapol-
sky, som på det tidspunkt var 
Københavns absolut hotteste café. Her blev jeg kun 
kort. SÅ meget københavner kunne jeg ikke trans-
formere mig til så hurtigt. Vejen førte til Restau-
rant Peder Oxe med masser af unge kollegaer. Her 
arbejdede Michael Hardinger kæreste tilfældigvis 
også. Hun opdagede, at jeg kunne synge, og jeg 
kom til sangprøve hos dem. 

Du kom igennem det københavnske nåleøje 

og blev popprinsessen Tiggy med dansehittet 
“Ring a Ling” og pludselig var du hele Køben-
havns søde stemme.

Tiden som Tiggy bragte mig en tidlig morgen i 
1998 forbi The Voice til et interview med morgen-
holdet. Et skide skægt show, hvor man måtte fjolle. 
Det var lige mig. Bagefter ringede programchefen 
og spurgte om jeg havde lyst til at lave radio. Der 
var jeg indtil 2005, hvor jeg blev tilbudt job som 
producer på Morgenhyrderne. 

Det vildeste show på hjørnet af Strøget og Råd-
huspladsen. Hvor har jeg stået meget på den balkon 
med udsigt over byen. En fuldstændig fantastisk 
tid også som Morgenhyrdevært sammen med ko-
mikere Lasse Rimmer og Jacob Wilson. 

Hvor mange får lov at grine helt ned i maven 
hver dag? Jeg kan nærmest ”smage” det endnu. Jeg 
kører aldrig over Rådhuspladsen uden at kigge op 
på den balkon.

Kan du genkalde nogle 
højdepunkter ved at være 
københavner?

Jeg har en million højde-
punkter: At stå på Rådhus-
pladsen, da Danmark vandt 
EM i 1992. At sidde i Kongens 
Have i solskinsvejr. At kigge 
ud af mit vindue i min første 
lejlighed i Gothersgade, hvor 
Dronningens Garde hver dag 
marcherede forbi. At besøge 
Nyhavn en sommerdag med 
venner, og lade tiden for-
svinde i kolde fadøl og nye 
mennesker. 25 år ældre får jeg 
stadig nøjagtig samme følelse 
i maven, når jeg går i Køben-
havns gader. Jeg mærker ikke 
bare pulsen, men er en del af 
den.

Nu er København alle de 
oplevelser, jeg nænsom har proppet i min oplevel-
sesrygsæk, bittesmå erindringer, personlige sejre 
og nederlag.

Hvad savner du i København?
For 10 år siden ville jeg have sagt mod til at skele 

til metropoler. Men der er sket så meget. Som born-
holmer har jeg altid savnet havet. Det har vi fået 
med Havnebadet på Island Brygge, og hele havne-

fronten med Papirøen. Jeg bliver glad 
i låget, når mennesker samles på bol-
værket om sommeren og børn sprin-
ger fra femmeteren i Havnebadet. 

Til gengæld kunne vi bruge 
mere ro. Vi skal kunne det hele 
på den halve tid. Når jeg har min 
mor på besøg siger hun: ”Du går 
så hurtigt. Hvorfor går du så 
hurtigt?”. 

Hvilke nye tendenser 
gør byen spændende?

Iværksættere og mod. 
For at tage mit eget hood 
i Jægersborggade: En an-
delsforening beslutter 
at bringe en gammel 
handelsgade til live. 
Fra at være en ud-
skældt lidt ”farlig” 
gade, er den i dag en 
turistattraktion. En 
lille bitte gade har 
transformeret sig til 
en tidslomme af mi-
kroproduktioner. 

Man kan gå på op-
dagelse, opleve, over-
raskes, blive klogere 
og nyde at lade tiden 
gå i stå.

Københavnerne vil 
vide hvad vi spiser, 
hvordan det er lavet, 
hvor råvaren kommer 
fra og have kvalitet 
og nytænkning. Det 
er sindssygt spæn-
dende at følge med 
i. Jeg er stolt af at 
kunne bidrage med 
den smule, jeg kan.

cb@kbhavis.dk

TEKST CAMILLE BLOMST   

CHARLOTTE VIGEL  MIT KØBENHAVN

KØBENHAVNERNE 
VIL HAVE KVALITET 
OG NYTÆNKNING 

JEG HAR EN MILLION HØJDE-
PUNKTER: AT STÅ PÅ RÅD-
HUSPLADSEN, DA DANMARK 
VANDT EM I 1992. AT SIDDE I 
KONGENS HAVE I SOLSKINS-
VEJR. AT KIGGE UD AF MIT VIN-
DUE I MIN FØRSTE LEJLIGHED 
I GOTHERSGADE, HVOR DRON-
NINGENS GARDE HVER DAG 
MARCHEREDE FORBI. AT BE-
SØGE NYHAVN EN SOMMERDAG 
MED VENNER, OG LADE TIDEN 
FORSVINDE I KOLDE FADØL OG 
NYE MENNESKER.
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Hatte - siden 1857
Stil, med smil.

Åbningstider:                                                                                           
Mandag: Lukket                                                                        

Tirsdag - fredag: 11:00 - 17:30                                                            
Lørdag: 11:00 - 15:00                                                            

Søndag: Lukket  

Købmagergade 5

1150 København K

      3313 6270 

info@petitgas.dk

Borsalino, Mayser, Stetson, 
Tesi, Jonathan Richard, City Sport,  

Wigéns, CTH, Wegener, Randers Handsker, 
Salon &  Splendid.
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LILLY STRYGER 
FRA STRØGET

CIRKUS 
I BAGGÅRDEN

FLYTNING Siden 1972 har unge 
piger og kvinder drømmende 
dvælet ved Lilly’s brudekjolers 
udstillingsvinduer.  Et stykke 
festdanmarkshistorie forsvin-
der fra Strøget. Fra februar 
flytter Lilly butikken til Espla-
naden for at følge med tiden. 

 - Tiderne har ændret sig, 
dengang vi flyttede ind på 
Amagertorv, havde vi en kol-
lektion på 12 kjoler og 4 konfir-
mation kjoler. Dengang skulle 
alle giftes, for at få en lejlighed 
og den slags. Der var mange 
flere bryllupper dengang, der 
var 15 prøverum, hver sælger 
havde tre rum ad gangen og 
så stod de i kø for at betale.

Sådan er det ikke mere, 
fortæller den ene af Lilly’s tre 
ejere Anne Katrine Rantzau og 
fortætter  - Hvis vi skal følge 
tendenserne, som vi også har 
i Tyskland, så indretter vi en 
lounge,, så der er plads til mor 
og søster og veninder i rum-
met. 

Der er ikke så mange kirke-
bryllupper mere, så når man 
vil giftes i hvid kjole, så væl-
ger du også den oplevelse at 
finde kjolen. I de kvadratme-
ter vi havde, kunne vi ikke 
skabe de prøverum. Vi har væ-
ret lidt blinde overfor at flytte 
fra Amagertorv, men da vi så 
lokalerne på Esplanaden, så vi 
muligheder. 

Romantisk tøsebutik
 - I dag reserverer man tid og 
tager en halv dag fri fra ar-
bejde, fordi det med at finde 
kjolen skal være en oplevelse. 
Ude på Esplanaden er vi i gåaf-
stand fra Østerportstation og 
der er gode parkeringsmulig-

heder. Og stadig lækre cafeer, 
så man kan spise frokost ef-
ter, at man har fundet kjolen, 
fortæller Anne Katrine, der 
glæder sig til at vise den nye 
butik frem.

 - Brylluppet er en fanta-
stisk fest, man giver sig selv 
og de nærmeste, derfor kræ-
ver det også, at de rammer, 
man har, lever op til det. Så 
det bliver en rigtig tøsebutik, 
den bliver mega romantisk. 
Vi har også en hjemmeside, 
hvor mange handler, men det 
er dejligt at mærke sin kjole. 
Det er faktisk meget rørende at 
se, når de ser sig i spejlet for 
første gang med en stor kjole 
på, også for os, der arbejder 
der, fortæller Anne Katrine 
Rantzau.

Lilly opvoksede på Nørrebro
Lilly brudekjoler ejes af sø-
strene Anne Katrine Rantzau 
og Eva-Dorte Smith og deres 
kusine Betina Brændgaard.

 - Vi er tredje generation. 
Lilly var vores bedstemor. Hun 
var noget af en driftig kvinde. 
Hendes mor var skrædder, så 
hun lærte tidligt at sy. Hun var 
ud af en søskende flok på 11 
børn, og de sov i kommode-
skuffer og det hele. Hun sad 
altid og syede, og som helt 
ung søger hun arbejde hos en 
syerske i Vejle. Her skal hun 
bo og sove i samme seng som 
den gamle, der snorkede. Her 
blev hun sat til at sy kjoler ved 
siden af pyjamasserne og de 
solgte godt. 

Så derfor åbnede hun 1. sep. 
1946 en kjolebutik i en kælder 
i Vejle. Hun købte en Singer 
symaskine på afbetaling. Der 

var lige efter krigen, så der var 
ikke stof at få.  Folk kom med 
gamle jakker og gardiner og så 
syede hun det om. 

Den første brudekjole af en 
faldskærm
En af hendes første kunder var 
en bedstemor, der havde gemt 
en faldskærm, som skulle syes 
om til en brudekjole. Det var 
hendes første brudekjole. Ef-
ter den syede hun mest brude 
kjoler og festkjoler. Vi har sta-
dig hendes symaskine.
I 60’erne åbner hun i Køben-
havn på Nytorv, hvor min 
mor blev butikschef, og hun 
var kun 17 år. Anne Katrine 
Rantzau griner.

 - Min mor designede alle 
vores kjoler helt indtil for ti 
år siden, i dag er det så Eva-
Dorte, der designer. I mange år 
stod tre generationer af kvin-
der sammen på systuen.

 - Vi er stolte af, at vi stadig 
har systuen her i Vejle, hvor 
der sidder otte en halv. Men 
i tidernes morgen var der 70 
kvinder på systuen. Vi syer 
stadig alle konfirmationskjo-
lerne, og vi syer til, men vi har 
også produktion ude i verden, 
der syer til vores10 butikker i 
Tyskland. Der har vi været et 
af de mest kendte mærker si-
den 1978, slutter Anne Katrine 
Rantzau.

