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DE KØBENHAVNSKE VALG
SIGURD   BARRETT:   “ROSENBORG   

GIVER   ET   SUG   AF   STORHED” 

INTERESSANT BERETNING 
OM KORPS AF NAZISTISKE 

POLITIFOLK

FORSØG MED BILFRI 
INDRE BY INDLEDES

VISEKÆLLINGER

LEDER 2 TRAFFIK PARKMUSEERNE MAGASIN MYLIUS ANMELDELSE

TEKST CAMILLE BLOMST

MIN BY  Jyllandspostens kulturjournalist 
Michael Enggaard; “I min verden er den 
bedste oplevelse man kan have i Køben-
havn mødet med efterårets mørke og af-
tenkulde efter et biografbesøg i enten 
Grand Teatret, Dagmar Teatret eller Ve-
ster Vov Vov.”                                    S:14                              

AFTENMØRKE 
FORAN VESTER 

VOV VOV

 Vi serverer juleretter hver dag til både frokost og aften fra d. 23/11. Se de lækre juleretter- og menuer på vores hjemmeside.
Rosenborggade 15-17, 1130 København K, Tlf. +45 3841 1020, www.brdr-price.dk - lige ved Nørreport og Kongens Have

HAR DU BOOKET 
JERES JULEFROKOST?
Julen er hjerternes fest. Og det er tiden, hvor mad og traditioner er i fokus. 
Vi byder velkommen til traditionelle juleretter, julefrokoster og julemenuer 
til både frokost og aften alle ugens dage – uanset om I er to eller 120 gæster.

KAMPEN OM EN DEL 
AF INDRE BYS HISTORISKE SJÆL

KAPITALISME   ET EJENDOMSSELSKAB HAR MED SÆRPRÆGEDE METODER, 
PRØVET AT ERHVERVE EJENDOMMENE OG EJERLEJLIGHEDERNE HVOR 
FLERE AF KØBENHAVNS ÆLDSTE RESTAURANTER BOR.              S.06

TEKST ALLAN MYLIUS THOMSEN      TEGNING CLAUS SEIDEL
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LEDER 1 LEDER 2

Kampagnematerialerne er allerede be-
gyndt at dukke op på gader og stræder, 
i mailbokse og annoncer selvom der sta-
dig er et godt stykke vej til kommunal-
valget 21.november. Her på kanten af 
valgkampen, kan vi da læige stoppe 
op og nyde udsigten til et af de mest 
spændende valg til Borgerrepræsen-
tationen i adskillige tiår.

Skal man tro meningsmålingerne fra i 
sommer, medierne og den generelle fol-
kestemning er der, som man nu behager, 
mulighed eller fare for at 21.november 
kan gå hen og blive dagen hvor Køben-
havns overborgmester for første gang 
siden 1924, ikke har socialdemokratisk 
partibog. Meningsmålinger i som-
mer summede omkring 22 procent 
af stemmerne til S, en nedgang på 
femprocentpoint i forhold til valget 
i 2013. Samtidig spåedes Enhedsli-
sten en fremgang til tilsvarende 22 
procent og det, i københavnsk sam-
menhæng, nye Alternativet spås at 
nå op i hele 10 procent af byens væl-
germasse. Sammen med Radikale og 
SF kan der så muligvis lægges i ov-
nen til et, om ikke rødt, så i hvert 
ikke-borgerligt flertal uden om So-
cialdemokratiet. Situation kan blive 
rødglødende.

Men den tid, det drama. Kampen mellem 
partierne er altid underholdende. Især 
her i byen, hvor der er tradition for 
kyniske og voldsomme forhandlin-
ger på valgnatten, som sagtens kan få 
den endelige konstituering af magt-
foreningen til at tage sig helt ander-
ledes ud end det vælgerne i første 
omgang så ud til at have ønsket.

Her fra Københavneravisen vil vi be-
nytte os af den foreløbige ro på bag-
smækken, til lige at minde om nogle for-
hold en nyvalgt Borgerrepræsentation 
og magistrat er nødt til at, ikke bare at 
forholde sig til. Men helst løse eller i 
det mindste være godt i gang med 
at løse, hvis København stadig skal 
være en fremgangsrig, mangfoldig, 
velhavende by i nogenlunde social 
balance i årene fremover:

Boligsituationen. Det har aldrig væ-
ret nemt, det københavnske boligmar-
ked. I dag er det nærmest rablende 
med galoperende ejendomspriser, 
en almen boligsektor og lejemarked 
under pres og voksende liebhaver-
byggeri, der på sigt kan ændre den 
københavnske demografi voldsomt. 
VIP-byen er begyndt at tårne sig op 

mens den københavnske arbejderby 
ligger. om ikke i ruiner så har fået 
voldsomme skader i fundamentet.

De hjemløse. Danske og udenlandske. 
Fremmede og etniske danskere. Gamle 
eller unge, kvinder eller mænd. Det er 
ligegyldigt. Det er ikke alene en 
skamplet på velfærdssamfundet Kø-
benhavn. Det er en direkte trussel.

Tilliden. Vi har levet med politikerle-
den, den velbegrundede såvel som den 
mere uartikulerede i årtier, når det 
gælder landspolitik. På kommunalt 
niveau har det hidtil set lidt bedre 
ud. Ikke engang København var så 
stor, at man kunne undgå at se de 
folkevalgtes menneskelige ansigt, 
at dem på parnasset ikke i en eller 
anden form følte at de delte vilkår 
med deres vælgere. Alene ved at være 
københavnere. Den situation er ved 
at gå fløjten. Det må ikke ske. Stop 
for politikernes arrogance og grådig-
hed. Mere engagement fra københav-
nerne.

Samarbejdet med borgerne. Lokalpla-
ner, høringer, borgerworkshops, loka-
ludvalg, borgerinddragelse… hvorfor 
føler flere og flere at politikernes  
forsøg på at lægge beslutninger ud, 
at samle op på borgenes konkrete øn-
sker i omlægninger, trafiksanering, 
renoveringer, blot er på skrømt?.

Amagerfælled, Slagterboderne, Pa-
pirøen, Havnetunelen, Transportøen, 
Post-grunden, Sydhavnen, Christiania, 
P-forhold, trafik… konkrete lokale 
problemfelter, politikere ikke bare 
kan slippe dialogen med vælgerne 
og forlade sig på deres mandat. 

Integrationen. Hvorfor føles det som 
århundrede siden København var føre-
nde på området inklusion? Hvor er Kø-
benhavn i et stadigt mere skingert 
og fremmedfjendsk Danmark. Er vi 
også med på assimilationsbølgen?

Der er mange valg. Men er det ikke no-
genlunde det, vi skal tale om? Mens der 
er tid. Selvom det bare vil være en 
begyndelse. Så kan det måske være 
lidt mindre ligegyldigt, hvilket parti 
der tilfældigvis har overborgmester-
posten. Det er jo ikke et præsident-
valg. Det er folkets valg.

Københavneravisen

SPROGFORNYELSE 
ELLER VULGÆR GLIDEBANE
Farvel til en check og goddag til et tjek. 
Oprindelig blev de stavet og udtalt ens. 
‘Jeg giver dig hermed en check på 
100.000 kroner fra Det Kongelige Te-
aters rejsefond’. Eller Dr. Hansens be-
sked: ‘vi må hellere give dig et 100.000 
km check af dit helbred’.

Ak, ja det var dengang. Nu hed-
der det: 'der er overført 100.000 til 
din NEM-konto’. Og ‘vi tjekker lige 
dit helbred’. Meget er blevet utrolig 
nemt, bekvemt og hurtigt. Men spro-
get er jo ikke lige så højstemt som 
før. ’Sammenkomst for harmonika-
entusiaster’ er blevet til et ’træf’.

Jeg så engang en cykel på Chri-
stianshavn, hvor ejeren havde skre-
vet JULLES BAJG. ‘Pudsig fyr, denne 
Julle, han får jo udtrykt en del an-
ti-estabilshment’, ville min højtel-
skede stedmor have sagt. Hun sagde 
oonsdag, chå’ffør og lærer’rænde, og 
udtalte naturligvis ikke d’et i Bred-
gade.

Snobber han nedad? Måske lidt, 
men der ligger garanteret også kimen 
til en del brilliant fornyelse i ungers-
venden. I øvrigt var cyklen det mod-
satte af en Long-John, vi kunne kalde 
den en Little-John, altså en varecy-
kel med kort, højtsiddende lad. Der 
er i hvert fald ikke noget, der hedder 
Short-John, selv ikke i Robin Hood. 
Og når han er på vej hjem, er det så 
‘recycling’. Nej, vel. Min stedmoder 
sagde forresten ‘cikle’.

Undertiden synes det, som vi er på 
vej ned ad en temmelig vulgær gli-
debane. Særlig slem er feministernes 
brug af betegnelserne for anatomiske 
detaljer langt ud i det pinlige. Selv-
følgelig bevidst provokerende, hen-
sigten helliger midlet. Der skal da 
luftes ud i den bornerte fims, som 
besværliggjorde og måske ødelagde 
kvinders ret til glade og naturlige 
drifter. Og her: farvel til ‘rødstrøm-
per (og da især blåstrømper, som de 
oprindeligt hed) og goddag til ‘tøser’ 
og ‘forkvinder’.

Nu er vi næsten dernede. I en syd-
tysk kirke stod en legemestor træfi-
gur forestillende en munk med rosen-
krans i den ene hånd og vandrestav 
i den anden. Kvinden ved siden af 
udbrød, aldeles uskyldigt: ‘Der står 
han med kæden og kæppen!’. Læn-
gere nåede hun ikke i sin religiøse 
symbolbeskrivelse. Vi var flere, der 
brød sammen i krampelatter. Det lød 
som rundvisning i spankingrummet 
nede i den lokale pornoklub. Måske 
endda med navnet *Kæden og Kæp-
pen’. Fy skamme sig ! Jeg går straks 
ned og køber to pund vokslys i vo-
res lokale kirke. Vort modersmål er 
dejligt, det har så mild en klang. Og 
som H.C. Andersen bemærkede: '…
hvor sproget er min moders milde 
stemme’. Far har lidt sværere ved at 
finde kammertonen.

Københavneravisen
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Kanontilbud 
PÅ BAROLO
2012/13 BENI DI BATASIOLO 
BAROLO DOCG
PIEMONTE, ITALIEN

Kongernes vin og vinens konge - Barolo! 
Dette er en vin med intens kraft og dyb 
mørk frugt.

14975
TILBUD

NORMALPRIS: 299,75 PR. FL.

SPAR 150,00

HALV PRIS!
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Kanontilbud 
PÅ BAROLO
2012/13 BENI DI BATASIOLO 
BAROLO DOCG
PIEMONTE, ITALIEN

Kongernes vin og vinens konge - Barolo! 
Dette er en vin med intens kraft og dyb 
mørk frugt.

149 75
TILBUD

NORMALPRIS: 299,75 PR. FL.

SPAR 150,00

HALV PRIS!
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FORSØG MED 
BILFRI INDRE 
BY INDLEDES

TRAFFIK Efter planen skal politikerne så tage 
endeligt stilling til forslaget i 2018. Området, 
der ifølge forslaget skal lukkes for trafik, er 
nærmere bestemt den københavnske middel-
alderby, som er den ældste del af København.
Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomi-
forvaltningen i Københavns Kommune for-
venter, at det vil koste mellem 80 og 120 mil-
lioner kroner at gennemføre forsøget.

Baggrunden for forslaget kommer efter 
en række anbefalinger fra Politiets Efterret-
ningstjeneste (PET) om foranstaltninger til at 
sætte hastigheden ned. Det er for eksempel 
betonklodser i byrummet. De skal sikre Kø-
benhavn mod mulige angreb med køretøjer.

Misbrug af PET
Københavns Teknik- og Miljøforvaltning har 
med udgangspunkt i PET's anbefalinger fore-
slået, at der ikke alene opsættes betonklodser 
i middelalderbyen, men at den gamle bydel 
helt lukkes for biltrafik.

- Det handler om, at vi får indrettet det så-
dan, så byen er sikker. Men også på en måde, 
så byens liv kan fortsætte. For vi skal aldrig 
lade os kue af terrorister, siger teknik- og mil-
jøborgmester Morten Kabell (EL).

Venstre og Konservative i den københavn-
ske borgerrepræsentation er ikke enige i, at 
terrorsikring og bilfri bymidte kan kædes 
sammen.

- Morten Kabell har på glimrende poli-
tisk vis forsøgt at misbruge en anbefaling 
fra PET til at sørge for, at bilerne kommer 
ud af byen, siger gruppeformand Flemming 
Steen Munch (V).

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell 
forstår ikke kritikken.

- Jeg har ikke noget ønske om at slå poli-
tisk plat på en så alvorlig situation som den, 
Europa står i i disse måneder, siger han.

lp@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN  

Hviids Vinstue
Founded 1723

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

Københavnske politikere har stemt ja til at indlede undersøgelser af 
forslag om at gøre dele af Indre By bilfri. Det er et rødt flertal i Borger-
repræsentationen, som har stemt ja til at indlede forundersøgelser af 
et forslag om at lukke en central del af byen for biltrafik.