Lillys brudekjoler bliver 
solgt i omkring 900 brude-
kjolebutikker i hele Europa. 
Kvinders dejlige kjoleminder 
fra butikken på Strøget kan 
stadig deles på de nærliggende 
cafeer. 

cb@kbhavis.dk

KLUMME Charlie Chaplin gjorde det. H.C.Andersen gjorde 
det. Lille-jeg gjorde det såmænd også: vi lavede vores eget 
5-ørescirkus, da vi var små. Lidt melklister, gavepapir fra 
sidste jul, skrammel fra skraldebøtterne, løsdele fra fars 
hobbykælder og naboens hund. Gårdens børn, som var 
mindre end jeg, og som jeg kunne tæve om nødvendigt, 
var artisterne. Sminkekassen bestod af brændte propper 
(er der noget som duften af brændt prop, når et overskæg 
skal institueres), en stjålen læbestift, pudder og pancake 
fra mors toiletskab. Hertil en paryk med krøller, et par 
sygekassebriller, en løs flip og kilometer af rødt silkebånd. 
Gæt, hvem forfatteren, sceneinstruktøren, regissøreren, 
hovedrolleindehaveren og sprechstallmeisteren var: rig-
tigt gættet. Og så lige kassereren, pr-manden. Og ham, 
der fik øretæverne af viceværten. Lille Charlie, H.C. og 
mig, vi var små blæksprutter. Alt skulle være præcis, som 
vi ville have det.

Multikulti
Jeg husker en strålende opførelse af 'Jorden rundt i 80 
dage'. Alle verdens lande i bunden af en baggård, al østens 
mystik (røgelsespinde købt, øh - stjålet i Kina-og-Japan hu-
set), wild-west jagter (naboens forkælede dreng havde alt 
i cowboyudstyr), viceværtens hund som bisonokse iført 
en sengeforlægger og to kræmmerhuse som horn, et bål, 
hvor den indiske prinsesse Aouda skal brændes sammen 
med sin afdøde Maharaja og det mexicanske marked, hvor 
Passpartout spiser levende myrer på syltetøj.

Pressen og urimelig konkurrence
Lokalpressen misforstod helt nyfortolkningen og bragte 
en artikel om uartige børn, der havde tilføjet en lille pige 
brandsår og nær havde futtet hele kareen af. Overskud til 
teaterdirektøren: 75 øre, et stort stykke ballontyggegummi, 
hvor der kun var tygget lidt, et hylster cowboysnus. 
 Stor personlig succes for lille, meget nærsynede, Henriette, 
som spillede fløjte over sin mors strikkekurv, hvor der kom 
en slange op. Engang tog hun fejl og pustede i slangen i 
stedet for fløjten. Farligt? spørger De. Overhovedet ikke. 
Det var bare et par regnorme, der var bundet sammen.

 Så kom der en urimelig konkurrent, fjernsynet. Publi-
kum svigtede mit baggårdsteater, man ville se store glit-
rende TV-shows. Mit var for sølle. Men som Buster Larsen 
fra Cirkus Buster engang sagde: Man kan jo ikke sy en 
silkepung af et griseøre. 

Christian Lunn, eks-teaterdirektør

TEKST CAMILLE BLOMST

Rosenborggade 2
(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)

www.kultorvet.dk  ·  info@ostenvedkultorvet.dk

Anno 2008
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Af Anders Højberg Kamp 
og Louise Trier

“Det er en god ide at gøre op med 
geniet, for jeg kan ikke komme i tanke 
om nogen, der har siddet i en kælder 
og pludselig fundet på noget genialt. 
Bare tænk på maleriet af Mona Lisa! 
Det er et bestillingsarbejde og sikkert 
farvelagt af tolv assistenter”, siger 
Anders Morgenthaler, da vi står foran 
det berømte maleri Den Sixtinske 
Madonna på udstillingen Art in the 
Making på Statens Museum for Kunst. 
En udstilling om hvordan kunst bliver 
til, hvordan mesterværker skabes, 
og hvordan kunstnere har arbejdet 
gennem århundreder.

Halstørklædet er smidt om halsen, 
og de karakteristiske briller indram-
mer glimtet i øjet. Samtalen handler 
om kunst. Eller rettere - hvordan 
man skaber et kunstværk. 45-årige 
Anders Morgenthaler kalder sig selv 
for multikunstner i mangel af et bedre 
udtryk. Som både tegner, forfatter 
og filminstruktør er han ikke synder-
ligt imponeret over kunstnermyten i 
maleriet: I en guddommelig drøm har 
Madonna og dermed motivet vist sig 
for kunstnerens øjne.

“Manden har helt sikkert haft en 
drøm eller måske en hashpsykose? 
Det er klart, at man som skaber har 
en ide, og det kan være en original 

ide, ja, ligefrem en genial ide. Men 
derfra til udførelsen har der været 
langt. Når man skaber noget, skal 
det finansieres, og så snart man 
indgår en dialog med dem, der 
betaler, så er det et samarbejde. 
Der skal skitser til, der skal assi-
stenter til. Langt de fleste værker er 
kommet til som samarbejder, og det 
er mine også”, siger Anders Mor-
genthaler på sin vej rundt i udstillin-
gen, der også viser, at et kunstværk 
er meget mere krævende end blot at 
få en ide.     

Han er måske bedst kendt for Wulff-
morgenthaler, en satirisk tegneserie-
stribe og tv-serie lavet i samarbejde 

med forfatter og komiker Mikael 
Wulff. Ikke mindst på grund af den 
fascistiske, højtråbende, lyseblå 
flodhest Dolph, der blev landskendt 
i 00’erne. Men hvordan i alverden 
skaber man en så succesfuld figur 
som Dolph? 

En ophidset flodhest
“Det begyndte med, at jeg ville lave 
en parodi på teletubbies til en mu-
sikvideo, jeg havde fået bestilling på. 
Noget a la teletubbies på syre. Så jeg 
fik fat i nogle dygtige mennesker, der 
byggede en gigantisk scene, og syede 
alle figurerne. Det blev fantastisk. Og 

INSPIRATION Ingen kan sidde lukket inde i en kælder og finde på noget genialt, siger Anders Morgenthaler, der selv har været inspireret af spillefilmen Fargo. Her ses han foran Nicolai Abildsgaards maleri Den sårede Filoktet 
fra 1775. Abildgaard var inspireret af Belvedere-torsoen til højre, da han malede sagnheltens krumbøjede ryg. Den originale torso befinder sig på Vatikanmuseet i Rom, hvor Abildgaard opholdt sig på et stipendium. På fotoet 
ses en gipsafstøbning, som kan ses i udstillingen Art in the Making på Statens Museum for Kunst. Foto: Inger Marie Mulvad 

“Det begyndte med teletubbies på syre”
Den landskendte flodhest Dolph er en af Anders Morgenthalers største succeser og blev til på en blanding af 
teletubbies, en ophidset skuespiller og et boldbat. Tilfældigheder og samarbejde er essentielt for at lykkes som 
kunstner, siger tegneren og filminstruktøren på udstillingen Art in the Making på Statens Museum for Kunst.



så tænkte jeg: Skal det virkelig bare 
være en baggrund til et band?”

Mikael Wulff  kom forbi og sagde: ”Ved 
du hvad Anders, det her er et tv-show.”

Så begyndte de at skrive, udvælge 
fi gurer og lave skitser for DR2. 

“Planen var, at vi ville lave et psy-
kopatisk børneshow. Vi fi k lavet et 
test-afsnit, hvor Hella Joof skulle føde 
et vordesvin, og vi var værterne, og 
det var hamrende kaotisk”, forklarer 
multikunstneren. 

Figuren Dolph blev spillet af Jonas 
Schmidt. Han var iklædt den tonstun-
ge Dolph-dragt med det kæmpestore 
fl odhestehoved fyldt op med vat, så 
han både svedte og havde svært ved 
at høre, fortæller Anders Morgentha-
ler.

“Jonas Schmidt havde det ad helvede 
til, blev irriteret og råbte sine replik-
ker. Mikael og jeg begyndte at grine. 
Det var i forvejen sjovt, at Dolph er 
højreorienteret, så vi begyndte at 
irritere ham så meget, at han til sidst 
blev pissesur”, siger Anders Mor-
genthaler.

Tilfældigvis var der et bat i studiet, så 
multikunstneren bad den ophidsede 
skuespiller tage battet i hånden, og så 
blev Dolph og det berømte citat “Død 
ved kølle” født.

Skitse for skitse
Anders Morgenthaler mener, at fore-
stillingen om det store kunstnergeni er 
en myte. Dolph kan betragtes som en 
genistreg, men var aldrig blevet til no-
get uden en sjov skuespiller, en original 
forfatter, et band og deres planer om 
at lave en musikvideo.

Vi kommer forbi en serie portrætter af 
forfatteren Sophus Schandorph. De er 
udført af skagensmaleren P.S. Krøyer, 
og motivet er næsten det samme 
med enkelte ændringer fra tegning til 
tegning. De er skitseret med en halv 
times mellemrum henover samme 
aften. Til sidst sidder slutresulta-
tet i skabet på et stort indrammet 
lærred. Den systematiske teknik er 
ikke Anders Morgenthalers foretrukne 
arbejdsmåde, selvom det kan være 
nødvendigt.

“Jeg arbejder super hurtigt, og det 
meste er kommet til i første hug. Om 
det skyldes kedsomhed, utålmodighed 
eller genialitet, ved jeg ikke. Men jeg 
skal altid videre i mit hoved. Jeg har en 
manisk rastløshed i mit liv”, siger han.

I mesterlære
Anders Morgenthaler genkender 
de processer, udstillingen Art in the 
Making giver indblik i. Som kunstner 
får man en idé, men ofte på grund 
af en bestilling eller en efterspørgsel 
på kunstmarkedet. Ingen kunst uden 
penge, siger han. Derfor bliver kunsten 
også uundgåeligt påvirket af omverde-
nens forventninger. 

Før kunstakademiernes oprettelse i 
1700-tallet gik man i mesterlære som 
11-12 årig for at lære sit håndværk. Og 
netop håndværk er der for lidt fokus 
på i dag, mener Anders Morgenthaler, 
der samarbejder på en debatbog om 
overakademiseringen af samfundet. 
For ifølge ham lægger akademiserin-
gen endnu mere låg på kreativiteten, 
end markedskræfterne i forvejen gør.

“Det nytter ikke noget, at man nu om 
dage skal skrive rapporter og teoreti-
sere på kunstskolerne. Man begynder 
at optage elever med akademisk fokus 
frem for elever, der tør sprænge ram-
mer og fejle helt grotesk”, siger Mor-
genthaler, der selv er halvt ordblind 
(ja, det fi ndes). Han fortæller, at han 
tre gange var ved at blive smidt ud af 
Designskolen i Kolding og Den Danske 
Filmskole, fordi han ikke gjorde, som 
lærerne sagde. Den historie bliver 
kun mere troværdig, da han laver en 
fuckfi nger til fotografen med en af de 
modelhænder, der står på et tegne-
bord i udstillingen. 

Skåret ind til benet
Selvom Anders Morgenthaler frem-
står som en succes med sine mange 
bøger, fi lm og de tegnede tv-satirer 
Wulff morgenthaler og Pandaerne, har 
livet som kunstner været fyldt med 
bølgedale, siger multikunstneren, da vi 
drikker kaff e på SMK’s cafe.

“Jeg brugte syv år af mit liv på at lave 
fi lmen I am Here med en verdensstjer-
ne som Kim Basinger i hovedrollen. Og 

ingen har set den. Ingen. Og halvdelen 
af dem, der faktisk har set den, synes, 
at den er noget værre lort”, siger han 
om fi lmen, der er langt mere alvorlig, 
end det vi ellers kender Anders Mor-
genthaler for.

Han lærte, at man kun skal bruge 
tid på det, man virkelig har lyst til og 
interesserer sig for.  Derfor er næste 
projekt, ud af fl ere,  at skrive romaner, 
som er sjove - ligesom hans mesterlige 
genistreger.
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PROCES Anders Morgenthaler lider med egne ord af en manisk rastløshed og var tre gange ved at blive smidt ud af Designskolen i Kolding og Den Danske Filmskole, fordi han ikke gjorde, som lærerne sagde. Han sprænger gerne rammerne 
og helst i et tempo, hvor hans fi gurer kommer til verden i første hug. Her giver han fotografen en fuckfi nger i tegnerummet på udstillingen Art in the Making på Statens Museum for Kunst. Foto: Inger Marie Mulvad.

BLÅ BOG

Anders Morgenthaler
Tegner, forfatter, filminstruktør 

og tv-vært

Født 5. December 1972, København

Gift med filminstruktøren Phie Ambo

Uddannet fra Designskolen Kolding 
og Den Danske Filmskole i København

Kendt for tv-satiren og tegnestriben 
Wulffmorgenthaler, Mads og Mono-

polet og KlimaTestamentet

Har instrueret film som Æblet & or-
men, Ekko, I am here og Princess

Er forfatter til en lang række bøger, 
herunder børnebøgerne Baobabtræ-
et, Morgenthaler alfabet og Børne-

magt - da verden gik under
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Til havs med den glemte maler
Maleren Anton Melbye var i sin 
egen levetid berømt for dramatiske 
stemninger og motiver som hav, him-
mel og skibe. Men på grund af hans 
internationale udsyn vendte det dan-
ske kunstmiljø ham ryggen. Berøm-
melsen svandt så meget ind, at han 
næsten er glemt i dag. Nu får Melbye 
historisk oprejsning i en ny udstilling 
på Den Hirschsprungske Samling.
Den Hirschsprungske Samling, ’Mod fjerne 
horisonter’, 9. marts – 17. juni
hirschsprung.dk

Skibet er ladet med elfenben og udlængsel
Publikumspres får japansk 
tegnefi lm på programmet
Cinematekets fi lmserie Ønskefi lm 
giver publikum mulighed for at 
bestemme, hvilke fi lm der skal vises 
på det store lærred. I den forbindelse 
pegede adskillelige biografgængere 
på den japanske science fi ction-teg-
nefi lm ’Akira’ fra 1988. Filmen bliver 
vist 9. marts med introduktion af 
bloggerne fra Filmnørdens Hjørne.
Cinemateket, ’Akira’, 9. marts
cinemateket.dk

Skibe skåret i elfenben
Der er modelskibe, og så er der 
modelskibe udskåret i elfenben. Med 
elfenben blev samtlige detaljer, fra 
master og reb til sejl og skrog, ud-
formet af kongefamiliens kunstdre-
jer Jacob Jensen Nordmand. I dag 
fi nder du hans miniature-sejlbåde og 
fregatter fra 1600-tallet i Rosenborgs 
skatkammer.
Rosenborg, Skatkammeret
kongernessamling.dk

”Det næste store øjeblik i historien 
tilhører os”
Sådan slutter Ursula Reuter Chris-
tiansens kortfi lm Skarpretteren fra 
1971. Filmen er et af de vigtigste 
kunstværker inden for den tidlige 
feminisme og gør op med tradi-
tionelle kvinderoller ved blandt andet 
at slå en kvinde ihjel. Den kan ses på 
Statens Museum for Kunst sammen 
med en udstilling, der fortæller om 
fi lmens tilblivelse.
SMK – Statens Museum for Kunst, ’Skarprette-
ren’, kan ses frem til 10. juni.
smk.dk

Jorden kalder klimaforandringerne
Hvem er mest udsat, når tørken 
breder sig, og temperaturstig-
ninger får smitsomme sygdomme 
til at fl orere? Klimaforandringerne 
kommer til at påvirke menneskers 
sundhed, men det store spørgsmål 
er, hvem det vil ramme, og hvad vi 
som samfund gør ved det. Kom til 
debataften og deltag i diskussionen 
med ekspertpanelet.
Statens Naturhistoriske Museum, ’Jorden 
Kalder: Klimaforandringer – vores sund-
hed og livsvilkår er i spil’, 21. marts
geologi.snm.ku.dk
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Historien bag de hvide skatte
På Rosenborg fi ndes en af Europas 
største kongelige samlinger af 
kunsthåndværk lavet af elfenben og 
narhvalstand. I 1500-tallet troede 
man, at narhvalstand var enhjør-
ningehorn. Samlingen vidner om de 
danske forbindelser til Nordatlanten 
og Vestafrika. Den 7. marts kan du 
høre en af slottets eksperter, Jørgen 
Hein, fortælle om de hvide skatte, 
når han gæster Davids Bazar.
Davids Samling. Davids Bazar: ’Elfenben 
og narhvaltand – elefanter og enhjørnin-
ge’, 7. marts 2018 – davidmus.dk
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TERROR Efter sommerferien får Tek-
nik- og Miljøudvalget præsenteret en 
række scenarier for, hvordan man 
kan begrænse biltrafikken i Middel-
alderbyen for at mindske risikoen 
for terrorangreb. Til efteråret får kø-
benhavnerne mulighed for at komme 
med deres input.

Som tidligere omtalt i Københav-
neravisen afsatte et flertal i Teknik- 
og Miljøudvalget i november 2017 
knap to millioner kroner til at un-
dersøge muligheden for at begrænse 
biltrafikken i Middelalderbyen for 
at mindske risikoen for terroran-
greb. Forvaltningen har nu oriente-
ret udvalget om, at man forventer at 
kunne præsentere politikerne for en 
række udvalgte scenarier efter som-
merferien.

Scenarierne vil også danne ud-
gangspunkt for den offentlige dialog, 
der følger i efteråret, hvor københav-
nerne kan komme med deres input. 
Politikerne vil efter sommeren tage 
stilling til, hvordan dialogprocessen 
præcis skal forløbe. 

Generende for cyklister
Siden december 2016 har Køben-
havns bymidte på anbefaling fra PET 
og Københavns Politi været præget af 
hastighedsdæmpende foranstaltnin-
ger, der skal begrænse risikoen og mi-
nimere skader ved terrorangreb med 
anvendelse af køretøj. Mange af de 
hastighedsdæmpende foranstaltnin-
ger er etableret i Middelalderbyen, 
hvor de blandt andet bliver oplevet 
som barrierer af cyklister og gående.

På den baggrund besluttede et 
flertal i Teknik- og Miljøudvalget sid-
ste år at sætte penge af til at under-
søge, hvilken effekt og konsekvenser 
det vil have, hvis man sikrer Middel-
alderbyen bedre ved at begrænse bil-
trafikken i området.

Analyserne skal blandt andet 
undersøge, hvordan det vil påvirke 
strømmen af cyklister, gående og an-
den trafik i området samt parkering 
og byrum både indenfor og udenfor 
Middelalderbyen. Analysen skal også 
fokusere på, hvilken type biltrafik 
udover udrykningskøretøjer, handi-
capkørsel og lignende, der skal have 
adgang til området.

Endelig beslutning i 2019
Forvaltningen vil undervejs i analy-
searbejdet inddrage viden og ønsker 
fra en række nøgleaktører som ek-
sempelvis Indre By Lokaludvalg, for-
eninger i Indre By og forskellige in-
teresseorganisationer.

På baggrund af den offentlige 
dialog i efteråret og eventuelle sup-
plerende analyser, forventer forvalt-
ningen at kunne fremlægge to eller 
tre løsningsforslag til endelig politisk 
behandling medio 2019.

Det er i sidste ende København Po-
liti og PET, som skal vurdere, hvor 
mange hastighedsdæmpende foran-
staltninger der er brug for, hvis biltra-
fikken i Middelalderbyen begrænses.

lp@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN  

TERRORANGREB 
BEGRÆNSER TRAFIKKEN 
I MIDDELALDERBYEN

Autentiske historiske rammer 
til unikke oplevelser

Vi tilbyder autentiske historiske rammer, 

fortrolighed og nærvær samt et fleksibelt og 

engageret personale, der med glæde står til 

jeres rådighed fra start til slut.