POSITIVE 
ERFARINGER MED 
DELETRANSPORT
TRANSPORT I et tre måneder 
langt forsøg har borgere på 
Frederiksberg og i Køben-
havn benyttet sig af delebiler, 
cykler og kollektiv transport 
i stedet for deres egne biler. 
Samlede mobilitetsløsninger 
kan erstatte behovet for pri-
vatbil, viser projektet.

Både Københavns og Fre-
deriksbergs befolkninger 
vokser støt, og de mange eks-
tra indbyggere i hovedstaden 
kræver stadig mere plads til 
både boliger og infrastruk-
tur. Det betyder også, at poli-
tikerne er nødt til at overveje, 
hvordan man bruger pladsen 
bedst muligt.

Derfor søsatte de to kom-
muner i samarbejde med Re-
gion Hovedstaden og private 
samarbejdspartnere et mo-
bilitetsprojekt, som skulle 
vise, om borgerne på Frede-
riksberg og i København kan 
klare sig med forskellige ty-
per af delebiler, bycykler og 
kollektiv transport og der-
med opgive privatbilen.

I tre måneder har bebo-
erne i Krusågade på Vester-
bro og på Henrik Ibsens Vej 
på Frederiksberg benyttet sig 
af de forskellige tiltag, og der 
er flere positive konklusioner 
efter forsøgsperioden er ovre. 
Blandt andet fortæller over 
en tredjedel af deltagerne, 
at de med mobilitetspakken 
kan dække deres transport-
behov. Forsøget har reduce-
ret interessen for at købe en 
privatbil hos over halvdelen 
af de deltagere, som ikke i 
forvejen ejer bil. 

Evalueringen af projektet 
viser også, at der er stor op-
bakning til at omdanne par-
keringspladser til andre for-
mål som for eksempel grønne 
arealer med bænke, legeplad-
ser og cykelparkering. Projek-
tet har også affødt interesse 
fra både borgere og lokalud-
valg andre steder i hovedsta-
den, som ønsker lignende til-
tag lokalt.

lp

Morten Kabell har på glimrende politisk vis forsøgt at misbruge en anbefaling fra PET til at sørge for, at biler-
ne kommer ud af byen, siger Venstres gruppeformand Flemming Steen Munch.



Herluf Trolles Gade 18      1052  København K        Tlf. 70 27 23 14* *

Skjortevask
      5 stk. 100.-

Iscenesættelse af LINE KROGH
Med VIKTOR MELNIKOV & 

ADAM ØRVAD (accordeon)

EN DRENGS
HISTORIE
Dostojevskijs fortælling om uskyld og håb

Køb dine billetter på
 WWW.TEATERBILLETTER.DK

26. oct. - 01. dec. 2017 

Urpremiere

221x150mm_TTJ_Annonce_Drengen_Final.indd   1 19/09/2017   10.03
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KAPITALISME Kampen om de gamle 
værtshuse i Lille Kongensgade er en 
klassisk strid mellem kultur og historie 
kontra forsøget på den hurtige profit.

En dansk erhvervsinvestor Bo Bent-
sen høstede en milliardgevinst, da han 
solgte sin andel i madbestillings-por-
talen Just Eat. Den satte han i en Lon-
don-baseret fond, der ifølge dagspres-
sen administreres via Gibraltar. En 
slægtning til Bo Bentsen er advokaten 
Claus Bentsen, der driver advokatkon-
tor på Østergade. Han oprettede, med 
fonden i ryggen, et ejendomsselskab, 
Bentsen Ejendomme, med sig selv som 
formand. Selskabets ejendomme ad-
ministreres af advokatfirmaet. Ifølge 
ejendomsselskabets hjemmeside, har 
den planer om at opkøbe for to mil-
liarder kr. ejendomme i Københavns 
centrum.

København er i europæiske sam-
menhænge stadig en rimeligt billig 
by, hvad angår ejendomspriser. I Lille 
Kongensgade var de fleste ejendomme 
ejet af Magasin, som valgte at frasælge. 
Derefter blev de udstykket som ejerlej-
ligheder, og ejendommene blev belagt 
med en række civilretslige klausuler, 
bl.a. om restauranternes brug af, og 
adgang til gården, hvor der kun var 
indgang fra en dør i Lille Kongens-
gade 6.

Attraktiv adresse
I forbindelse med Metro-byggeriet er 
Lille Kongensgade blevet lukket ved 
Kongen Nytorv, og er fremtidigt ud-
lagt som gågade. En slagt parallelstrøg 
til Østergade. Magasin har meddelt, at 
de har sinde at åbne forretninger ud 
i fodgængerarkaden, når Metrostatio-
nen efter planen står færdig  i 2019. 
Det vil gøre Lille Kongensgade til en 
attraktivt handelsgade. Derved vil for-
retningslokalerne på den anden side af 
gaden blive en god fremtidig investe-
ring. Boligadresserne i gaden, lige op 
til den nye Metrostation, vil også blive 
tillokkende. Det kan forklarer Bentsen 
Ejendomme, med samarbejdspartne-
res, interesse for ejendommene.

Da ejendommene som nævnt var 
udstykket i ejerlejligheder, begyndte 

ejendomsselskabet fra slutningen af 
2016 at opkøbe de enkelte lejlighe-
der. Teknik- og Miljøforvaltningen i 
København konstaterede, at flere af 
disse lejligheder ikke var anmeldt 
som ledige efter fraflytningen, og ind-
skærpede derfor overfor ejendomssel-
skabet bopælspligten. Da ejendoms-
selskabet havde erhvervet flertallet 
af lejlighederne, havde de derved også 
flertal i ejerforeningen. Her indsatte 
selskabet en af Claus Bendsens sam-
arbejdspartnere som formand for be-
styrelsen, selvom han ifølge tingbogen 

ikke ejede en lejlighed på det tids-
punkt. Det kunne ske ved at flertallet 
ændrede ejerforeningens vedtægter.

I ejendommene ligger nogle af Kø-
benhavn ældste restauranter. Hviids 
Vinstue fra 1723, Skindbuksen fra 
1728 og den noget nyere Kongens Bar 
i nr. 6. Både Hviids og Kongens Bar er 
ejet af restauratørerne, medens Skind-
buksen bor til leje. I første omgang fik 
de to selvejere et tilbud på at sælge, 
hvad de sagde nej tak til. Skindbuksen 
blev pludseligt pålagt en række krav, i 
forsøget på af få dem til at opgive leje-

målet. Længere henne af gaden, blev 
restaurant Parnas købt ud og lukket. 
Den skal ifølge forlydender nu være 
eksklusiv modebutik. Igennem flere 
måneder er der floreret forlydender 
om, at Hviids Vinstue skulle indret-
tes til en fashionabel international 
café, på den attraktive adresse lige ved 
den nye Metrostation. Men ejerne af 
restauranterne ville ikke sælge.

Selvtægt
Nu begyndte så formanden for ejer-
foreningen at aktionere. På trods af 

KAMPEN OM EN DEL 
AF INDRE BYS HISTORISKE SJÆL
ET EJENDOMSSELSKAB HAR MED SÆRPRÆGEDE METODER, 
PRØVET AT ERHVERVE EJENDOMMENE OG EJERLEJLIGHEDERNE 
HVOR FLERE AF KØBENHAVNS ÆLDSTE RESTAURANTER BOR. 

TEKST ALLAN MYLIUS THOMSEN      TEGNING CLAUS SEIDEL
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at restauranterne havde civilretslige 
klausuler, og hævdvundne traditio-
ner for at bruge baggården, meddelte 
ejerforeningens flertal nu, at gården 
skulle ryddes, og omlægges til no-
get rekreativt for beboerne. Den ene-
ste adgang til gården fik udskiftet 
låse, så dagrenovationen ikke læn-
gere kunne få adgang. Det betød at 
restauranternes affald i en periode 
hobede sig op. Det fotograferede den 
indsatte formand og brugte som do-
kumentation for en klage til sund-
hedsmyndighederne. Han klagede i 
det hele taget til næsten alle offent-
lige instanser over restauranterne. 
Dog uden at få medhold. Men til stor 
daglig gene for de tre restauranter. 
I øvrigt havde ejerforeningen alle-
rede i 2015 afsat et større beløb til 
renovering af gården. Men på grund 
af de mange ejerskifte, var arbejdet 
ikke kommet i gang endnu. Derfor 
var der ikke gjort noget ved gården, 
hvad det nye flertal i ejerforeningen 
nu brugte som undskyldning til at 
begå selvtægt.

Cocktail Baren på første sal, den 
gamle Grand Café, blev også købt 
ud og lukket. På vinduerne annon-
ceres med, at der snart kommer en 
ny restaurant. I øvrigt er disse loka-
ler også belagt med en klausul om, 
at kun hvis det er en eksklusiv re-
staurant, må indgangen fra Kongens 
Nytorv benyttes. Det blev den tidli-
gere Bali ikke anset som. Derfor fik 
Bali indgang fra Lille Kongensgade 
4. Men hvis de nye investorer indret-
ter en fin restaurant, vil indgangen 
fra Kongens Nytorv blive genåbnet, 
hvilket vil øge restaurantens værdi.

Men presset mod de tre øvrige 
restauranter fortsatte. Med henvis-
ning til ejerforeningens nye ved-
tægter, mødte den indsatte formand 
op ved nattetide med udenlandske 
håndværkere, og fjernede kølecon-
tainere, flaskebure, kompressorer til 
fadølsanlæg, og truede med at døren 
i baghuset til Skindbuksens køkken 
og Hviids lagerrum skulle mures til. 
Som begrundelse blev det påstået at 
det var fordi vægen var fredet, og af 
brandsikkerhedsmæssige årsager. 
Begge påstande blev afvist af Slots- 
og Kulturstyrelsen og Hovedstadens 
Beredskab. Den indsatte formand 
krævede også, at slangen fra lageret 
til fadølshanerne i Hviids Vinstue 
skulle fjernes øjeblikkeligt. Carls-
berg tilbød at komme og omlægge 
anlægget i starten af september. Det 
var ikke hurtigt nok. Ved nattetide 
blev fadølsslangen skåret over, og 
flere tusind liter øl flød ud i baggår-
den.  Københavns 1Politi har afvist 
anmeldelser om hærværk, og henvist 
dem til civilretslige afgørelse.

Forsøg på at løse striden
Allerede fra marts måned, prøvede 
to Borgerrepræsentanter at være 
med til at løse konflikten. Men for-
valtningen vurderede at stridens em-

ner var civilretslige, så Borgerrepræ-
sentationen ikke havde mulighed for 
at gå ind i sagen. Men dette forsøg 
betød dog, at den indsatte formand 
prøvede at klage til kommunen over 
den ene borgerrepræsentant, hvad 
dog blev bestemt afvist. De mundt-
lige aftaler, som restauranterne gen-
nem årtier havde haft om brugen af 
den fælles gård, blev ikke taget for 
pålydende af retten, der, på trods af 
mange års eksistens, ikke fandt at af-
talerne kunne dokumenteres. De var 
indgået mundtligt og i mindelighed 
gennem årtier. Men det fandt retten 
ikke bevist, på trods af den fysiske 
realitet igennem alle årene.

Igennem flere måneder kæm-
pede de to Borgerrepræsentanter og 
restauranterne for at opnå pressens 
bevågenhed. Men først da Hviids 
Vinstues fadølsslange blev skåret op, 
vågnede dele af pressen op til dåd. 
Mærkeligt nok har formanden for 
ejendomsselskabet, og administrato-
ren af ejendommene, advokat Claus 
Bentsen konsekvent nægtet at udtale 
sig til pressen, og i øvrigt svare på 
henvendelser fra mindretals ejerne. 
Alt henvise til den indsatte formand 
for ejerforeningen.

Kendte involveret
Sagen fik en ekstra dimension, da 
Facebookgruppen ”Til kamp for be-
varelse af Københavns historiske ud-
skænkningssteder” blev oprettet. Den 
har nu over 5.000 medlemmer. De af-
holdt i august et ”Folkemøde” i Lille 
Kongensgade til støtte for de truede 
historiske restauranter. Som medind-
bydere til dette ”Folkemøde” stod re-
præsentanter fra samtlige partier i 
Københavns Borgerrepræsentation, 
og flere af Borgerrepræsentanterne 
deltog aktivt i mødet. Herudover 
mødte hundredvis af københavnere 
op og viste deres opbakning. Mange 
kendte danskere har på Facebook ud-
trykt deres støtte til kampen. Det ud-
løste også en del pressedækning.

Siden har der været forholdsvis ro 
om sagen. Der føres stadig en række 
retssager, hvor restauranterne kræ-
ver dækning for det meget udstyr de 
har fået fjernet, uden mulighed for at 
for at vide, hvor det er endt. På Råd-
huset arbejdes der også med mulig-
heden for lokalplaner for området, 
for med de begrænsninger kom-
munalforvaltningsloven giver, mod 
at dæmme op for de værste tiltag i 
denne ejendomsspekulationssag.