Lejes ud til møder, receptioner og fester  

- med og uden forplejning kontakt os for tilbud

Admiral Gjeddes Gaard
St. Kannikestræde 10 A   |   1169 København K   |   7022 1087
www.admiralgjeddesgaard.dk   |   admiral@gjeddegaard.dk

I løbet af 2017 har Københavns Kommune arbejdet på at forskønne og udskifte de ha-
stighedsdæmpende betonklodserne, så de tager sig bedre ud i byrummet. Mere end 100 
betonklodser er derfor blevet udskiftet med enten plantekummer eller granitblokke, mens 
de resterende betonklodser er blevet malet eller beklædt.
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KLUMME  Lørdag den 27. januar 2018 døde den 91 
årige Ingvar Kamprad, manden, der i 1948 star-
tede møbelkæden Ikea. Hans død har vakt megen 
opmærksomhed i medierne. Københavneravisens 
læsere slippe heller ikke, men får endog lov til at 
læse om mine personlige oplevelser med Ingvar 
Kamprad. 

IKEA åbnede sit første varehus i Danmark i Bal-
lerup i 1969. Kort tid efter åbningen blev jeg bedt 
om at holde foredrag i Møbelhandlerforeningen i 
forbindelse med foreningens årlige generalforsam-
ling. Sammen med min gode ven, fotograf Jan Nør-
gaard, drog jeg til IKEA og vi gennemfotograferede 
det store udvalg af møbler, der var i varehuset. 
Efterfølgende fotograferede vi udstillingerne i de 
mange møbelforretninger på Gl. Kongevej. Vores 
optagelser hos IKEA og på Gammel Kongevej blev 
præsenteret på en storskærm under foredraget.

Møbelhandlerforeningens medlemmer var ikke 
imponerede over vareudvalg, hovedsagligt bestå-
ende af fyrretræsmøbler, som IKEA præsenterede 
og solgte i varehuset. Forståeligt nok, for IKEA’s 
møbler var meget anderledes, nærmest primitive, 
sammenlignet med det sortiment, som de klassi-
ske møbelhandlere havde. IKEA fik nys om, hvad 
jeg havde præsenteret for møbelhandlerne og kort 
efter kom der et kæmpeskildt op over indgangen 
til IKEA, hvor der stod: FOTOGRAFERING FOR-
BUDT.

Ingvar Kamprad grundlagde IKEA i 1943, altså 
under den 2. verdenskrig. På det tidspunkt var 
Kamprad  kun 17 år gammel. Hans første kom-
mercielle aktiviteter var at sælge julekort, blyanter 
og nylonstrømper via postordre. Navnet IKEA er 
initialerne på hans navn, samt barndomsgårdens 
navn og sogn.  Elmtaryd Agunnaryd. Det forlyder, 
at Kamprad havde sympati for nazismen. Det er 
dog ikke omtalt i den aktuelle dagspresses ellers 
meget fyldige omtale af Kamprad og IKEA.

Min interesse for IKEA resulterede i en henven-
delse fra Ken Muff Lassen, der var direktør hos 
IKEA i Danmark. Det møde resulterede i, at jeg 
blev hyret som konsulent for IKEA, der godt kunne 
bruge de analyser af  befolkningens holdninger og 
indkøbsvaner, som jeg fra 1983 til 2005 gennem-
førte i regi af Institut for Konjunktur-Analyse. 

På et tidspunkt blev jeg inviteret til krebsegilde 
i Sverige i et område, som Ingvar Kamprad ejede. 
Krebsegilder kendte jeg fra Finland, men Ingvars 
udgave var anderledes, på en for ham karakteri-
stisk måde. Vi skulle selv fange krebsene! For at 
fange krebs i de særlige krebsenet, skulle vi først 
ud og fiske skaller i en sø. For at fange skaller, en 
lille fisk på størrelse med en sild, skal der graves 
orm, der skal på fiskekrogen. Skallerne blev slag-
tet og skåret op, så de kunne lokke krebsene ind i 
burene. Var de først inde, kunne de ikke komme 
ud igen. Det var således ikke en endags affære. 
Da alt var på plads, kom der øl og brændevin på 
bordet og festen kunne begynde. Arbejde først og 
fornøjelsen efterfølgende.  

jt@kbhavis.dk

 TEKST  
 JØRN THULSTRUP, CAND. POLIT.  
 INSTITUTE FOR BUSINESS CYCLE ANALYSIS 

FARVEL TIL INGVAR KAMPRAD

"

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

270,-
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MAGASIN I ældre tid lå der ud for ky-
sten ved København en række små-
øer og holme. Den østligste af dem 
fik sin egen historie. Holmen var var 
afskåret fra Sjælland med et ca. 10 m 
bredt sund ind til Højbro Plads, der 
omtalt som Bremerholms Dyb. Der 
er flere udgaver af, hvordan øen fik 
sit navn. Den ene er, at der på øen 
voksede mange brombær – dengang 
”bræmbær”. Den anden udgave går på, 
at det var på den lille holm, at kong 
Hans i 1510 etablerede en flådebase og 
værft. Der blev åbenbart hentet skibs-
byggere fra den tyske by Bremen. De-
res tilstedeværelse skulle have give 
anledning til navnet Bremernes Holm 
– Bremerholm. 

Bremerholms Dyb forsvinder ved 
opfyldninger i 1500-tallet, og øen gror 
sammen med Sjælland. Christian 4. 
deler i 1606 den tidligere ø med en 
skibskanal ”Holmens Kanal”, som de-
ler flådebasen Gammelholm fra be-
byggelsen syd for Nikolaj Kirke. På 
det store træskibsværft var der værk-
steder, søkortarkiv, admiralitet og en 
lang række andre aktiviteter. Det var 
også straffeanstalt. Kriminelle blev til 
1741 dømt til straffearbejde på flåde-
basen, belagt med jern og lænker.

Op mod Kongens Nytorv bygges 
fra 1677 Charlottenborg. I haven bag 
den indrettes i 1778 en ny botanisk 
have. Kongen havde skænket haven 
til formålet. Den skulle drives og fi-
nansieres i fællesskab af kongen og 
universitetet. 

Efter de første slesvigske krige 
1848-50 manglede staten penge. Flå-
dens skibe ændrede sig også, blev 
dampdrevne og efterhånden bygget i 
jern. Så den gamle flådebase var utids-
svarende, og blev nedlagt. Ved lov af 
15. april 1859, blev Bremerholm solgt 
til privat bebyggelse. Alle flådens ak-
tiviteter blev overflyttet til Ny Holm, 
som vi i dag bare kalder Holmen. Også 
Botanisk Have måtte flytte til Østre 
Vold i 1871, da dens areal også blev 
udstykket.

Området bliver ryddet og til dels 

opfyldt, reguleret og udparcelleret 
gennem 1860erne. Ved den nye kyst 
anlægges Havnegade, der løber igen-
nem til Nyhavn. Gaden bliver navngi-
vet 1864, og byggeriet begynder. Det 
var arkitekten Ferdinand Meldahl 
der stod for planlægningen af det nye 
kvarter. Grundene var dyre, og bygher-
rerne udnyttede pladsen til det yder-
ste. Husene blev opført i lyntempo ca. 
28 uger fra den første sten blev lagt 
til taget blev lagt. Husene på Gam-
melholm blev opført i 4-5 etager med 
flotte facader ud mod gaden, men med 
grå og triste bagsider og overfyldte og 
mørke baggårde. På sit højeste boede 
der over 5.500 mennesker i kvarteret. 
Husene i baggårdene, hvoraf mange 
kun havde 2 meters afstand imellem 
sig, blev nedrevet i 1970'erne og områ-
det har nu kun huse ud mod gaderne 
og store grønne baggårde.

De nye gader i kvarteret fik navn 
efter danske søhelte, og Holberg og 
Heiberg som store skikkelser fra det 
Kongelige Teater.

Holmens Kanal, der oprindeligt løb 
ind fra Børsgraven og op til Kongens 
Nytorv, tilkastes i 1864. Et kort gade-
stykke forbi Holmens Kirke til Hol-
mens Bro hed til 1877 Størestræde.  
Nu fik hele de nye gadestykke navnet 
Holmens Kanal. Det tilkastede kanal-
stykke ned til Børsgraven fik navnet 
Havnegade. De gamle palæbygninger 
på kanalens modsatte side blev beva-
ret. Derved opstår det torv, hvor søhel-
ten Niels Juel fik sit monument i 1881. 
Det gamle Kongelige Teater fra 1748 
nedrives, og det nuværende indvies i 
1874. Derved får gaden Holmens Ka-
nal sit nuværende forløb til Kongens 
Nytorv. Overfor Holmens Kirke opfø-
res en ny Nationalbank i 1865-70. Den 
nedrives i 1976.

Der er i dag kun ganske få rester til-
bage af den gamle flådebase. Holmens 
Kirke var flådebasens oprindelige an-
kersmedje, og navnet Holmens Bro er 
minder. Bag Charlottenborg står en 
rest af reberbanen, der blev anlagt i 
1573. Bag den det noget ombyggede 
sejlhus fra flådebasen. Ellers er kun 
navnet Gammelholm tilbage.

Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen fortæl-
ler om det gamle København i hver udgave 
af Københavneravisen.

MAGASIN MYLIUS

FLÅDEBASEN DER BLEV 
TIL BOLIGKVARTERET 

GAMMELHOLM
Flådens gamle base på Bremerholm blev i 1858 omdannet til et tæt boligkvarter.

TEKST  
Allan Mylius Thomsen   
Byhistoriker

Gammelholms kystlinje ca. 1860. I bag-
grunden Nyhavn. Her anlægges i 1864 
Havnegade. Foto Københavns Museum.

Holmens Kanals indløb fra Børsgraven ca. 1864 før tilkastningen. Bagerst ligger Børsen. Th. 
Holmens Kirke. Tv. området, hvor Nationalbanken opføres i 1865-70. Dette stykke hedder i 
dag Havnegade. Foto København Museum.

Botanisk Have bag Charlottenborg kort før 
flytningen til Øster Vold i 1871. Foto Køben-
havns Museum.

Den tilkastede Holmens Kanal og Støre-
stræde ca. 1870. I baggrunden det an-
det Christiansborg. Tv. Nationalbanken, 
Holmens Kirke og det siden nedrevnede 
Søkortarkiv. Foto Københavns Museum.

Den tilkastede Holmens Kanal med det gamle 
Kongelige Teater tv. Teateret nedrives i 
1874, og gaden får sit nuværende forløb. Bag 
teateret de imposante facader fra Gammel-
holm-kvarteret. Foto Københavns Museum.
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Jorden går under på fredag – Men prøv alli-
gevel om ikke det skulle være muligt, at få 
billetter til årets Studenterrevy, der spiller 
i Kulturhuset Indre By. 

Temaet får Studenterrevyen, traditionen 
tro stillet an af Kgl. Privilegerede Kongelig 
Majestaets Acteurs, tager udgangspunkt i 
den helt overordnede og mest truende ver-
denssitutione: vandstanden stiger i havene, 

temperaturerne stiger på jorden, menne-
sket er overladt til sig selv

Studenterrevyen 2018 fokuserer på bæ-
redygtighed og tager fat i en fremtidig 
verdenssituation hvo menneskehedens 
overforbrug af jordens ressourcer har kon-
sekvenser. Forestillingen spiller fra den 3. 
- 24. marts.

 Mere info på www.Studenterrevyen.dk

Tivoli Skruer op
Efter flere år med trakasserier mellem Tivoli og naboerne til 
Carstensens gamle have om støj, musik og larm og grænserne 
for samme, er der nu -måske- indgået et historisk kompromis: 
Tivoli nu fået tilladelse til  skrue 7db højere op end nu, når 
sommersæsonen starter. Den nye grænse går ved 96dB  - hvilket 
svarer til lyden af en boremaskine, (en samtale i almindeligt leje 
er på 60dB) meddeler Tivoli forbindelse med offentliggørelsen 
af programmet for den kommende sommersæsons fredagsrock.
 Til gengæld må Tivoli så tage det hensyn til naboerne, at der 
kun fyres fyrværkeri af 50 gange i indeværende år. Tidligere 
har Tivolis fyrværkerimester ellers haft tilladelse til at fyre den 
af 208 dage om året svarende til fire dage om ugen. Det bety-
der at langt de fleste af sommerens fyrværkerishow vil foregå 
i weekenden. Det er Københavns Teknik- og Miljøforvaltning, 
der har udarbejdet den nye støjtilladelse til Tivoli på foran-
ledning af Borgerepræsentationen. Der mulighed for at gøre 
indsigelse over tilladelsen de næste fire uger.

Eattaly kaputt
Meget tyder på at København er ved at være mættet, hvad 
angår indendørs madmarkeder. Det giver mening, når Illum 
forleden overraskende meddelte, at det italienske madmar-
ked Eattaly i stormagasinets underetage lukker pr. 1. april. 
Eattaly blev indviet i efteråret, men har altså efter under et 
halvt år med det italienske madmarked på markedet, valgt 
at pakke hele herligheden sammen igen. Hvad det nu skal 
ske i de eksklusive kvadratmetre midt i byen, vil Illum for-
tælle senere på måneden. 

Suppeurt i sværtegade
Suppe der har simret over et sagte blus i timevis, er det nye 
sort for sundhedsdyrkere, men derfor kan det jo godt både 
smage godt og være souper-nærende. Det er devisen fra det 
meget råvare-, økologi og sundhedsbevidste lille kælder-
etablissement i Sværtegade 3 der lancerer sig selv under nav-
net soupherb – suppeurt. De ekstremt fyldige supper kaldes 
Broth og serveres i tykke syltetøjsglas. En Broth koster 119 
kroner og suppepriserne spænder fra 79-89 kroner. Men så 
skulle det altså og være sundt med sundt på.

Studenterrevy 
i kulturhuset Indre By
TEKST HENRIK VESTERBERG
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KARSTEN HANSEN - STRIBER

BONUS Ansatte i Region Hovedstaden 
fik i stor stil ekstra penge ind på kon-
toen i form af engangsvederlag. I 2017 
blev der udbetalt 17,6 millioner kroner 
i engangsvederlag til medarbejdere 
uden chefkontrakt i regionen. I 2016 
blev der udbetalt 14.356.274 kroner, 
mens beløbet i 2015 lå på 10.074.199 
kroner. 

Det viser en ikke offentliggjort re-
degørelse fra Region Hovedstaden til 
forretningsudvalget i regionen.

Ifølge Region Hovedstadens egen 
redegørelse gives vederlagene "hoved-
sagelig med begrundelse i ekstraordi-
nære eller særlige opgaveløsninger".

Formand for Region Hovedstaden 
Sophie Hæstorp Andersen (S) vil nu 
have bedre kontrol med udbetalin-
gerne af engangsvederlag.

- Jeg ønsker ikke, at disse udbeta-
linger af engangsvederlag kommer ud 
af kontrol, og derfor vil jeg fremover 
bede forvaltningen om årligt at op-
lyse, hvor store beløb der bliver ud-
betalt, siger hun til MX. 

Kun fem procent får bonus
Enhedslistens medlem Marianne Fre-
derik savner svar på, hvorfor nogen an-
satte har fået engangsvederlag. I alt er 
der 39.400 medarbejdere i Region Ho-

vedstaden, men det er kun omkring 
fem procent af de ansatte, hvilket sva-
rer til 1997 ansatte, der har fået del i 
puljen med engangsvederlag.

- Jeg mener jo, at det er et "fedterøv-
stillæg", og jeg efterlyser, at der kom-
mer større gennemsigtighed i udbeta-
lingerne af engangsvederlag. Derfor vil 
jeg nu stille spørgsmål, om hvem der 
fået engangsvederlag, og hvorfor de har 
fået det, siger hun.

Udbetalingen af engangsvederlag 
kommer ligeledes bag på Dansk Folke-
partis medlem af forretningsudvalget 
Henrik Thorup. 

- Jeg er overrasket over, at regionen 
udbetaler så højt et millionbeløb i en-
gangsvederlag. Det er bestemt ikke no-
get, jeg har været med til at vedtage, så 
jeg synes kun, det er ret og rimeligt, at 
vi får klarhed over, hvem der får denne 
form for belønning for deres arbejde. 
Der er åbenbart nogen hospitalsdirek-
tører, der sidder med en pose penge og 
uddeler vederlag som en form for me-
dalje til medarbejdere, siger han.

Ud over engangsvederlag til ansatte 
blev der i 2017 udbetalt 5.461.109 kro-
ner til ledere og medlemmer af direk-
tioner i Region Hovedstaden.

lp@kbhavis.dk

HVIS DU VIL OP I OSTESTANDARD
DER ER TRE TRIN NED

Velkommen i Ostekælderen i Gothersgade
Besøg Danmarks ældste ostekælder

fra 1888

BONUSFEST 
FOR MILLIONER 
I REGION HOVEDSTADEN

Engangsvederlag til medarbejdere uden chefkontrakt i Regionen Hovedstaden er steget 
voldsomt. Fra 10,1 millioner kroner i 2015 til 17,6 millioner kroner i 2017.

TEKST LARS PETER LORENZEN  
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LOVENDE DEBUTANT 
SOFIE RIIS ENDAHL HAR SKREVET EN AKTUEL UNGDOMSROMAN, 
DER BL.A. HANDLER OM DELING AF INTIME BILLEDER PÅ NETTET.
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TEKST JANNIK LUNN

SPAR OVER 250,- KR.!
HOBBIT I HABBIT
408 SIDERS
MEDRIVENDE 
ERINDRINGER FRA
KØBENHAVNERAVISENS 
SENIOREDITOR

BOGLADEPRIS KR. 349,95 
PRIS TIL KØBENHAVNER- 
AVISENS LÆSERE 

KUN 89,- KR. 
+ forsendelse 35,- Kr

En personlig livsskildring 
men er også et forbløf-
fende billede af Danmark i 
forandring. Fra ungdomso-
prør og TVs Peberkværnen, 
Søndagsavisen Hovedbladet 
og erobringen af Christiania 
over Bornholmsk befriel-
seskamp, chefredaktørpost 
på Ekstra Bladet og Squash 
reklamer til seniorliv som en 
af vore førende skarpe pen-
ne, forfattere og samfunds-
revsere!

Køb den på 
www.cdklassisk.dk 

eller bestil på 
info@cdklassisk.dk

"

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

270,-

Tlf.: 53 56 02 42
 Web: kbhavis.dk

Epost: kbh@kbhavis.dk

ANMELDELSE Forfatteren og 
kritikeren Peter Dürrfeld, 
som har en større produk-
tion af både skønlitteratur 
og fagbøger bag sig, tager i 
København med V og N og 
Ø og K læserne med på en 
charmerende lystvandring. 
Bogen er delt op efter de for-
skellige kvarterer i hovedsta-
den, og i de fleste tilfælde er 
beskrivelserne knyttet sam-
men med personlige oplevel-
ser. Dürrfeld boede i mange 
år af sin barndom i Nørre 
Farimagsgade 29, og han gik 
på Nørrevold Skole. Én af de 
første lokaliteter er broen i 
Ørstedsparken, der var bin-
deleddet mellem hjemmet 
og skolen, og den krydsede 
Peter dagligt, når han var 
kommet forbi det lille plan-
kehus, hvor de sortklædte 
havebetjente sad og røg 
cerutter og drak kaffe, når 
de ikke var ude for at kon-
trollere, at græsset ikke blev 
betrådt, og at der ikke blev 
spillet fodbold. Dürrfeld 
fortæller også her om både 
statuer og om brødrene Ør-
sted, som har lagt navn til 

parken. Da Peter Dürrfeld 
som voksen går tur i parken 
med sine døtre, spørger den 
ene: ”Var ham Ørsted bøsse, 
siden han har givet navn til 
Ørstedsparken?” 