Nu vil de kommende måneder 
vise, om det er støtterne af Køben-
havns ældste værtshusmiljøer eller 
den hurtige profit, der vinder kam-
pen om en del af Københavns histo-
riske sjæl.

amt@kbhavis.dk

POLITIK På mødet i Teknik- og Mil-
jøudvalget den 9. oktober stiller Al-
lan Mylius Thomsen, på vegne af 
Enhedslisten, forslag om udarbej-
delse af en bevarende lokalplan for 
karréen Lille Kongensgade. Den skal 
supplere den lokalplan, der er vedta-
get for Kongens Nytorv i forbindelse 
med den nye Metrostation. I den nye 
lokalplan skal det prøves, med alle de 
værktøjer kommunen har til rådig-
hed, at sikre det historiske restaura-
tionensmiljø.

Velbevaret Karré
Karréen består af 11 ejendomme, 
hvoraf to er fredet og otte er udpe-
get med høj bevaringsværdighed. 
Bebyggelsen ud mod Lille Kongens-
gade er fortsat meget intakt og ikke 
præget af megen ombygning. Derfor 
vil det være hensigtsmæssigt at ud-
lægge dem som bevaringsværdig be-
byggelse.

Det vil være naturligt at fastlægge 
stueetagen til publikumsorienteret 
serviceerhverv, hvilket bl.a. omfatter 
butikker, restauranter mv. En nær-
mere vurdering af mulighederne vil 
ske i lokalplanprocessen, og noget af 
det, der kan reguleres er størrelsen 

af arealerne og facadernes udseende, 
skiltning m.v.

Med hensyn til varelevering, affald 
mv. vil en lokalplan kunne fastlægge 
bestemmelser herom, og i forbindelse 
med byggesagsbehandling vil der 
kunne stilles krav om at der tinglyses 
en deklaration herom. I lokalplanens 
redegørelsesdel vil der være gode mu-
ligheder for at beskrive Lille Kongens-
gade, som et kulturhistorisk miljø, og 
der kan fastlægges bestemmelser, som 
giver Teknik- og Miljøudvalget mulig-
hed for at godkende konkrete ændrin-
ger. I forslaget skal de historiske huses 
boliger udlægges til helårsbeboelse. I 
lokalplan for metro Kongens Nytorv, 
er det forudsat at Lille Kongensgade 
lukkes for gennemkørsel, men at va-
rekørsel fortsat skal kunne ske. En 
lokalplan vil kunne fastlægge den 
nærmere anvendelse af gadearealet, 
herunder i relation til anvendelsen 
af stueetagen samt udeservering.

Hvis forslaget vedtages, skal der 
på grundlag af bl.a. de her nævnte 
betingelser, udarbejdes et endeligt 
bevarende lokalplansforslag, der for-
håbentligt vil redde det historiske re-
staurationsmiljø i Lille Kongensgade.

kbh

FORSLAG OM 
BEVARENDE 
LOKALPLAN 
FOR LILLE KONGENSGADE
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VIGTIGT: Med hensyn til mad/ture er det vigtigt at melde sig til senest 2 dage før 
på tlf. 60 57 07 69, vores facebookside: samlingspunkt indre by eller mail: 
samlingspunktindreby@outlook.dk     

OKTOBER
Man. D. 2: Hygge og snak, evt. film efter eget valg
Tirs. D. 3: Tur til det nye Islands Brygge og Universitet med efterfølgende Kaffe og 
kage hos Bryggeboerne Inge-Merete og Peter. Vi mødes foran kulturhuset kl. 10.30
Tors. D. 5: Vi får besøg af Rosenborgcentret. Kaffe og kage samt frokost 50 kr. inkl. 
en genstand. Visning af SIB film eller Københavnerforedrag. Mere info følger.
Man. D. 9: Mulighed for Morgen gymnastik, Hygge/snak, frokost og evt. film.
Tirs. D. 10: Rundvisning i DR byen. Max 20 pers. – mere information følger
Tors. D. 12: Hygge og snak, Åben for Patchwork/håndarbejde v. Lone R.
Man. D. 16: Lukket efterårsferie                                                                                          
Tirs. D. 17: Lukket Efterårsferie
Tors. D. 19:  Hygge med kagebord og boller. Børn, børnebørn og oldebørn er vel-
komne- alle tager noget hjemmebag med (købt eller bagt) evt. film.
Man. D. 23: Mulighed for gymnastik, hygge og Patchwork/håndarbejde v. Lone R. 
Tirs. D. 24: Frokost på nærliggende restaurant sammen med Rosenborgcentret. 
Drikkevare på egen regning. Nærmere info følger.
Tors. D. 26: Malerworkshop v. Kirsten Syberg Hygge og snak, evt. film.
Okt./Nov. 
Man. D. 30: Tur til Brønshøj, hvor vi får en rundvisning på Carlstad udstillingen-Ryt-
terskolen. Nærmere info følger.
Tirs. D. 31: Hygge, snak, frokost evt. film

NOVEMBER
Tors. D. 2: Hygge og samvær. Kl. 13.30 besøger vi Københavns helt store bygge- og 
udstillingsprojekt- Blox v. Frederiksholms kanal.
Man. D. 6: Mulighed for gymnastik Hygge og samvær. Evt. film. 
Tirs. D. 7: Hygge og snak, frokost, Åben for Patchwork/håndarbejde v. Lone R.
Tors. D. 9: Rundvisning på Kbh. Universitet kl. 15-16.30 v. Ejvind Slottved. Vi mødes 
kl. 14.50 foran Frue Plads. Vi spiser efterfølgende aftensmad på en nærliggende 
café/restaurant (på egen regning). Bemærk: Vi har ikke åbent inde i Huset. 

Samlingspunkt Indre By i fuld gang med kulturelle oplevelse og har lige været på 
tur til Fyn, hvor vi bl.a. besøgte Egeskov, Tidens samling, Jernbanemuseet og De 
hemmelige haver. Samlingspunkt Indre By er et tilbud til pensionister i København 
med interesse i kulturelle oplevelser, spændende aktiviteter, politiske debatter, film, 
ture ud af huset, social samvær, fællesspisning og hygge mv. Vi holder til i det gamle 
”Huset i Magstræde”. Læs mere om os på www.samlingspunktindreby.dk 
Samlingspunkt Indre By er et kulturelt tilbud til ældre borgere i Københavns kom-
mune, der har interesse i at få nye oplevelser, sociale fællesskaber og livskvalitet i 
hverdagen. Samlingspunktet tilbyder bl.a.

Et medlemskab koster: kr. 200,- pr. kvartal. Det inkluderer film, arrangementer, 
aktiviteter, kaffe, the ad libitum, frugt eller småkager. Der er frokost hver tirsdag, 
for et lille symbolsk beløb. Dog vil der i nogle tilfælde være en egen betaling på 
særlige ture (f.eks. Entre). Udover en masse spændende steder i København har vi 
bla. været på tur til Århus, Malmø, Lund og Køge.

Vi holder til i det hyggelige Huset KBH (Huset i Magstræde)                                                    
Rådhusstræde 13, 2 sal, 1466 København K.

Kom og besøg os i vores hyggelige cafe/biograf og hør mere om Samlingspunktet. 
Kontakt Projektleder Josephine Paddison eller Helle Jønson på tlf.: 60 57 07 69
www.samlingspunktindreby.dk, Email: samlingspunktindreby@outlook.dk

SAMLINGSPUNKT 

INDRE BY 

 • Fællesspisning
 • Foredrag
 • Guidet rundvisninger i København
 • Film/Teater 
 • Filmproduktion
 • Hjælp til it 
 • Malerworkshop

 • Ture ud af huset
 • Socialt samvær/netværk
 • Et frugtbart samarbejde med 
  Aktivitetscenter Indre By 
  (Rosenborgcentret)
 • OSV... Det er kun os selv, 
  der sætter grænser! FOREBYGGELSE  Kongelig Hof-Apotek bakker 

Sundhedsstyrelsen op i kampagnen om in-
fluenzavaccination. Souschef Elias Mogensen 
mener, at borgerne har ret til at blive infor-
meret om, at Kongelig Hof-Apotek også kan 
give influenzavaccinen. 

Influenza kan koste mange sygedage og ho-
spitalsindlæggelser! Det er desværre også en 
kendsgerning, at op mod 1 million mennesker 
smittes af influenza hvert år, og Statens Se-
rum Institut anslår, at ca. 1000-2000 personer 
hvert år dør som følge af influenza.

For gravide, der ikke er vaccineret mod 
influenza  ses op mod 25 % højere risiko for 
tidlig fødsel og for lav fødselsvægt.

Gratis influenzavaccination
Sundhedsstyrelsen anbefaler bestemte grup-
per af borgere til at blive vaccineret mod in-
fluenza, hvor vaccinen betales af regionen. 

Influenzavaccination er GRATIS, for:
• Personer på 65 år eller derover.
• Førtidspensionister.
• Gravide i 2. eller 3. trimester.
• Personer, der er kroniske syge efter en 

lægelig vurdering, f.eks. sygedomme som 
astma/KOL, diabetes 1 eller 2, immunde-
fekt, kronisk lever og nyresvigt, hjerte- og 
karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet 
blodtryk). Herunder hører også andre kro-
niske sygedomme, hvor lægen har vurde-
ret at influenza udgør en alvorlig sund-
hedsrisiko.

• Personer med svær overvægt (vejledende 
BMI over 40).

• Personer i husstandskontakt til svær im-
munsupprimerede borgere, efter en læge-
lige vurdering.

Det er gratis i perioden 01. oktober til 31. 
december 2017. For gravide i 2. eller 3. tri-

mester er det gratis frem til udgangen af fe-
bruar 2018. 

Opfylder man ikke betingelserne for en 
gratis vaccine, er der egenbetaling på 150 kr.

Hvornår kan man blive vaccineret?
I Kongelig Hof-Apotek er der fire uddannede 
vaccinatører, som er parate til at give vacci-
nen, uden tidsbestilling på alle hverdage. Fra 
den 2. oktober begynder de at vaccinere, og 
de anbefaler at man lader sig vaccinere i god 
tid. Med en influenzavaccination opnås en be-
skyttelse efter 2-3 uger i vinterhalvåret.

Fokus på sundhed og forebyggelse af sygedom
Apoteket tilbyder også rejsevaccination. For 
rejsevaccination kræves tidsbestilling via 
www.sikkervaccination.dk . Vælg apotekets 
adresse: Store Kongensgade, og vælg Konge-
lig Hof-Apotek, derefter kan man se de ledige 
tider.

Medicinsamtaler
Har man fået konstateret en ny kronisk syg-
dom inden for 6 måneder, så er man beretti-
get til en gratis uddybende samtale med en 
farmaceut. Her får man 2 samtaler á højst 10. 
minutters varighed. Ved den første samtale 
afdækkes tvivlspørgsmål om den nye sygdom 
og den nye medicin, og den anden samtale 
bruges til opfølgning.

Formålet med en samtale er at kunden 
kommer godt i gang med sin medicin, hvor 
der sættes fokus på gode medicinvaner, viden 
om hvordan din medicin virker og eventuelle 
andre spørgsmål du sidder med.

Ved tvivl og spørgsmål er man altid vel-
kommen til at henvende sig på Kongelig 
Hof-Apotek. 

Igen i år tilbyder Kongelig Hof-Apotek borgerne at blive vacci-
neret mod influenza. Den 1. oktober 2017 markerer begyndels-
en på influenzasæsonen. 

INFLUENZA-
VACCINATION
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Tivoli er lukket, men kun for en kort be-
mærkning. Carstensens gamle have åbner 
allerede igen fredag den 13.oktober - Datoen 
er næppe tilfældigt valgt, ikke kun fordi 
en del skoler allerede dér begynder efter-
årsferien, men også fordi den uheldsvangre 
dato passer som Hans i Grethe til det gys- 
og skrækpåvirkede Halloween -tema, der på 
ganske få år er blevet en tradition, der især 
tiltrækker de helt unge, teens og tweens. 
Men ikke nok med det: i næste måned slår 
Tivoli Food Hall glasdørene op for publi-
kum. I modsætning til haven vil den nye gi-

gantiske glasbygning (850 kvadratmeter) ud 
mod Bernstoffsgade være åbent året rundt. 
Blandt de velprøvede street food-magere, 
der flytter ind fra start er: Tapa del Toro, 
Gorm's Pizza, Aamans Smørrebrød, Le Pe-
tit, Kadeau, Cocks and Cows og Kung Fu.  
Arkitekterne Pei Cobb Freed & Partner fra 
New York har tegnet den nye glasindram-
mede madhal på Tivolihjørnet, hvor også 
Illums Bolighus og fastfoodkæden Vapiano 
slår filialer op.  