Alle krinkelkroge
Der er også mange anekdo-
ter om kendte københavnere 
som fx Olga Svendsen, der i 
mange viser hylder Køben-
havn. I kapitlet om Øster-
bro, hvor Peter Dürrfeld bor 
nu, får man en del at vide 
om fodbold og om Gunnar 
Nu Hansen, men også om 
blegedammene, hvor blege-
mændene og blegekonerne 
blegede deres lagner i mo-
sevandet. I kapitlet om Det 
Kongelige Teater handler 
meget om de to Poul’er: Re-
umert og Reichhardt med 
mange pudsige hændelser 
i kølvandet på de to store 
skuespillere. I kapitlet om 
Forum er der meget nostalgi 
omkring forne tiders seksda-
gesløb. Gothersgade, Frede-
riksberg Alle, Rådhusplad-
sen og Nordhavn har fået 
deres helt egne kapitler, og 

det samme har både Ama-
ger, Vesterbro og ikke mindst 
Nørrebro. København H 
handler om Hovedbanegår-
den, og her tager forfatte-
ren os med i DSB Kino Den 
vide verden, hvor man for en 
krone kunne slå ventetiden 
ihjel, hvis man var kommet 
for sent til toget. Christians-
borg har også sit eget kapi-
tel, og de to sidste kapitler 
i bogen har deres helt egen 
charme, og kunne være ble-
vet til selvstændige bøger. 
Først ét om Københavner-
nes maler Paul Fischer, der 
ikke på museerne får den 
opmærksomhed, han efter 
Dürrfelds mening burde - 
han malede immervæk over 
1.000 malerier. Dernæst sid-
ste kapitel En symfoni af 
sporvogne, der fortæller om 
de enkelte linjer fx linje 16, 
der blev kaldt kirkegårdslin-
jen, da den passerede næsten 
samtlige kirkegårde fra Ve-
stre Kirkegård, langs Assi-
stens Kirkegård og ud til Bi-
spebjerg Kirkegård. 

Peter Dürrfelds køben-
havnerbog er ikke illustre-

ret, men det gør ikke noget, 
for hans levende beskrivelser 
fremmaner det ene billede ef-
ter det andet for læserens in-
dre øje. Det er en nydelse at 
have Dürrfeld som en meget 
vidende guide.

jl@kbhavis.dk

Peter Dürrfeld

København med V og N og Ø og K. 

En lystvandring gennem syv årtier

182 sider. 

Forlaget Vandkunsten.

EN LYSTVANDRING 
GENNEM SYV ÅRTIER
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TEKST JANNIK LUNN

EN MEGET VIGTIG 
UDGIVELSE

AKTUEL UNGDOMSROMAN 

FULD AF TALENT

ANMELDELSE  Forfatteren og debat-
tøren Egon Clausen har med Hvide 
pletter – Kritik af Statens udflytning 
skrevet en tankevækkende lille bog, 
som alle (specielt politikere) burde 
læse. For som Clausen skriver, er det 
yderst tvivlsomt, om der overhovedet 
er en økonomisk gevinst i at strø Sta-
tens offentlige arbejdspladser ud over 
landet. Han mener snarere, at der er 
tale om et initiativ fostret af hævntør-
stige politikere. Et helt grotesk eksem-
pel er, at der er planer om at oprette 
hele to nye kunstfonde, en for øerne 
og en anden for Jylland. Pengene skal 
tages fra den allerede eksisterende 
kunstfond og kan kun udbetales til 
projekter, der får støtte fra det lokale 
samfund. ”Det lugter af bindingsværk 
og stråtag, for de foretagender, der har 
penge nok til den slags, vil være lokale 
erhvervsvirksomheder. "Det vil sige, 
at der kommer helt andre instanser 
ind, når kunst skal bedømmes. Man 
kan gætte på, at en del svinebaroner 
og måske en enkelt kvotekonge vil 
være interesserede i at knytte lokale 
kunstnere til deres hof, så der kan rej-
ses evigt holdbare mindesmærker over 
deres virke. Under alle omstændighe-
der ligner det et brud med sædvanlig 
praksis, hvor uafhængige udvalg med 
den størst mulige kunstfaglige viden 
afgør, hvad der er lødig kunst. Forsla-
get om de to fonde bygger således på 
falske forudsætninger og betegner et 
brud på en praksis, der har hersket i 
Kunstfonden siden dens oprettelse.” 
Helt fatalt er det, at regeringen ikke 

har gjort brug af de erfaringer, som 
fx Norge og Storbritannien har gjort, 
nemlig, at de færreste flytter med, når 
en arbejdsplads rykker til en andel del 
af landet, noget der betyder, at der ikke 
er besparelser, tværtimod, samt at den 
offentlige service bliver svækket mid-
lertidigt. 

Egon Clausen skildrer ganske hu-
moristisk og foruroligende turen fra 
”de hvide pletter” på landkortet til den 
sorte plet, der er blevet sat på Dan-
mark. Måske kommer denne vigtige 
udgivelse for sent, da mange af Statens 
udflytninger allerede er iværksat, men 
man kan håbe, at rigtig mange vil læse 
bogen, inden de skal til valgurnerne 
næste gang.

jl@kbhavis.dk

ANMELDELSE  Sofie Riis Endahls ung-
domsroman Sindstequila er en histo-
rie, som henvender sig til rigtig mange 
– både unge og gamle. Den handler 
om pigen Anne, som kommer fra Ring-
købing og starter på et gymnasium i 
Nordsjælland. Da hun til en fest er del-
tager i en bodytequila, må hun kort tid 
efter se, at hun er blevet fotograferet, 
og billedet af hendes halvnøgne krop 
er blevet delt på de sociale medier. 
Man følger også en af de andre piger, 
Rei, der har en japansk mor, bliver 
kaldt Nonne af de andre piger, fordi 
hun endnu er jomfru. Hun kærester 
lidt med Annes tvillingebror Johan, 
mens Anne har et godt øje til Reis pap-
bror Sebastian. Rei vil egentlig gerne 
være veninde med Anne, men hun fø-
ler sig fanget i den pigegruppe, hvor alt 
drejer sig om kærester og sex, og Anne 
føler sig ensom, da hendes ekskæreste 
fra Vestjylland, Peter, vist har fundet 
nye kærester. Det er en flot skrevet hi-
storie, der er uhyre aktuel netop nu, 
hvor der er sager om intime billeder og 
film, som bliver delt på Nettet, uden 
af de afbildede medvirkende har gi-
vet lov.

Men det er også en roman om en-
somhed og om at stå ved sine grænser 
og at turde modstå gruppepresset. So-
fie Riis Endahl går stadig i gymnasiet, 
og hun har tidligere bidraget til både 
novellesamlinger og en digtsamling, 
og måske er Sindstequila en begyn-
delse på et spændende forfatterskab.

jl@kbhavis.dk

Sofie Riis Endahl

Sindstequila

268 sider

Byens Forlag

Egon Clausen

Hvide pletter - Kritik af Statens udflytning. 

97 sider. Jensen & Dalgaard  
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MESTERLIG 
KÆRLIGHEDSROMAN 
FRA DET VIRKELIGE LIV

FIN FOTOBOG 
OM EN BYDEL 
I HOVEDSTADEN

ANMELDELSE  En anden gren er 
en kærlighedsroman, hvor to 
kulturer møder hinanden, og 
sød musik opstår. Det er for-
fatteren Jesper Wung Sung, 
der har brugt sine oldeforæl-
dres historie som udgangs-
punkt for sin roman.

Kinesere i Tivoli
I forlængelse af de grusom-
heder, der omkring forrige 
århundredeskifte opstod i 
Kina i forbindelse med den 
såkaldte bokseropstand, blev 
en flok kinesere sat ombord i 
lastrummet på det gode skib 
Manchuria, der sejlede fra 
Canton, Shanghai og Hong 
Kong til Europa, hvor målet 
var København. Med på ski-
bet var hr. Madsen Johannes, 
en dansker, som beherskede 
en smule kinesisk, og som 
var den, der havde udfærdiget 
kontrakterne. De gik ud på, at 
de ægte kinesere skulle være 
en del af forlystelserne i Ti-
voli, hvor publikum kunne se 
dem arbejde, tilberede mad og 
underholde med diverse fær-
digheder. 

Et umage par
Blandt kineserne var en ung 
mand Wung Sung San, der 
bl.a. var dygtig til at tegne 
med pensel. På samme tid 
arbejder en ung kvinde, In-
geborg Danielsen, som ekspe-
ditrice hos kongelig hofbager 
Olsen i Frederiksberggade. In-
geborg og hendes kollega Hen-
riette samt Henriettes kæreste 
Edvard tager sammen i Tivoli. 
”Lad os komme ned og se de 
gule gespenster,” siger Edvard 
og trækker Henriette og Inge-
borg med hen til kineserbyen, 
der ligner H.C. Andersens uni-
vers. Dagens program for Kina 
i Tivoli er slået op på en pla-
kat: ”Kl. 4: Kinesisk Teater – 
Afvekslende Repertoire. Kl. 5: 
Kineserne spiser – Foregaar 
bag Templet. De faar gentagne 
Gange om Ugen tilbragt frisk-
slagtede Hunde og Katte.” Ef-
ter en tur i rickshaw står de 
foran et bord, hvor San med 
pensel og tusch maler en bam-
busgren samt nogle kinesiske 
tegn, hvorpå han forærer Inge-

borg papiret. Det bliver deres 
første møde, og begge er de op-
sat på ikke, at det ikke er det 
sidste. Men let bliver det ikke, 
for der er hegn rundt om Ti-
voli. Imidlertid lykkes det for 
San at forcere hegnet til trods 
for, at det ikke er tilladt. Han 
mødes med Ingeborg, og så-
dan begynder deres kærlig-
hedseventyr til familien Da-
nielsens store fortrydelse. 
Hun bliver forvist fra hjem-
met, og i den næste tid må 
det umage par finde forskel-
lige steder i København, hvor 
de kan mødes. 