Sæt kryds i kalenderen lørdag 14. oktober. 
Fra klokken 15 til et godt stykke efter mør-
kets frembrud afvikles årets, vel nok, sidste 
gadefest i byen i Larsbjørnsstræde. Det er 
lagt op til en festlig dag og aften, i en sør-
gelig anledning. Men med et godt formål: 
Musik og lyrik på højeste og, ikke mindst, 
på københavnsk plan gjalder gennem ga-
den, når venner, familie og kolleger invite-
rer til støttefest i Larsbjørnsstræde for Jan 
Sonnergaards legat. Forfatteren, gourmeten 
og livsnyderen døde som bekendt uventet 
for knap et år siden under et arbejdsophold 
i Beograd. En række af hans nærmeste har 
besluttet sig for at indstifte et legat for unge 
skrivere i Jans navn. Men da Jan Sonner-
gaard ikke efterlod sig nogen nævneværdig 
formue, er de nødt til at starte legatet op 
fra nul. Derfor optræder disse lyrikere og 
musikere for at trække et større publikum 
til, der, i Jans ånd. ikke vil være nærige, 
men bruge masser af penge på øl, sprut og 
mad, og derigennem støtte det gode formål. 

Blandt de optrædende er: Sebastian Dorset, 
Jonas T. Bengtsson, Kirsten Thorup, Casper 
Eric, Søren Ulrik Thomsen, Jonas T Bengts-
son, Nicolaj Stochholm, Per Kristensen TCB, 
Uffe Lorenzen/Lorenzo, Radiatordrengene 
/Edvard Brandes Jam, Bowdashes, Steen fra 
Sort Sol, TBA. Jan Sonnergaards legat ud-
deles første gang sidste søndag i oktober.

hv

Tartar
Olivier Geppel er en af de mest rå kokke i byen. Eller måske 
man skulle sige: sådan kan han godt li det: råt for usødet…jo, 
sådan kunne vi blive ved længe. Sagen er den, at bemeldte Hr. 
Geppel har åbnet TarTar, en ganske lille restaurant i den pæne 
ende af Istedgade, hvorfra han stort set udelukkende dyrker 
den rå stil (ok, nu stopper det): tartar sandwich, rørt tartar 
med tomatsovs og Parmesanost, laksetartar med rygeost og, 
vegetarer er nemlig også velkomne i den ellers meget kødelige 
restaurant: gulerodstatar. TarTar finder man i Istedgade 109.

Vindspejl
Fra den første dag i oktober indtil den sidste dag før julemå-
neden vil det bimle og bamle på Ofelia Plads. Her har kunst-
nerne Ragnhild May og Ea Borres nemlig opstillet deres fem 
meter høje skulptur, Vindspejlet, det store skrummel består 
blandt andet af en vejrhane, en mikrofon, en mølle klokker 
og metalplader med reference til bøjer, kompas og sejlads og 
er samtidigt ”et lydligt spejl af vindens susen på kajen”. Det 
er Foreningen Ofelia Plads, og Dansk Komponistforening, der 
i samarbejde har fået opstillet installationen på Ofelia Plads.

Viet nam-nam
Den unge mand i det åbne køkken, der lægger beslag på broder-
parten af den lille nye restaurant i Kattesundet, er høflig nok 
til at spørge om man foretrækker at tale engelsk eller dansk 
inden han tager fat på selve ekspederingen. Og overbærende 
nok til at grine med, når man påstår man helst taler vietna-
mesisk, og ikke kan sige andet end ”bao” og ”pho”.

Egentlig ville jeg have taget maden ”me-jem”, som det hed 
på de gamle kinagriller, men Chao Viet Kitchen er så nyt, at 
det endnu ikke havde fået emballage til ud af huset salg. Så 
grundet omstændighederne fandt jeg en af de omkring 10 sid-
depladser der med, meget, god vilje er i den lille restaurant. 

Det var trangt men også ret hyggeligt, og endda også: læ-
rerigt, for da jeg bad om soya til maden, rystede kokken på 
hovedet, ”soya passer ikke til den mad” og nødede mig til at 
give kokkens krydring af nudel- og svinekødsretten en chance. 
Og den var fortrinlig. Selvfølgelig havde han ret - endda viet-
namesisk ret.

Viet Kitchen, Kattesundet 8 

Tivolis madhal

I Søde Jans ånd

TEKST HENRIK VESTERBERG
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BORGERMØDE MED POLITIET 
OM CHRISTIANSHAVN
LUKNING Den 20. september var der 
inviteret til dialogmøde med Task 
Force Pusherstreet og lokalpolitiet i 
Christianshavns Beboerhus, og om-
kring 25 borgere fra Christianshavn 
og Christiania var mødt op sammen 
med Christianias TV-kanal, CA-TV. 
Med i panelet sad kun lokaludval-
gets formand, Poul Cohrt, og sekre-
tariatsleder for lokalpolitiet, Ken-
neth Toft Andersen. Dannie Rise fra 
Task Force Pusherstreet var blevet 
forhindret i at komme, og tilhørerne 
blev nu tillige orienteret om, at Task 
Force har skiftet navn til Operativ 
Special Afdeling, OSA. 

Et roligt år for lokalpolitiet
De fremmødte christianitter var na-
turligvis skuffede over, at der alli-
gevel ikke skulle tales Pusherstreet, 
men de blev dog og deltog i mødet, 
der kom til at handle om bl.a. ryd-
ning af ”Fredens Havn”, trafikpro-
blemer, parkering i fristaden, øst-
europæere og støj fra havnen.

Kenneth lagde ud med at for-
tælle om lokalpolitiets arbejde på 
Christianshavn. De er til stede i det 
daglige f.eks. på Dyssen på Christia-
nia og på Christianshavns Torv. På 
det seneste har sektionen dog væ-
ret berørt af bandekonflikten på 
Nørrebro og i Holmbladsgade. I det 
forgangne år har lokalpolitiet især 
været en del omkring de hjemløse 
på Torvet og omkring uroligheder 
ved Kirkens Korshærs varmestue, 
Fedtekælderen. Men generelt er 
konklusionen i lokalpolitiet, at der 

har været roligt på Christianshavn 
det seneste år.

Støj og udlændingeproblemer
Derefter kom der spørgsmål fra sa-
len. En deltager klagede over mange 
indbrud i bådene omkring varme-
stuen ved kanalen. Personer af øst-
europæisk udseende overnatter i 
bådene og stjæler, mente han. Han 
efterlyste at politiet var mere syn-
ligt til stede i området. Men som 
Kenneth fra lokalpolitiet fortalte, er 
det udlændingekontrolsektionen, 
UKS, som tager sig af sådanne pro-
blemer. Han ville kontakte dem om-
kring det. Problemer omkring støj 
fra vandet kom også op og vende. 
Her er det især partybåde/tømmer-
flåder med anlæg, der støjer efter 
kl. 22, og er et tiltagende problem. 
Kenneth orienterede derfor om po-
litiets maritime havneindsats, hvor 
de har erhvervet en stor båd, som de 
sejler rundt i og patruljerer. Støj og 
ulovligheder på vandet er blevet et 
nyt stort fokus for politiet.

Fredens Havn, udrykning, 
og kørsel mod ensretningen
Så faldt talen på Fredens Havn, og 
Kenneth fortalte, at nogle af bådene 
i den selvbestaltede Fredens havn 
allerede er blevet fjernet, og at de 
sidste nok skal blive fjernet også. 
Han kan dog ikke sige hvornår. I øje-
blikket ligger der omkring 30 både 
i den omdiskuterede havn og venter 
på at blive fjernet. 

Nu gik vi over til et meget omdis-

kuteret emne, nemlig trafik. Først 
ville en christianit vide: ”Hvorfor kø-
rer politiet også med udrykning, når 
de er på vej hjem fra Christiania?” 
Men det er et spørgsmål om sikker-
hed, svarede Kenneth, politiet kan 
have brug for at komme hurtigt ud, 
og der kan være uro i vognen.

En anden tilhører fortalte, at han 
har bemærket, at biler der ligner pus-
herbiler er begyndt at undgå Prinses-
segade for at slippe udenom videoover-
vågningen, I stedet tager de Overgaden 
over Vandet, hvor de kører hasarderet 
stærkt og imod ensretningen. Kunne 
man ikke sætte overvågning der også? 
Kenneth lovede at  formidle problema-
tikken videre til rette vedkommende.

Appel til Christiania
Mht. problemerne i Prinsessegade 

er det desværre ikke sikkerheds-
mæssigt forsvarligt, at politiet står 
og jager taxaer og turistbusser væk 
foran indgangen til Christiania, 
sagde Kenneth, der i øjeblikket 
ikke ser nogen løsning på de store 
trafikale problemer omkring hash-
markedet. 

En borger rejste sig og appelle-
rede til Christiania om dog at stille 
et parkeringsområde til rådighed 
for taxaer og turistbusser inde på 
fristadens bilfrie område for at af-
laste bydelen. 

Herefter hævedes mødet med den 
konklusion, at vi må have endnu et 
borgermøde, der kun handler om de 
mange problemer med trafik.

jra@kbhavis.dk

     Frederiksborggade 4 · 1360 København K
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Nogle både er fjernet fra Fredens Havn, men der resterer stadig omkring 30.
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Fire pigers brændende ønske om at lære 
at danse under trygge rammer blev ud-
nyttet af deres danselærer. Kvinden ud-
nyttede ifølge anklagemyndigheden pi-
gernes stræben efter succes til adskillige 
gange at have sex med dem. 

Københavns Byret har kendt kvinden 
skyldig i seksuelle forhold til de fire ele-
ver. Flere af danselærerens tidligere ele-
ver var mødt op for at høre afgørelsen.

- Hun har udnyttet sin position som 
danselærerinde, og hun har udnyttet sin 
position som en voksen veninde, sagde 
anklager Anders Andreasen i retten. 

Det er især spørgsmålet om pigernes 
alder, der har været et stridspunkt mel-
lem anklageren og kvindens forsvarer, 
advokat Karoline Døssing Normann. 

Men retten lagde pigernes forklaring 
til grund, sagde retsformanden, dommer 
Poul Gorm Nielsen.

Dermed kendes den tiltalte skyldig i 
at have haft sex med børn under 15 år 
samt samleje med børn under 18 år, som 
var betroet hende til undervisning.

- Jeg angrer, at jeg ikke stoppede det. 
Pigerne skal vide, at jeg ønsker, at de 
hver især på et eller andet tidspunkt 
kan lægge det her bag sig og få et godt 
liv, for det fortjener de, sagde danselæ-
rerinden i retten. 

Kvinden har yderligere været tiltalt 
for at tage billeder og video af samleje 
med én af pigerne. Dette er ikke dog be-
vist, og derfor frifindes hun for dette 
forhold.

Vold mod to piger i form af slag med 
flad hånd i ansigtet har ligeledes været en 
del af anklageskriftet, men retten valgte 
kun at kende kvinden skyldig i den ene 
af voldsepisoderne.

Kvinden har tidligere medvirket i et 
talentshow på landsdækkende tv, der fik 
antallet af elever på skolen til at vokse. 
Det var ifølge anklagemyndigheden 
umiddelbart i tiden efter kvindens op-
træden på tv, at overgrebene begyndte.

Én af pigerne boede endda hos dan-
selærerinden, da det seksuelle forhold 
fandt sted. Pigen var blot 12 år, da kvin-
den blev kommunalt ansat som plejemor 
for pigen i tre år. 

- Det lyder måske underligt, men vi 
var bedste venner på det tidspunkt på 
trods af den store aldersforskel, har læ-
reren tidligere sagt om forholdet til ple-
jebarnet. 

Først når kvinden er blevet mentalun-
dersøgt, kan retten tage stilling til den 
sanktion, der skal fastsættes. Dommen 
ventes til november. Indtil da skal hun 
fortsat være varetægtsfængslet.

OPDRAGELSE  Vi danskere har 
stadigt meget at lære, når det 
handler om hensyntagende ad-
færd i det offentlige rum. Alle 
der har været i længere tid i 
andre storbyer som f.eks. Lon-
don eller San Francisco, kender 
skuffelsen ved hjemkomsten 
til København og mødet med 
den danske mangel på pli hvad 
angår almindelig høflighed og 
venlighed. Det kan være rigtig 
nedslående - men måske er der 
stadigt håb i det mindste for 
køkulturen.  

Metroen viser vejen
Med Metroen er vi danskere 
nemlig blevet introduceret til 
en helt ny køkultur, hvor man 
stiller sig i kø langs med en væg 
eller et tog, og derved gør plads 
til andre mennesker. Og noget 
tyder på, at de hvide streger i 
gulvet på hver side af metrodø-
rene har haft deres indflydelse 
på københavnernes køkultur 
generelt. I hvert fald kan man 
på fotoet se, at nogle brugere 
af hæveautomaten ved Chri-
stianshavns Torv nu har lært 
at stille sig på langs og ikke 
som før på tværs af fortovet. 
Nu mangler de faktisk bare at 
rykke deres kø ind til siden, så 
barnevogne og rollatorer har 
en chance for at komme forbi.

Kontanter til Christiania 
Torvegades Danske Bank auto-
mat er en stor udfordring for 
dårligt gående og forældre med 
barnevogne, der tvinges ud på 
cykelstien, især hvis de forsø-
ger at passere automaterne 
på dage, der ligger lige om-
kring den første i måneden. 
Det ufremkommelige kaos 
på fortovet på disse datoer er 
fuldstændigt hensynsløst og 
kunne helt undgås, hvis man 

stillede sig op i en kø langs 
med muren, som man gør i 
mere civiliserede storbyer. At 
netop denne hæveautomat er 
så populær skyldes dens be-
liggenhed tæt på Christiania, 
hvor de fleste forretninger jo 
afregnes kontant.

Få en opløftende hverdag
Hvis vi skal kunne konkurrere 
på venlighed med de store byer 
i andre lande – og det vil vi jo 
så gerne – kræver det en ind-
sats. Belønningen i form af en 
mere opløftende hverdag for 
københavnerne er til at tage og 
føle på. Enhver, der er blevet 
hensynsfuldt behandlet i det 
offentlige rum, kan tale med 
om dette. Der er altså meget at 
vinde, og forældre er selvfølge-
lig selvskrevne forbilleder for 
den nye generation. Men må-
ske var det til en begyndelse en 
idé for Københavns Kommune 
at følge Metroens eksempel og 
tegne en aflang bås med nogle 
hvide streger ved hæveautoma-
ten på Christianshavns Torv.

jra@kbhavis.dk Selv om Europa på få år har oplevet flere 
terrorangreb, nedtrapper dansk politi nu 
den fysiske bevogtning i hovedstadsom-
rådet.

Bevogtningsopgaverne gav 300 be-
tjente fuldtidsarbejde i 2015, men poli-
tiet forventer kun at bruge 208 årsværk 
på bevogtningen i år.

Det viser en ny rapport, "National 
Strategisk Analyse 2017", fra politiet.

Det hænger ifølge politiinspektør i 
Rigspolitiet, Stine Arneskov Mathiesen, 
sammen med, at politiet blandt andet 
har fået bedre teknologi og brug for min-
dre døgnbevogtning de steder, der for ek-
sempel holder lukket om natten.

- Det her er ikke nødvendigvis et 
spørgsmål om, hvor mange betjente der 
står derude. Det handler om, hvordan vi 
løser det. Og det er dét, vi efter min vur-

dering er blevet bedre til, siger hun. Og 
det et lille skridt i den rigtige retning, er-
kender Politiforbundets formand, Claus 
Oxfeldt.

- Alt, hvad der kan frigøres af hæn-
der, er jo med til at hjælpe dansk politi, 
men det her løser ikke det akutte pro-
blem med, at der er alt for få hænder til 
alt for mange opgaver, siger han.

Alligevel tror Stine Arneskov Mathie-
sen, at det vil kunne mærkes, at mange 
betjente nu kan vende tilbage til de op-
gaver, de slap, inden de stillede op til be-
vogtning af mulige terrormål i Køben-
havn.

- Der er jo grænsekontrol og nu også 
bandesituationen. Der er nok af opga-
ver, som de her personer kan varetage, 
siger hun.

lp

Danselærerinde udnyttede elever seksuelt

Terrorbevogtning nedtrappes

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

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

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

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

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

kbh

Tag CYklen
FRA kongens nYTorv 

TIL sTranden

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

Succesen kan imidlertid betyde et farvel 

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

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

Kbh

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

lukket denne lille del af Nyhavn for kørende 
trafik.

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

Kbh

sTella polaris 
DRUKNER i suCCes

folk ER I fare 
MIDT pÅ gaden

Forbavsende nydelig kø. Nu mangler den bare at rykke ind til muren, 
så folk kan komme forbi.
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MED MOR I BYEN Verden er fuld 
af hemmelige loger og religi-
oner, de er omgærdet af my-
stik, og det er en gåde, hvordan 
de laver fælles spilleregler og 
tænker store tanker, så de kan 
hjælpe hinanden frem. 

Kære Læser, jeg havde dig 
med i lommen, da jeg i sidste 
uge var til et moderne kultur-
fænomen: De moderne mød-
res forældremøde. Men lov 
mig, at det bliver mellem os, 
hvordan man styrer sine unger 
i vores tid.

Ingen sengetider
Da jeg var teenager i efterdøn-
ningerne af 70’ernes fri-for-
frihedens-skyld-årti havde vi 
ikke sengetider, hjemmetider 
og regler for hvor mange gange 
på en uge, man måtte spise en 
halv grill-ørn med kinakål og 
kineserfingre til. 

Da jeg var 14 år slog min be-
skedne tjenerløn ikke nødven-
digvis til, når jeg skulle købe 
ti Tuborg til en festlig aften. 
Så måtte jeg flirte med flaske-
drengen i Brugsen og presse 
ham til stjæle en flad flaske 
vodka til mig. Det blandede 
mine forældre sig ikke i, og 
de betalte heller ikke.

Uden at kommunikere med 
forældrene, blev jeg på diskote-
ket til det lukkede og jeg havde 
set solen stå op af havet. 

Det sker ikke i 2017. Foræl-
drene har de unge teenagere 
i hunde-gps-snor via smartp-
hones. 

På forældremødet for 8.x 
aftaltes det under undren, at 
hvis man ser eller hører noget 
om sex, smøger, alkohol eller 
anden slinger i valsen, så skal 
man lige ringe til hinanden og 
angive det.

Cykelhjelmsdebat. 
Efter det ordinære foræl-
dremøde skal mødrene mødes 
på den lille danske café og af-
tale spilleregler for de syv ven-
inder.

Første punkt på dagsorde-

nen: Flere af pigerne nægter 
at cykle med cykelhjelm. Mor 
til Emma fortæller fnisende, at 
hun blev så gal, da hun opda-
gede, at Emma lader krøllerne 
flagre frit uden hjelm, at hun 
satte pigens cykel til salg på 
DBA. Mens Silles mor har bol-
tet Silles cykel fast, indtil hun 
lover at bruge hjelm. 

Punktet bliver sagligt be-
handlet og alle mødrene lover 
at sende hinanden en sms, 
hvis de ser pigerne uden cykel-
hjelm. Jeg er indforstået med 
fornuften, selvom at jeg ikke 
selv ejer et køreæg.

Punkt 2: Lusetabuet
Næste punkt er hovedlus. Et 
tabu, vi gerne vil bryde. En 
af pigerne har lige opdaget, at 
hun har lus fordi, at drilledy-
ret smitter ekstremt mellem 
selfieteenagere. Alene ordet 
lus får mødrene til at kradse 
sig i nakken. 

Nannas mor klukker: “Her 
i sommer gik jeg til lægen, 
fordi jeg havde fået noget ek-
sem i nakken. Det kløede så 
forfærdeligt. Lægen løftede 
op i hestehalen og sagde ret 
tørt “Men det myldrer jo med 
lus.”.

Alle damerne hulker af 
grin og det vedtages, at vi 
kæmmer for lus og bilder 
vores piger ind, at det er 
en drengemor, der på foræl-
dremødet har anbefalet et 
lusetjek.

Næste punkt: Grænse for Mokaii
Så skal vi snakke alkohol og 
smøger. Alle kan blive enige 
om, at der ikke tolereres alko-
hol før efter 15 år og smøger 
findes slet ikke. 

Vi taler åbent om, at den 
frie opdragelse i vores teen-
ageår ikke har været sund. 
“Jeg drak mig stang vissen 
hver lørdag fra jeg var 13 år 
til jeg blev mor, sådan cirka. 
Så det behøver mit barn ikke 
at gøre” siger Silles mor. 

Det aftales igen, at hvis 
man ser nogen drikke eller 
ryge, hvis man hører noget, 
eller hvis ens barn betror sig, 
så skal man fortælle det til de 
andre mødre. Og det gør ikke 

noget, at børnene ved, at vi 
har det her retssystem. 

Hvor mange lommepenge?
Der er ingen aftaler om slik el-
ler begrænsninger på pizzaaf-
tener, men vi sætter en grænse 
for, hvor tit de må spise andet 
end deres madpakker. Og det 
er tæt på nul gange om ugen. 
Ingen ‘Durumklub’ ligesom 
drengene har, for alle pigerne 
går til elite gymnastik eller 
dans, og de skal have sunde 
kroppe. 

Det vedtages samtidig, lom-
mepenge i 14 års alderen er 
ikke over 400 kroner og at det 
er godt, at de er begyndt at ar-
bejde lidt. Vi aftaler også, at tøj-
penge er op til 600 om måne-
den og at vi gerne vil begrænse 
deres hele dage i storcentrenes 
plastikklima.  

‘Laissez-faire’ er moderne mød-
res skræk. 
Herefter kommer punktet 
kaffe på dagsordenen. Der er 
delte meninger, nogle må gerne 
drikke kaffe, mens blandt an-
det mit eget barn, ikke må. Vi 
vedtager kaffe ikke skal blive 
det, de laver efter skole. 

Sidste lille punkt er drenge. 
Her skal de voksne også formu-
lere regler. Alle mødre mener 
selv, at de fik dårlig hjælp i 
80’erne og gik for tidligt om-
bord i drengene. Så vi anbe-
faler kyssekærester frem til, 
man er færdig med folkesko-
len. 

Hvis min mor havde druk-
ket fransk saftevand med ven-
inde-mødrene og vedtaget en 
række teenage-dogmer, havde 
jeg reageret temmeligt udfa-
rende.

Men da jeg remser manife-
stet op for min datter, er hun 
overvejende enig, så længe vi 
ikke bestemmer over hendes 
telefon. 

Kvinderne fra 70’erne sy-
nes, at de moderne mødre 
strammer den, men måske 
var de selv for passive, det man 
kaldte ‘laissez-faire’. 
 

cb@kbhavis.dk

MED MOR I BYEN

TEKST CAMILLE BLOMST

DET 11. BUD: DU SKAL 
SLADRE, HVIS MIT ELLER DIT 
BARN CYKLER BARHOVEDET
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DRØMMEN 
OM EN NY-BRO

TEKST JETTE R. ARENDRUP      FOTO MARIE SVAN OLSEN 

FOLKEMØDE PÅ 
ÆGTE CHRISTIANSHAVNSK

FOLKEMØDE I forbindelse med den årlige 
”Christianshavnerdag”, blev der i år også 
afholdt et spændende folkemøde. Det var 
noget af et scoop at Christianshavns Loka-
ludvalg havde fået politisk kommentator, 
Lars Trier Mogensen, til at lede debatterne 
i teltet på Torvet. Ikke alene pga. hans store 
dygtighed og professionalisme, men også 
fordi han selv er christianshavner og kender 
bydelens problemer fra nærmeste hold. Han 
var tydeligvis i sit rette element og holdt på 
fremragende vis de fremmødte politikere til 
ilden og til sagen. Det var ikke småting han 
fik dem til at love bydelen, og det skal blive 
interessant at se, hvor mange af løfterne der 
vil blive til virkelighed efter valget.

En symfoni af skønne løfter
Under en debat om ”Ulighed og fattigdom” 
var der således bred enighed blandt poli-
tikerne om, at der skal etableres en con-
tainerby/eksperimenterende boformer på 
Refshaleøen til bydelens hjemløse. Endvi-
dere, i forhold til ”Støjforurening på Chri-
stianshavn”, ville man sætte ind overfor de 
forretningsdrivende, der udlejer partybåde, 
som vækker folk om natten, og man ville 
arbejde henimod flere eldrevne biler. Stem-
ningen blev selvsagt vældig positiv efter 
disse rundhåndede tilkendegivelser, og 
klapsalverne rungede i det hyggelige cirku-
stelt, hvor også spørgsmålene fra publikum 
satte politikerne på hårdt arbejde.

Propfyldt telt under hashdebat
Trods silende regn var rigtig mange mødt 
op, og under den næste debat, ”Hashhand-
len på Christianshavn”, var teltet propfyldt. 

De fleste paneldeltagere og så godt som hele 
publikum ønskede en forsøgsperiode med 
legalisering af hash. Venstrepolitikeren, 
Jens-Kristian Lütken, var ene om at være 
imod, og det fik han en del at høre for - dog 
i bedste ro og orden. 

Den efterfølgende debat handlede om 
trafik, og selv om der ikke i kommunens 
budget var fundet penge til yderligere tra-
fikrenoveringer af Prinsessegade, var det 
positivt at høre den radikale politiker, 
Mette Annelie Rasmussen, tilkendegive, at 
det kunne blive nødvendigt at indføre bus-
slusen igen, noget som mange aktive christi-
anshavnere har arbejdet på, lige siden den 
blev nedlagt.

Kultur og boliger i høj stemning
Debatten, ”Havnekultur – Kultur på Hav-
nen”, blev dog en stor skuffelse for de 
mange, der har arbejdet ihærdigt på en 
udflytning af biblioteket til Papirøen. Po-
litikerne havde ikke fundet penge til det 
i budgettet for 2018. På dette tidspunkt af 
debatten var stemningen blandt Torvets øl-
drikkende brugere blevet temmelig høj, og 
det begyndte at blive lidt vanskeligt at få 
ørenlyd. Debatten, ”Bolig og byudvikling”, 
der blandt andet handlede om boligpriser-
nes himmelflugt på Christianshavn og be-
hovet for almene boliger, foregik således i 
et rimeligt højt lydniveau.  Det bevirkede 
dog kun, at folkemødet yderligere kom til at 
fremstå, som den typiske christianshavnske 
begivenhed det var, i denne bydel kendt for 
sin rummelighed. 

jra@kbhavis.dk

Féta Kai Eliés

Slå vejen forbi vores stad i Torvehallerne

Vi kan tilbyde lækre salater, gode oliven og andre 
vegetariske og veganske delikatesser, 

udover en god oplevelse!