San og Ingeborgs kvaler
Da kinesernes tid i Tivoli er 
forbi, og de skal tilbage til 
Kina, absenterer San sig fra 
sine landsmænd, og nu star-
ter han sin kamp for dels at 
få dansk statsborgerskab, dels 
for at få lov til at åbne en re-
staurant, men alle steder ren-
der han hovedet mod en dør. 
Efter at San har mødt Marius 
Christensen, der er forpagter 
på Hotel Dania i Frederiks-
havn, bliver han i 1906 ansat 
her som tjener, og Ingeborg 
og San får deres første børn. 
I Frederikshavn får Ingeborg 
besøg af sin far, der mener, 
at hendes kinesiske mand har 
kastet forbandelse over fami-
lien. I 1910 bryder familien 
Wung Sung igen op og drager 
til Berlin, hvor San etablerer 
en restaurant, der kommer til 
at hedde Kopenhagen. Men så 
kommer Første Verdenskrig 
med vareknaphed og fattig-
dom samt et had mod alt, der 
ikke er tysk. Og da berlinerne 
tror, at San er japaner, bliver 
restauranten smadret, og det 
ender med, at familien i 1916 
flygter tilbage til København. 
San bliver ansat som tjener på 
Rådhuscafeen, samtidig med 
at han får en statistrolle på 
Det Kongelige Teater i H.C. 
Andersens Nattergalen, hvor 
han skal sidde som kejseren 
i Kina til en fyrstelig løn. In-
geborg og San har undervejs 
mistet et par af deres børn, og 
syg af tuberkulose bliver San 
Wung Sung indlagt på Øre-
sundshospitalet, hvor han dør 

i 1926. Først i 1941 lykkes det 
for Ingeborg igen at få sit dan-
ske statsborgerskab, og hun 
overlever San med 36 år og 
dør i 1962. I Efterskriftet kan 
man læse, at sønnen Herbert 
får tre børn, hvor den ældste 
Hainan møder Elly i Marstal 
på Ærø, som han bliver gift 
med, og deres førstefødte Jes-
per er forfatteren til En anden 
gren.  

Smuk historie med paralleller 
til i dag
Romanen er efter min me-
ning et mesterværk, der både 
fortæller en gribende kærlig-
hedshistorie mellem to me-
get forskellige mennesker, og 
samtidig lykkes det for Wung 
Sung at skildre både Køben-
havn og Berlin, som byerne 
var dengang med en racisme, 
der ikke er så forskellig fra 
den, man ser i dag. At Jes-
per Wung Sung med En an-
den gren snart modtager Bog-
handlernes Gyldne Laurbær, 
og derved skriver sig ind i 
den danske litteraturhistorie, 
er ikke blot særdeles fortjent, 
det er også en anerkendelse af 
et forfatterskab, der fortjener 
at nå ud i verden på mange 
sprog.

jl@kbhavis.dk

ANMELDELSE  Roberts Osis 
kalder sig vesterbrogenser, 
og han har hos Byens Forlag 
udgivet Vesterbros gader, 
der er en fotobog med, som 
han skriver, 151 skud. Der er 
tale om en fin lille bog med 
mange pudsige billeder bl.a. 
af et bytteskab placeret på 
Sønder Boulevard. Her kan 
man bytte tøj, bøger, spil, 
køkkenting og sportsudstyr 
og sikkert meget mere. På et 
foto fra en baggård på Eng-
havevej er der fx ophængt 
et redningsbælte på muren, 
hvad det så skal bruges til. 
Et grotesk billede hedder 
”Ingen respekt”, det viser 
et skilt på en butiksrude, 
hvor der står: ”Ingen cykler 
tak!”, og det skilt befinder 
sig lige bagved en nydelig 
cykel, der står henslængt 
op ad vinduet. 

Der er smukke billeder i 
bogen fx af Kødbyen dækket 
af sne og af Havnebadet ved 
Fisketorvet. Man kommer 
dog ikke udenom Vesterbros 
skyggesider med en dynge 
affald i Istedgade indehol-
dende både en tom cigaret-

pakke, nogle fladtrådte krus 
og en brugt sprøjte. Et foto 
fra Stenosgade bærer præg 
af, at én eller anden har 
brækket sig op ad en mur. 
Men på godt og ondt viser 
de over hundrede farvefoto-
grafier et nuanceret billede 
af en bydel i en hovedstad. 
Vesterbros gader er oplagt 
som souvenir til både uden-
landske turister og til jyder, 
som har forvildet sig over på 
”Djævleøen”.

jl@kbhavis.dk

Roberts Osis

Vesterbros gader

151 skud fra en vesterbrogenser. 

155 sider. 

Byens Forlag

Jesper Wung Sung

En anden gren 

555 sider

Rosinante
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PROSTITUTION SOM ARBEJDSPLADS
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Panseren & tø-
sen er en interessant historie, 
hvor den tidligere politimand 
fra Københavns Politi, Erik 
Hauervig, og den forhenvæ-
rende prostituerede, Marlene 
Simoni, fører læseren igen-
nem Vesterbros prostitutions-
miljø. I hovedparten af de 42 
år, hvor Hauervig var ansat 
hos politiet, var hans speciale 
prostitution, og efter pensione-
ringen har han skrevet forelø-

big fem kriminalromaner, der 
foregår på Vesterbro i dette 
miljø, og så virker han stadig 
som frivillig i NGO-organisa-
tionen NEWLIVES, der arbej-
der for at hjælpe kvinder til at 
starte en ny tilværelse. Og Si-
moni kan fortælle om en op-
vækst i misbrug, inden hun i 
35 år levede af at sprede ben. 
Hun har både arbejdet på bor-
deller og massageklinikker, og 
så turnerede hun land og rige 

rundt i en periode på 15 til 17 
år, så som hun skriver: ”der er 
nok ikke den danske by med 
mangt et mærkeligt navn, jeg 
ikke har kneppet i.” Og Mar-
lene fortæller også om sin vej 
ud til et mere almindeligt liv.
 
Historier fra det virkelige liv
Sidste del af bogen er en slags 
pingpong mellem panseren 
og tøsen, som absolut ikke er 
enige om alting, men de er dog 
enige om, at ét eller andet skal 
der gøres. Mens Erik Hauervig 
går ind for et forbud mod kø-
besex, er Marlene Simoni mere 
indstillet på en styrket indsats 
med handlingsplaner og fore-
byggende indsatser for de en-
kelte kvinder. Bogen er også 
krydret med fire såkaldte ca-
sestories, hvor fire forskellige 
kvinder fortæller deres histo-
rie. I den fjerde beretning ”Nar-
komisbrug og skeletter i baga-
gen”, får man historien om en 

lille pige, der voksede op hos 
en mor, der var forsumpet i et 
misbrug af piller og alkohol. 
Pigen var næppe nogensinde 
kommet i skole, hvis ikke na-
bokonen var kommet og væk-
ket hende. Men det blev påtalt 
i skolen, at hun aldrig havde 
madpakke med, køleskabet 
var nemlig altid tomt. Som 
voksen sørgede hun derfor for, 
at hendes køleskab altid var 
stuvende fyldt. Hun indhen-
tede det forsømte ved at æde 
hele tiden - så meget at hun 
på seks måneder tog 80 kilo på 
og nåede op på en kampvægt 
på 200 kilo, indtil hendes læge 
sagde: ”Hvis ikke du taber dig, 
så dør du!” Den dom tog hun 
alvorligt, og i dag har kvinden 
tabt 164 kilo. Denne historie er 
med for at illustrere, hvor me-
get barndommen betyder. 

I et af de afsluttende ka-
pitler giver Marlene Simoni 
en masse tekniske oplysnin-

ger om alt muligt fra annon-
cering og telemarketing til 
forskellige varianter som su-
gardating, bondage, lak, læ-
der og toiletsex. Endelig run-
des bogen af med spørgsmål 
og svar til og fra forskellige 
politikere.

jl@kbhavis.dk

Erik Hauervig og Marlene Simoni

Panseren & Tøsen

Prostitution som arbejdsplads

Illustreret med fotos

222 sider. Skriveforlaget

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

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

Check os på www.ie-glasses.dk og på www.trustpilot.dk
ie-glasses  ·  Møntergade 5  ·  1116 København K  ·  Tlf. 33 11 66 76
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ANMELDELSE Alt for mange forfattere skriver en 
bog, de gerne selv vil skrive. Kim Leine skriver 
en bog, han gerne selv ville læse, derfor bliver 
den værd at læse. 

“Rød mand/sort mand” handler om tro, uden 
ret meget håb (i Godthåb) og så godt som ingen 
kærlighed. Til gengæld er den gennemsyret af dø-
dens proces.

Velkommen tilbage til Kim Leines frie drama-
tisering over den danske præst Hans Egedes opteg-
nelser, da han missionerede i Grønland i 1700tallet. 
Endelig kom efterfølgeren om danskernes religi-
øse forplumring af den grønlandske hverdag. “Rød 
mand/Sort mand” er både en opfølger til “Profe-
terne i Evighedsfjorden”, som Leine blandt andet 
modtog Nordisk Råds Litteraturpris for, og en ro-
man, man kan læse uden yderligere introduktion.

Romanen åbner med saftige scener i 1700 tallets 
overfladiske København, hvor folk fjoller rundt, fe-
ster og horer. Det er pjanket, kulørt og kødeligt 
indtil en flok tugthusfanger bliver tvangsgift med 
en bunke ludere. De parres efter Kongens forgodt-
befindende, med undtagelse af et enkelt udvalgt 
par, og herefter sendes de nygifte mod deres vilje 
direkte til Grønland for at starte en koloni.

Et af bogens tankekrævende temaer er kærlig-
hed. Er det kærlighed at blive tvangsgift/forlovet/
bortlovet (husk, at Leine er tidligere Jehovas vidner) 
og passer det, at man skal tugtes for at være elsket? 
Det har flere nuancer, end man tror. 

Sørejsen er malerisk beskrevet, folk og husdyr, 
der skulle gøre bugten selvforsynende, lider og 
hverken køer eller kolonister får det lykkeligere 
af at blive sat i (Grøn)land. 