Féta Kai Eliés   -   Torvehallerne
Rømmersgade 18, H1, E6, 1360 KBH K, Tlf.: 20 84 45 76

Politikerne bød ivrigt ind med rundhåndede løsninger. 

FEST Når metrostation Gl. Strand 
åbner om et par år, kan man stå 
ovre ved Thorvaldsens Museum 
og drømme sig til et kæmpehop 
over kanalen til Metro – så nær 
og dog så fjern.

I metroselskabets oprinde-
lige skitser hed stationen Chri-
stiansborg, men var dog placeret 
på Gl. Strand. Den fadæse blev 
der navnemæssigt rettet op på, 
for som det er, har stationen in-
tet med Christiansborg på Slots-
holmen at gøre, men det kunne 
der jo snildt også rettes op på.

Fra Gl. Strand til Slotsholmen 
og Thorvaldsen som det frem-
meste, eller omvendt, har fod-
gængerens svære valg altid væ-
ret: nedenom ad Rådhusstræde 
eller op til Højbro – lige l-a-n-
g-t. Hvis bare man nu kunne 
komme lige over? Og muligt 
ville det jo være med en lille 
byæstetisk Ny-bro.

Med ca. 350 meter er Frede-
riksholm Kanal mellem Storm-
broen og Højbro den mest cen-
trale, men længste bro-løse 
strækning. En gangbro vil i sig 
selv være en tilgængeligheds-
forstærkende foranstaltning. 

En bro placeret i LINIEN Ny-
brogade 2 henover kanal og 
Vindebrogade til Porthusgade 3 
vil knytte byen og Slotsholmen 
sammen, lige tilgængelig fra Na-
boløs som fra Knabrostræde, åb-
nende nye forløb gennem byen 
fra Nørreport til Slotsholmen 
med fortsættelsen over pladsen 
foran Thorvaldsens Museum til 
Christiansborgs Ridebane over 
Rigsdagsgården til Folketinget, 
Rigsarkivet, Det Kgl. Bibliotek 
og dets Have -lige til Havnen!   

Ikke for ingenting hedder fort-
sættelsen af Gl. Strand Nybro-
gade. Indrømmet er historikken 
ikke helt klar, noget med 1600-tal-
let mener somme, andre hælder 
til, at Nybro kunne være en kaj.

Uanset forhistorie – Amster-
dam kan det med småbroer, 
Sankt Petersborg og Venedig li-
geså. Vi er da også ved at komme 
efter det, og Ny-bro ligger lige for 
som ren gevinst ved afslutnin-
gen af metrobyggeriet. Broen 
der som populær smutvej for 
fodgængerne forbinder Slotshol-
men med Gl. Strand og indre by!
Bonnie R. Mürsch, advokat
Karen Zahle, arkitekt

LÆSERBREV

Særdeles velbesøgte og veloplagte debatter trods silende regn.
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I “Svækling” spiller kinesisk grillmad 
en væsentlig rolle. Når du selv henter 
junkfood, hvad foretrækker du så at 
spise?

Omstændighederne op til beslut-
ningen kan jo være vidt forskellige. 
Der kan være tale om reparationsar-
bejde oven på en bytur, dovenskab i 
forhold til at indkøbe råvarer og der-
efter fremstille et måltid, ligesom det 
regulære impulskøb også er en faktor, 
man bør medtage i en seriøs artikel.

Hvis vi fokuserer på de tre skitse-
rede scenarier, så skal vi til Istedgade 
og Kebabistan, når tømmermænd 
skal kureres. Det er byens bedste, og 
hvis jeg var i tvivl, så forsvandt den, 
da jeg en nat mødte køkkenchefen fra 
Søllerød Kro derinde. Han var kørt 
en omvej hjem for at få sin durum-
rulle dér.

I afbalanceret tilstand vil jeg købe 
thaimand hos Pho Saigon på Vester-
brogade. Køkkenet står nærmest midt 
i restauranten, så man kan følge med 
i produktionen. Det er folk, der slider 
og slæber for at give kunderne ordent-
lig føde til en fair pris.

Lørdag middag har jeg vanskeligt 
ved at passere 
Lones Pølser på 
hjørnet af Vær-
nedamsvej og 
Frederiksberg 
Allé uden at 
købe en karry- 
eller alternativt 
chilimedister, 
selv om jeg er 
fodret af hjem-
mefra. 

Jeg har en 
krukke med Lo-
nes slikkepinde 
i et skab. Jeg 
har fået dem til 
mine børn, men 
det vil jo afsløre besøgenes hyppig-
hed, hvis jeg videregav dem med det 
samme. Lones sortiment er bredt - i 
modsætning til inde i byen, hvor pøl-
sevognene efterhånden er en skam-
plet på København.

Du har boet i København i 20 år, hvor-
når holder du mest af byen?
I min verden er den bedste oplevelse 

man kan have i København mødet 
med efterårets mørke og aftenkulde 
efter et biografbesøg i enten Grand 
Teatret, Dagmar Teatret eller Vester 
Vov Vov. Det der øjeblik, hvor man 
skutter sig, slår kraven op og kigger 
på sin ledsager og venter på, hvad 
vedkommende har at sige om det 
værk, vi har set skal ikke udsættes 
for popcornsdunst og multiplexat-
mosfære. 

Ude på byens brosten under en 
gammel gadelampe fastholder man 
oplevelsen lige det længere til, at den 
lagrer sig i sindet. 

Ærgerligt, hvis det er en dårlig 
film, men dem er der færre af i de 
pågældende biografer.

Da jeg var yngre kunne jeg bedst 
lide sommeren og Skydebanehaven, 
men nu synes jeg, at der er for mange 
mennesker.

Inspirerer byens gader dig?
Jeg færdes med åbne øjne og synes, 

at der sker vanvittigt meget bare på 
en tur op ad Vesterbrogade og Værne-
damsvej. Når jeg ser T.S. Høeg bliver jeg 

konsekvent be-
gejstret for hans 
hurtige skridt, 
han ligner altid 
én, der har fået 
en idé, som han 
glæder sig til at 
realisere. 

Jeg glor 
skamløst på 
folk i skuespil-
let og taler med 
mange af dem. 
Også dem, jeg 
ikke rigtig ken-
der. Jeg kan lide 
slagfærdighe-
den i byen og 

lytter altid til replikkerne mellem 
folk derude.

Hvis du fik en byttearbejdedag med 
overborgmesteren, hvad ville du så 
forandre for at forbedre byen?
Der bor en mand i den ejendom, jeg 
bor i, som kører i verdens værste 
spand, en totalt havareret øse, som 
ligner en kørende fabrik. En Simca, 

der er lappet sammen med alt mu-
ligt ureglementeret materiale, ikke 
engang i Bulgarien kunne han få 
den afsat. 

Jeg slår korsets tegn, hver gang jeg 
ser ham forurene byen i jagten på en 
parkeringsplads. Det gør han tit, for 
der er nemlig ikke nok af dem. Det 
system må kunne laves smartere. 

Det er muligt, at miljøet vinder 
ved, at der er få pladser og dermed 
mindre incitament til at anskaffe sig 
bil. Men er der regnet på, hvor meget 
det sviner, når lortebiler hoster om-
kring i halve og hele timer efter de 
pladser, som ikke er der?

Det ville jeg sætte forvaltningen 
i sving med.

Du har, ligesom din hovedperson 
Frank, boet i starten af Vesterbro det 
halve af dit liv, hvad tænker dem på 

den anden side af Hovedbanen egent-
lig om dem, der bor i hjertet af city?
De ikke kan være rigtige mennesker 
med åndedræt, for hvor køber de ind? 
Hvor går deres børn i skole? Hvor par-
kerer de? Hvor spiller de fodbold? Og 
møder de ikke også rigtig mange lar-
mende kursister fra Slagelse og Her-
ning, som fiser derind for at gå på ka-
raokebar? Man kan selvfølgelig gå på 
Nationalmuseet dagligt, nu da Rane 
Willerslev er blevet chef, men jeg kan 
godt nøjes med færre besøg, for mil-
jøet er ret konstant. 

Ligesom Pisserenden, der ser sta-
dig ud, som den gjorde for 20 år siden.

cb@kbhavis.dk

TEKST CAMILLE BLOMST

MICHAEL ENGGAARD  MIT KØBENHAVN

AFTENMØRKE FORAN 
VESTER VOV VOV 

I MIN VERDEN ER DEN 
BEDSTE OPLEVELSE MAN 
KAN HAVE I KØBENHAVN 
MØDET MED EFTERÅRETS 
MØRKE OG AFTENKULDE 
EFTER ET BIOGRAFBESØG 
I ENTEN GRAND TEATRET, 
DAGMAR TEATRET ELLER 
VESTER VOV VOV. 

Jyllandspostens kulturjournalist Michael Enggaard, der bor lige i starten af Vesterbro, 
har skrevet en debutroman med forkærlighed for de oversete sjæle og kroge i byen. 

Han tager læserne med der hen, hvor man drikker filterkaffe og spiser kineser 
takeaway uden at vippe det over på en megamuseltallerken først. 



PARKMUSEERNE
Nyt fra Københavns grønne museumskvarter – oktober 2017

parkmuseerne.dk #parkmuseerne

Af Anders Højberg Kamp 
og Louise Trier

“Så   det   her   er   Christian   4.s   blod?!”   
spørger   entertaineren   Sigurd   Barrett   
i   et   af   gemakkerne på   Rosenborg   
Slot,   hvor   kongens   blodplettede   
dragt   er   udstillet.   Dragten   fra   søsla-
get,   hvor Kong   Christian   stod   ved   
højen   mast,   blev   beskudt   og   mistede   
synet   på   højre   øje. 

“Det   her   er   det   fedeste   sted.   Jeg   har   
fået   mig   en   a-ha-oplevelse.   Et   sug   
af   historien.   Tænk, at   lige   her   midt   i   
København   ligger   et   stykke   Danmark-
shistorie”,   siger   han   begejstret   om 
Rosenborg,   der   blev   bygget   af   Chris-
tian   4.   og   var   ramme   om   kongens   

fornemme   fester.   I dag   er   kongehu-
sets   samling   af   smykker,   kunsthånd-
værk   og   private   ejendele   udstillet   i 
slottets   rigt   dekorerede   sale. 

50-årige   Sigurd   Barrett   er   blevet   
inviteret   denne   efterårsmorgen,   fordi   
han   er   aktuel   med   sit store   projekt    
Sigurds   Danmarkshistorie .   Det   folder   
sig   ud   i   bøger,   film   og   optrædener,   
hvor han   på   underholdende   vis   videre-
formidler   Danmarkshistorien   til   børn.

Ægte   kongeblod 
Så   sent   som   aftenen   før   gav   han   to   
koncerter   for   600   børn,   blandt   andet   
en   om   Martin Luthers   indflydelse.   Og   
om   aftenen,   på   vej   hjem   i   bandbus-
sen,   lagde   han   sidste   hånd   på   sin nye   

bog,    Sigurd   fortæller   om   kongeræk-
ken ,   hvor   han   gennemgår   51   danske   
konger   og   to danske   dronninger. 

“Her   fortæller   jeg   om   magt,   intriger,   
sejre,   drømme   og   nederlag.   Vores   
historie   er   vigtig   at formidle   til   børn   
og   unge.   Når   børn   får   at   vide,   at   det   
her   er   rigtigt   kongeblod   fra   gam-
le   dage og   ikke   bare   fantasi   som   i   
en   Harry   Potter-bog,   vil   de   virkelig   
spærre   øjnene   op”,   siger Sigurd   Bar-
rett,   der   selv   har   fem   børn   med   sin   
ekskone   og   bor   i   Valby. 

Komikeren   er   imponeret   over   stor-
heden   i   slotsrummene,   siger   han.   For   
de   fortæller   om Danmarkshistorien,   
og   hvem   danskerne   er   blevet. 

“Alle   de   her   imponerende   indretnin-
ger   og   dekorationer   er   en   fantastisk   
kulisse   til   den Danmarkshistorie,   jeg   
lige   har   skrevet.   Vi   har   altid   været   
stolte   af   at   være   danskere.   Og   i   det 
her   rum   er   der   mange   magtsym-
boler,   som   tydeligt   viser   danskernes   
storhed”,   siger   han   og kigger   rundt   
i   Riddersalen,   hvorefter   han   tager   
sin   kuffert   frem.   Her   finder   han   sin 
kongeudklædning   og   poserer   glad   for   
fotografen,   præcis   som   han   gør,   når   
han   underholder landets   børn.  

En   særlig   dansk   identitet 
I   Riddersalen   er   der   store   løver   af   
sølv,   tronstole   og   vægstore   tæpper   
med   billeder   af berømte   søslag. 

“Alle de her imponerende indretninger og dekorationer er en fantastisk kulisse til den Danmarkshistorie, jeg lige har skrevet”, siger Sigurd Barrett. Her står han i Christian 5.’s gemak på Rosenborg. Foto: Frida Gregersen.

Sigurd   Barrett:   “Rosenborg   giver   et   sug   af   storhed” 
Danskerne   har   trods   tabte   krige   altid   været   et   stolt   og   ufortrødent   folk,   og   det   har givet   os   en   særlig   selv-
forståelse,   siger   Sigurd   Barrett   på   Rosenborg   Slot.   Han   er aktuel   med   sin   egen   Danmarkshistorie   til   børn. 



“Storheden   og   stoltheden   har   altid   
været   et   centralt   parameter   i   magt-
spillet.   Vi   har   kastet   os ud   i   verden   
med   store   drømme   og   armbevægels-
er.   Og   netop   dét   er   ikke   altid   gået   lige   
godt”, griner   han. 

Danmark   tabte   til   tysken   i   1864,   Dan-
mark   tabte   Napoleonskrigene   og   ikke   
mindst   tabte Christian   4.   atter   engang   
til   svensken   ved   det   berømte   søslag.   
Men   ifølge   Sigurd   Barrett   har dansk-
erne   lært   af   historien,   og   netop   vores   
ukuelige   tro   på   os   selv,   trods   tabte   
slag,   har skabt   en   særlig   dansk,   broget   
identitet,   mener   Sigurd   Barrett. 

“Så   vores   nederlag   betyder   ikke,   at   
vi   skal   blive   derhjemme,   holde   kæft   
og   lukke   dørene.   Vi rejser   os   jo   igen   
og   igen.   Vi   anser   os   ikke   for   perfekte,   
og   det   er   garanteret   derfor,   at   vores 
foretrukne   Disney-fi gur   her   i   landet   er   
den   klodsede   Anders   And   og   ikke   den   
perfekte   Mickey Mouse.”  

Han   bruger   Christian   4.   som   eksem-
pel.   Kongen   skabte   alt   fra   Børsen   til   
Christianshavn,   så det   er   tydeligt,   
hvor   vigtige   kongens   store   armbev-
ægelser   blev   for   historien   trods   de   
mange nedture. 

Værre   vildbasser 
Vi   kommer   forbi   et   lille   spejlkabinet   
opført   til   Christian   5.,   som   var   barne-
barn   af   slottets bygherre   Christian   
4.   Ved   hjælp   af   spejle   i   rummets   

gulv   kunne   kongen   kigge   op   under 
kvindernes   skørter.   I   skabet   var   der   
sexlegetøj   –   eller   ‘erotika’,   som   mu-
seet   kalder   det. 

“Kongerne   var   nogle   værre   vildbass-
er,   der   holdt   sindssyge   fester.   De   gik   
party-amok   med druk   og   elskerinder”,   
siger   Sigurd   Barrett   med   stemmen   
hævet   og   hånden   svingende   i   vejret. 

Allerede   ved   entréen   på   slottet   
nævnte   Sigurd   Barrett   en   skjult   skakt,   
han   gerne   ville   se.   Vi fi nder   dækslerne   
i   gulvet,   der   gemmer   på   datidens   
stereoanlæg,   som   han   kalder   det. 
Skakterne   går   ned   til   et   rum   i   kælder-
en,   hvor   et   hold   af   musikere   har   stået   
klar   til   at   spille,   så Christian   4.   kunne   
imponere   sine   gæster   med   ‘usynlig   
musik’.  

“Man   tænker   selvfølgelig:   ‘Hvad   
med   alle   de   stakkels   bønder,   der   har   
gået   ude   i   marken   og betalt   skat   til   
kongen,   så   han   kunne   købe   landets   
bedste   musikere,   spir   af   guld   og   store 
malerier   kun   for   at   imponere   andre   
konger,   når   de   kom   på   besøg?’   Men   
på   en   måde   har   det hængt   sammen.   
For   bønder   og   borgere   var   ikke   spe-
cielt   glade,   når   der   ikke   var   en   konge.”  

I   den   kongeløse   tid   blev   danskerne   
hærget   af   sørøvere   og   bander   udefra,   
og   på   den   måde kunne   rigdommen   
ifølge   Sigurd   Barrett   retfærdiggøres.  
“Dér   kan   man   mærke,   at   vi   gerne   ville   
have   en   form   for   tryghed.   En   magt   

der   kunne   passe på   os.   Og   det   tror   
jeg   stadig,   vi   vil”,   siger   han,   da   vi   har   
sat   os   med   kaff e   på   The   Garden Café   
foran   slottet.   Også   i   dette   tilfælde   har   
danskerne   lært   af   historien   og   byttet   
enevælden ud   med   velfærdsstaten. 

“På   grund   af   vores   opgør   med   for-
tidens   fejl   under   enevælden   ønsker   vi   i   
stedet   demokrati   og ligestilling.   Vi   vil   
tale   frit   og   have   dialog   frem   for   vold.   
De   historiske   kerneværdier   kan   vi   være 
stolte   af.   Og   det   er   faktisk   noget,   
børn   også   kan   forstå,”   siger   han. 

Fremtidens   historie 
Danmarkshistorien   er   for   Sigurd   Bar-
rett   et   dannelsesprojekt.   Hvis   vi   skal   
forstå   andre,   er   vi nødt   til   at   forstå   
os   selv.   Hvem   vi   er,   hvor   vi   kommer   
fra,   om   vi   er   europæere,   og   om   vi   er 
verdensborgere.   Hvordan   vi   favner   glo-
baliseringen   og   fl ygtningestrømmene   
og   bliver   en   del af   fremtidens   histo-
riebøger,   siger   han   og   opfordrer   til,   
at   man   også   besøger   museet   Davids 
Samling,   som   har   en   af   verdens   bedste   
og   største   islamiske   kunstsamlinger.   
På   den   måde kan   vi   lære   den   kultur   at   
kende,   som   fl ygter   hertil. 

“Når   jeg   spørger   børnene,   hvad   der   
kommer   til   at   ske   i   fremtiden,   går   de   
mest   op   i   nye gadgets,   og   hvor   teknol-
ogiske   vi   kommer   til   at   blive.   Men   med   
al   ny   teknologi   er   der   etiske overve-
jelser.   Vil   vi   have   videoovervågning   
alle   vegne   for   eksempel?   Når   vi   bliver   
ramt   af terror,   skal   vi   så   angribe   med   

højteknologiske   våben   eller   vende   
den   anden   kind   til   som Jesus?   Jeg   ved   
ikke,   om   historien   kan   give   os   svaret,   
men   den   kan   klæde   os   på   til   at   forstå 
det   menneskelige   sind”,   siger   Sigurd   
Barrett,   inden   han   hopper   på   sin   cykel   
mod   nye, historiske   arbejdsopgaver. 

BLÅ   BOG 
Sigurd   Barrett   er   musiker,   enter-
tainer   og   kendt   for   tv-shows   som    
Sigurds   bjørnetime    og    Hit med   
Sangen    på   DR1. 

Han   blev   født   1967   i   Rødovre.   
Han   er   vokset   op   i   Viborg   og   
uddannet   i   musikvidenskab   fra 
Aarhus   Universitet   med   speciale   
i   russisk   rock. 

Han   har   udgivet   en   lang   række   
bøger   og   musik   henvendt   til   børn. 

For   tiden   er   han   aktuel   med    
Sigurds   Danmarkshistorie .   
Den   indbefatter   blandt   andet 
bogbindene    Sigurd   fortæller   
Danmarkshistorie    samt   40   fi lm   
og   spil. 

Det   samlede   projekt   har   kostet   
70   millioner. Du   kan   se   fi lm,   
spille   og   bestille   bøgerne   på 
www.sigurdsdanmarkshistorie.dk 
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Ifølge Sigurd Barrett har Christian 4. og Anders And meget til fælles. Her har vi fanget ham sammen med Rosenborgs tre sølvløver, der vogter over tronstolene i Riddersalen. Foto: Frida Gregersen.
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Megastore insekter
Geologisk Museum er blevet indtaget 
af gigantiske insekter i udstillingen 
‘Microsculpture’. Hvis man vil helt 
tæt på de fascinerende dyr, kan man 
også lære, hvordan man udforsker 
myrer i sin gård eller have, og i week-
enderne kan man prøve at sætte 
biller på nål eller tegne insekter i 
Insektlaboratoriet.

Læs mere på www.geologi.snm.ku.dk

Efterårsferien kalder alle børn!
Lav dit eget videoportræt
Børnene kan både blive klogere på 
portrætkunst og fi lmklipning, når 
Den Hirschsprungske Samling og 
kunstneren Helene Nymann inviterer 
til video-workshop i museets aktuelle 
udstilling ’Fra den bedste side. Por-
træt og følsomhed i guldalderen’.

Pris: 30 kr. Ons-tors 5-8 år og fre-lør 9-13 
år. Tilmelding nødvendig. Læs mere på 
www.hirschsprung.dk 

På med masken!
På Davids Samling kan man lave sin 
egen maske i maskeværkstedet. Man 
kan få masser af ideer blandt de 
mange helte, heltinder og magiske 
væsner, der fi ndes i museets samling 
af islamisk kunst.

Fra 6 år. Det er gratis at deltage. 
Læs mere på www.davidmus.dk

Bliv hoftjener for en dag
Kongen på Rosenborg leder efter 
friske piger og drenge, der vil varte 
ham op på hans slot. Hvis man 
melder sig, skal man gennem en 
stribe sjove prøver som for eksempel 
at fi nde skjulte monogrammer og 
lære at neje og bukke korrekt. 

5-9 år. Gratis for børn. For hvert barn 
1 ledsagende voksen, der betaler entré. 
Billetter købes i webshoppen på 
www.kongernessamling.dk

Gys og gru i biografen
Kendinge som ’Gremlins’, Ole 
Bornedals ’Vikaren’ og ’Ghostbusters’ 
er nogle af de børnevenlige gyser-
fi lm, I kan se eller gense på det store 
lærred i Cinemateket. Man kan også 
klæde sig ud eller lave sin egen fi lm-
plakat med skræmmende baggrund.

Pris: 50,- Læs mere på www.cinemateket.dk

Øste
r Fa

rim
ag

sg
ad

e

Sølvgade

Gothersgade

BBOOBOB

TOTO

ATAT NISKK HHAAHAH

VVAVA

EE

Stockholmsgade

Øste
r Voldgade

Kr
on

pr
in

se
ss

eg
ad

e

Øste
r V

old
ga

de

Sølvgade

ØSSØSØ

TSTS RERER ANLÆÆLÆL G

SMK

KOKOK

NGENNNSSS HAHAH VAVA

E

Nørre
port 

Sta
tio

n

20
0 m

Øste
rport S

tatio
n

800 m

Georg
Brandes Plads

300 m

250 m

450 m

450 m

CINEMATEKET

ROSENBORG

STATAT TENS
NATURHISTORISKE

MUSEUM

DEN
HIRSCHSPRUNGSKE

SAMLING

DAVAVA IDS
SAMLING

Vejviser

METRO

TOG + S-TOG

BUS

BYCYKLER

LEGEPLADS

SPISESTED

Familieudfl ugt i kunsten
Familien har sjældent været et 
mere omdiskuteret emne end i 
dag. På SMK kan I opleve særud-
stillingen ’Family Stories’, lave 
familiebilleder i Børnenes Værk-
sted eller tage på børneomvisning 
i kunsten og se, hvor forskellige 
familier kan se ud. 

Læs mere på www.smk.dk 
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FATTIGDOM Det legendariske jazzhus 
Montmartre er reddet tre år frem, ef-
ter at der er blevet indgået forlig på Kø-
benhavns Rådhus. Forliget blev støttet 
af SF, Socialdemokratiet, Enhedslisten 
og DF. De radikale støttede også Mont-
martres redning, men blev ikke en del 
af det samlede budgetforlig for hele 
kommunens budget.

- Der skal lyde en kæmpe tak fra 
alle os i Store Regnegade til både po-
litikerne bag forliget og ikke mindst 
vores mange trofaste støtter, som har 
skrevet til politikerne de seneste dage 
for at redde os. I har været utrolige. 
Uden jer havde vi næppe klaret skæ-
rene, skriver Montmartre i en tak-
nemmelig pressemeddelelse.

Jazzhus Montmartre har gennem 
årene lagt scene til nogle af jazzens 
største giganter. Fra 1959 til 1976 var 
stedet centrum for den moderne jazz i 
Europa. Fremtiden har dog i de sene-
ste år været usikker for spillestedet, 

som flere gange har været lukning-
struet.

Kulturborgmester Carl Christian 
Ebbesen (DF) havde et stærkt ønske 
om, at Jazzhus Montmartre igen fik 
støtte. 

- Det er afgørende for os, at vi har 
et spillested i Indre By, der byder på 
alt, hvad et spændende jazzsted skal 
have. Og der er masser af publikum 
til det. Jazzhus Montmartre har sam-
tidig en historisk betydning for byen 
og for jazzen i Danmark, siger Carl 
Christian Ebbesen. 