Leine talentet
Al den ynkelighed danskernes entré medfører er 
charmerende læsning, for Leines begavelse består 
i, at hans kynisme krydres med fald på halen ko-
mik, som så igen underbygges af et intellektuelt 
og filosoferende lag. 
Forfatterens egen fortid i Grønland gør ham til 

en troværdig formidler af et barskt og ulækkert 
kultursammenstød. 
Ud over at forstå forfærdelighederne i at forstyrre 
en velfungerende urkultur i balance med natu-
ren, er Leine litterær. Han håber, at læseren har 
nydt udødelige klassiske værker og han leger med 
sproget: Fagord, grønlandsk, latin, tysk og pas-
sager uden punktummer. Naturen beskrives på 
guldalderlig vis med poesi. Han er klog, men ikke 
højpandet.

Mange jeg-personer
Romanen har mange spor og et væld af jeg-for-
tællere, men ligesom i de store russiske romaner, 
findes der bagerst i værket en liste over bogens 
figurer, så der er pædagogisk hjælp.

Fælles for alle stemmer er, at ingen er gode 
hele vejen ind. Alle har en kedelig bagside: Præst, 
forvalter, indfødte, åndemaner, luderne, fødende 
kvinder, udbrændte gamlinge, plørefulde og snus-
fornuftige. 

Det menneskesyn er der ikke mange danske 
forfattere, der tør køre så langt ud, som Leine har 
mod til. 

Lige til sidste side, håber man på, at i det mind-
ste en af bogens figurer er et helt igennem godt 
menneske. Men fortællingen ender dæmonisk og 
tragikomisk og budskabet er ligesom i hans lille 
optimistiske roman “De søvnløse”: Giv Grønland 
tilbage til grønlænderne.

Filosoferer over Gud og Djævlen
Leine har en særlig gave i at have været sygeple-
jerske i Grønland, for han har set en masse ulækre 
kropsreaktioner og kan med sit fagsprog elegant 
aktivere kroppens mange tilstande fra skidtmas 
til dødslejet, så det går fra siderne direkte til læ-
sernes nethinde, hvor billederne males (uden, at 
man nødvendigvis ønsker det). Det er kunst.

Når man læser en middelmådig krimi, kan man 
nøjes med at læse ordene uden at aktivere den in-
dre biograf. Men Leine styrer en ind i uvejret, og 

man skal have psyken på plads for ikke at bryde 
rystet sammen over de mange beskrivelser af dø-
dens forløb og ansigt, som Leine må have set og 
tænker meget over.

I det hele taget har Leine et filosoferende ærinde, 
som han serverer i skæve optrin, der vækker efter-
tanke uden løftet pegefinger. De første sider bør 
læses flere gange, de handler om sjælen og døden 
på et højt plan og er fyldt med stærke, smukke og 
dybe tanker. 

“Rød mand/Sort mand” er ikke feel good-page-
turner. Leine har meget på hjertet om og til sam-
fundet, når han lever sig ind i Hans Egede, der tager 
til Grønland for at tale om Gud og ender med at 
stifte bekendtskab med Djævlen i flere skikkelser. 
Budskaberne er tankevækkende tæt på nutiden. 
At vække tanker er nutidens håb, og vi må tænke 
dybt over tro, håb og kærlighed for, at planeten 
skal forblive beboet.

cb@kbhavis.dk

Kim Leine 

Rød mand/sort mand

Gyldendal 299,95 kr.

TEKST CAMILLE BLOMST

GRUSOMT, 
GNÆKKENDE 
OG TANKEVÆKKENDE
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INTERVIEW På caféen Mig og Annie 
i Lyngby havde Københavneravisen 
sat Sofie Riis Endahl, der sidst i 2017 
romandebuterede med Sindstequila, 
stævne for at høre lidt om, hvad der 
havde fået hende til at skrive den 
yderst aktuelle ungdomsbog, som 
anmeldes andetsteds her i avisen. 
Sofie er lige fyldt 17 år, og hun går i 
2.G på Virum Gymnasium. Desuden 
arbejder hun på www.Movellas.com 
– hvor hun også har udgivet noveller 
og digte. Sindstequila er hendes før-
ste udgivelse, der er kommet i bog-
form, men absolut ikke den sidste.

Hvor gammel var du, da du fik 
din første bog udgivet?

”Novellesamlingen Vold i fami-
lien havde sit udspring i en konkur-
rence, hvor Red Barnet, BoD og Mo-
vellas på baggrund af omkring 100 
indsendte bidrag i 2014 udgav de ti 
vinderhistorier, og blandt dem havde 
jeg skrevet: Thyra tyrer. Så man kan 
sige, at jeg debuterede som 14-årig. 
Men jeg har altid skrevet – lige fra 
jeg var helt lille.”

Desuden har Sofie bidraget med 
noveller til Politikens Forlags årbø-
ger Piger 2017 og Piger 2018.

Sindstequila er jo en meget ak-
tuel roman. Er den inspireret af de 
sager, der har været om deling af 
film og fotos på de sociale medier?

”Nej, for den er skrevet før de sager, 
der kom frem for nyligt, men det er 
noget, som ligger i tiden, og så hand-
ler den jo desuden om meget andet 
- fx ensomhed og fremmedgjorthed.”

Det med at få delt intime bille-
der, er det noget, du selv eller nogle 
af dine veninder har oplevet?

”Nej, situationen med hovedperso-
nen Anne og bodytequilaen er ikke 
taget ud af mit eget liv, men er inspi-
reret af de udfordringer og problem-
stillinger min generation står overfor, 
når vi skal navigere på de sociale me-
dier som Snapchat og Facebook.”

For de læsere, der ikke ved, hvad 
en bodytequila er, så er det en delvis 
afklædt kvinde, som ligger på ryggen 
på et bord, og efter at have drukket 
et shot tequila, slikker en mand (eller 
måske kvinde) salt af den halvnøgne 
kvinde og afslutter med at suge saf-
ten ud af den skive citron, hun eller 
en anden har i munden.

Du går stadig selv i gymnasiet. 
Har du følt noget af det samme 
gruppepres, som din hovedperson 
Anne er udsat for?

”Nej ikke direkte. Alle i min 
klasse er søde mennesker, men som 
de fleste unge, kæmper enhver jo for 
at finde sin egen plads i samfundet, 
og det kan føre til, at man bare kø-
rer derudaf uden at se sig omkring 

og kommer til at træde nogle over 
tæerne.”

Sofie fortæller, at handlingen i 
Sindstequila foregår i Nordsjælland, 
men den kunne også have foregået 
alle mulige andre steder, og med hen-
syn til Ringkøbing, hvor romanens 
Anne kommer fra, så har Sofie råd-
ført sig med en veninde, der bor der.

Hvor længe har du været under-
vejs med manuskriptet?

”Jeg skrev den fra 17. september 
til 21. oktober 2016, og undervejs har 
jeg haft 10 prøvelæsere fra Movellas 
skrivekurser, og bogen udkom 20. no-
vember 2017.”

Hvordan arbejder du, når du 
skriver?

”Jeg er mest effektiv under pres. 
Og mens jeg går i gymnasiet, begyn-
der jeg dagen med at skrive en time 
hver morgen og en time hver aften. 
Det bliver så gerne til 4.000 ord om 
dagen, og der går så også noget tid 
med at redigere. Normalt redigerer 
jeg to-tre gange, inden forlaget får ma-
nuskriptet, og sammen med forlaget 
følger så yderligere redigeringer.”

Sofie Riis Endahl fortæller, at hun 
tidligere har indsendt manuskripter 
til forskellige forlag uden at få dem 
antaget, men når hun valgte Byens 
Forlag, var det bl.a. fordi forlaget også 
har en bogcafé, hvor der er forskellige 

events, og så fik hun en redaktør, som 
hun har haft et fint samarbejde med. 
Sofie har selv været med til at udar-
bejde undervisningsmateriale, som 
er sendt til skoler, der så får mulig-
hed for at købe hele klassesæt. Fore-
løbig har Sindstequila solgt så godt, 
at første oplag er udsolgt, og forlaget 
er i gang med at trykke nyt oplag.  

Er du allerede i gang med din 
næste bog, og hvad genre skal det 
være?

”Min næste udgivelse er også en 
ungdomsroman, og den kommer til 
at hedde Øjebliksbilleder, og den ud-
kommer til april i år. Men jeg har ud-
over den skrevet de næste tre.”

Har der været bud efter dig som 
foredragsholder?

”Ja, jeg skal holde to foredrag i for-
bindelse med København læser, og så 
er det planen, at jeg skal holde et fore-
drag på Lyngby Bibliotek.” 

Sofie Riis Endahl har ikke planer 
om at skulle leve af sit forfatterskab, 
når hun er færdig med gymnasiet. 
Måske vil hun efter et sabbatår på 
universitetet for at få en IT-relateret 
uddannelse. Der er dog ikke noget, 
der tyder på, at vi ikke kommer til at 
høre meget mere fra forfatteren Sofie 
Riis Endahl.

jl@kbhavis.dk

LOVENDE DEBUTANT 

TEKST JANNIK LUNN

SOFIE RIIS ENDAHL HAR SKREVET EN AKTUEL UNGDOMSROMAN, 
DER BL.A. HANDLER OM DELING AF INTIME BILLEDER PÅ NETTET.
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Elegant, frugtig  
og blød Pinot

»MÅNEDENS VIN« 

MARTS

I fremstillingen af netop denne vin tages Pinot 
Noir-druens sarte karakter i betragtning, og 
vinen laves efter gammel europæisk forskrift. 
En let og elegant vin der viser Pinot Noir-
druen fra sin bedste side.  

VINAVISEN “En vin, der er typisk for Pinot Noir-druen med sin 
gode frugt, sin saftige smag og sin lille søde note til slut.  
Det er en ualmindelig lækker rødvin…”

2016 RUTINI TRUMPETER PINOT NOIR
MENDOZA, ARGENTINA

PR. FLASKE

7975
NORMALPRIS PR. FL. 99,75

SPAR 2000
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