Sidste år smækkede kommunen kas-
sen i og fjernede støtten til Montmartre, 
som betød, at spillestedet var tæt på at 
dreje nøglen om. Men det lykkedes i 11. 
time at redde jazzstedet ved at lave en 
midlertidig løsning, hvor spillestedet 
slap for at betale husleje i et år og fik 
forøget tilskuddet fra fonde. 

lp@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN

JAZZHUSET MONTMARTRE
REDDET PÅ MÅLSTREGEN

MORTEN KABELL 
FORTSÆTTER KAMPEN 
FOR CYKLISMEN I NYT JOB
CYKLISME Københavns teknik- og mil-
jøborgmester Morten Kabell (EL) har 
nu indviet offentligheden i, hvad han 
skal lave fra 1. januar 2018, hvor han 
ikke længere er borgmester.  Enheds-
listens rotationsprincip betyder, at han 
ikke genopstiller til kommunalvalget. 

Den ivrige cykelfortaler skal være vi-
cedirektør i konsulentfirmaet Copen-
hagenize Design Co., der rådgiver om 
byplanlægning med fokus på cykler 
og har kontorer i København, Mon-
tréal, Bruxelles og Barcelona. 

Det er Morten Kabell selv, der på 
sin Facebook-profil afslører karrie-
reskiftet. 

- Jeg stopper som borgmester ved 
årsskiftet og forlader helt partipoli-
tik. Og nej, jeg har ingen intentioner 
om hverken at stille op til folketin-
get, europaparlamentet eller det lo-
kale menighedsråd. Tværtimod skal 
jeg ud og have mig et arbejde, skrev 
Morten Kabell på Facebook. 

I den nye stilling skal han stå for 
firmaets interne organisation og or-

ganisationsopbygning, og samtidig 
skal han være et af firmaets ansigter 
udadtid og rejse rundt i verden for at 
deltage på firmaets vegne i forskellige 
konferencer.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at 
starte på Copenhagenize, til at arbejde 
med byudvikling, cykler og trafik på 
en helt ny måde - og ikke mindst til 
de nye udfordringer, det vil give mig, 
skriver Morten Kabell på Facebook. 

Inden jobskiftet er der dog 
endnu tre måneder tilbage, hvor han 
stadig er teknik- og miljøborgmester, 
og han skriver i den anledning: 
- Der er stadig meget, der skal nås!  

lp

Autentiske historiske rammer 
til unikke oplevelser

Vi tilbyder autentiske historiske rammer, 

fortrolighed og nærvær samt et fleksibelt og 

engageret personale, der med glæde står til 

jeres rådighed fra start til slut.

Lejes ud til møder, receptioner og fester  

- med og uden forplejning kontakt os for tilbud

Admiral Gjeddes Gaard
St. Kannikestræde 10 A   |   1169 København K   |   7022 1087
www.admiralgjeddesgaard.dk   |   admiral@gjeddegaard.dk
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632 ... 
… værelser vil stå klar, når nordens største hotelkæde, Scandic, har opført 
sit største hotel i syv etager midt i København. Dermed bliver Scandics 
nye satsning med 40.000 kvadratmeter det fjerdestørste hotel i Køben-
havn, kun overgået af Bella Sky, CabInn i ørestaden og Tivoli Hotel. Ho-
tellet med navnet Scandic Spectrum forventes færdigbygget i 2021 og vil 
udover de mange værelser også have flere restauranter, fitnesscentre og 
konferencefaciliteter. Hotellet skal ligge på Kalvebod Brygge. Ejerkredsen 
er et norsk joint venture, som består af Havfonn AS og Hathon Holding, 
som blandt andet ejes af den styrtende rige Thon-familie. De har tidli-
gere været aktive på Københavns ejendomsmarked, men trak sig tilbage 
før finanskrisen. VisitDenmark er lettede over Scandics planer. Turisterne 
strømmer til København, og der er brug for flere værelser, siger Jan Olsen, 
der er administrerende direktør i Visit Denmark.

7.599 ...
... virksomheder er blevet spurgt om, hvordan de oplever det lokale er-
hvervsklima i deres kommune af DI. Her kommer København ind på en 
sørgelig fjerdesidsteplads på det sjællandske barometer. Det er en hel del 
nemmere at drive virksomhed vest for Lillebælt end øst for Storebælt, 
hvis DI's kortlægning står til troende. I undersøgelsen dominerer de jyske 
kommuner top ti, mens de sjællandske fylder mest blandt de ti dårligste. 
Således ligger 22 af 33 hovedstadskommuner i den dårligste halvdel. Det 
er ottende gang, at DI laver listen, der bliver offentliggjort en gang om 
året. Undersøgelsen omfatter blandt andet erhvervslivets opfattelse af in-
formation og dialog med kommunen, infrastruktur og transport, skatter, 
afgifter og gebyrer, arbejdskraft og kommunal sagsbehandling.

1. ...
... oktober næste år forventer Nordea at flytte sit hovedkvarter fra Stock-
holm til Helsinki. Dermed er København blevet fravalgt. Beslutningen 
skyldes blandt andet, at Finland er medlem af EU's bankunion. Banku-
nionen omfatter alle bankerne i eurolandene samt bankerne i de øvrige 
EU-lande, som vælger at deltage - og her har Danmark ikke taget endelig 
stilling til, om man ønsker at være en del af unionen. At flaskehalsen kom 
til at pege på Finland, skyldes også, at det finske marked er et af bankens 
store markeder. Flytningen kommer ikke til at betyde noget for kunderne 
- uanset hvor de bor. Ifølge Nordea-chef Casper von Koskull kommer den 
nye finske base kun til at betyde noget for ganske få af bankens ansatte 
- og aktionærerne vil heller ikke mærke ændringer. 

2.454.000 ...
... passagerer fløj med SAS i august, hvilket er et fald på 0,1 procent i for-
hold til august sidste år. Den såkaldte load factor - der er udtryk for ande-
len af den udnyttede sædekapacitet - faldt derimod med 3,2 procentpoint 
til 78,0 procent. Mens antallet af passagerkilometer gik en lille smule til-
bage på de interkontinentale flyvninger i august, var der pæn fremgang 
på det europæiske marked. Det skyldes især en vækst på 19 procent på 
ruter, der er rettet mod ferierejsende. Årsagen til de ekstra pladser er, at 
SAS gradvist indsætter nye Airbus 320-fly med flere sæder som erstatning 
for ældre og mindre fly.

1.000 ...
... ansatte fra Londons finansverden kan København tiltrække årligt som 
følge af brexit, mener PFA-chef Allan Polack. Han har sammen med en 
gruppe af de tungeste chefer i den finansielle sektor i Danmark sat sig 
for at udnytte briternes farvel til EU. Cheferne vil tiltrække sig en række 
af de medarbejdere og virksomheder, der vil forlade Londons finanscen-
trum som følge af brexit, der samtidig fratager dem muligheden for at 
lave bankforretning i det øvrige EU. 

10.000 ...
... arkitekter fra hele verden ventes at indtage København i 2023, Den interna-
tionale arkitektforening har valgt Danmarks hovedstad som destination for 
sin verdenskongres. Det er et samarbejde mellem Akademisk Arkitektforening, 
Realdania, Udenrigsministeriet og Wonderful Copenhagen, der trækker ver-
dens arkitekter til København. Kongressen vil med dens tema "Sustainable 
Futures" drøfte arkitekters bidrag til FN's verdensmål. Det er første gang kon-
gressen kommer til Skandinavien. Valget af København som værtsby i 2023 
blev annonceret på dette års kongres, der fandt sted i Seoul.

17.900 ...
... kvadratmeter bliver det samlede areal for et nyt særligt hospital for børn, 
unge og gravide - BørneRiget. Hospitalet forventes at være færdigbygget i 
2024 og vil kunne huse 1200 medarbejdere og modtage 900 patienter. Bør-
neRiget kommer til at ligge i den vestlige del af Rigshospitalets område mod 
Amorparken og skaterparken i Fælledparken. Det er Rigshospitalet, Region 
Hovedstaden og Ole Kirk's Fond, der er gået sammen om at skabe Børne-
Riget. Arkitektfirmaerne 3XN og Arkitema har sammen med ingeniørfi-
maet Niras og Rosan Bosch Studio lavet planerne, hvoraf det fremgår, at 
alle sengestuer så vidt muligt skal have udsigt over byen. Bygningen består 
af et "hjerte" i midten, hvortil der bygges en række afsnit - kaldet fingre. 
For enden af hver finger placeres et dobbelthøjt rum med vinterhaver, så 
man, uanset hvor man ligger, maksimalt har 20 meter til et grønt område.

111.000 ...
... kvadratmeter erhvervsbyggeri på det københavnske marked blev fær-
diggjort i 2016, men frem mod 2019 forventes kun yderligere 110.000 kva-
dratmeter færdiggjort ifølge en ny rapport fra CBRE. Der er allerede ved 
at udvikle sig et flaskehalsproblem med et ret begrænset udvalg af mulig-
heder for større domicillejere. Investorer er der til gengæld ikke mangel 
på, og CBRE's tal følger da også de øvrige mægleres, der også peger mod 
et rekordår i 2017 efterfølgende rekordåret 2016. I årets andet kvartal blev 
der investeret 15,4 milliarder kroner i ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn, 
viser de foreløbige tal fra CBRE, som fastslår, at væksten dermed er 21 
procent højere målt i forhold til andet kvartal i 2016.  

479.363 ...
... kroner hvert eneste år har husejerne i Frederiksberg Kommune gennem-
snitligt kunnet indkasseret i fortjeneste på deres bolig, hvis man ser på 
prisstigningerne. Gevinsten er markant højere her end i resten af landet. 
Der er en forskel på henholdsvis 70.000 kroner og 200.000 kroner ned til de 
næste på listen, som er Gentofte og Københavns Kommune. København har 
dog den procentuelt største stigning i landet med 7,9 procent hvert eneste 
år, hvilket svarer til 284.809 kroner. De tilsvarende tal for Gentofte Kom-
mune er henholdsvis 7,2 procent og 409.553 kroner.

125.000 ...
... kroner per kvadratmeter koster den dyreste lejlighed i udbud i Køben-
havn. Den befinder sig i Store Kongensgade 76, hvor de 80 kvadratmeter er 
sat til salg for små 10 millioner kroner. Det dyreste hus befinder sig ikke 
overraskende på Hambros Allé 27 i Hellerup nord for København, hvor pri-
sen er svimlende 141.500 kroner for hver eneste kvadratmeter. Den absolut 
højeste kvadratmeterpris findes dog hverken på markedet for lejligheder 
eller huse, men derimod på sommerhusmarkedet, der for alvor fik et boost 
henover sommeren, hvor interessen, købelysten og salget steg markant. På 
førstepladsen over de dyreste kvadratmetre er et sommerhus i Gilleleje, 
hvor de i alt 25 boligkvadratmetre koster 180.000 kroner stykket - eller 4,5 
millioner kroner for hele herligheden beliggende ved stranden i Udsholt. 
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REGIONSFORMAND VIL REDDE 
SUNDHEDSPLATFORMEN 
MED BLOT 10 MIO. KR

CELEBERT SVENSK 
CABARETSHOW 
CIRKUSBYGNINGENS HEMMELIGE VERDEN ÅBNEDE SIG FOR MIG, 
DA JEG VAR INDBUDT TIL AT FØLGE OPTRINET VED GALLA- 
PRÆMIEREN PÅ WALLMAN’S SALONERS NYE DINERSHOW.

POLITIK Sundhedsplatformen 
har mødt massive protester 
fra ledende sundhedsperso-
nale på flere hospitaler, hvor 
lægerne er trætte af, at de 
spilder dyrebar tid på tastear-
bejde, som har skabt markant 
længere ventetider på blandt 
andet skadestuer og på kræf-
tafdelinger.

Saltvandsindsprøjtnin-
gen på 10 millioner kroner 
vil løse alle problemer med 
Sundhedsplatformen, er regi-
onsformand Sophie Hæstorp 
Andersen (S) overbevist om.

- Planen er, at de 10 milli-
oner kroner blandt andet skal 
bruges på diktafoner med ta-
legenkendelse og hjælpe de 
læger og sygeplejersker, der 
stadig døjer med it-systemet, 
siger hun.

Alt for lille beløb
Jes Søgaard, der er professor 
i Sundhedsøkonomi ved SDU 
og afdelingschef i Kræftens 
Bekæmpelse, mener, at de 
10 millioner kroner er et alt 
for lavt beløb til at få rettet 
op på de massive problemer 
med Sundhedsplatformen.

- 10 millioner er da be-
stemt en hjælp, men det vil 
slet ikke være nok. Men det 
er godt, man politisk indser, 
at der skal gøres noget nu. Det 
har man ikke gjort før. Der 
er nogen strukturelle proble-

mer i Sundhedsplatformen, 
der gør, at der går mere læge-
tid per patient. Og det mind-
sker produktiviteten, siger Jes 
Søgaard.

Hos Overlægeforeningen 
klapper de heller ikke i hæn-
derne over Sophie Hæstorp 
Andersens udmelding.

Det er ren ønsketænk-
ning, at 10 millioner kroner 
kan løse problemerne med 
Sundhedsplatformen, mener 
Lisbeth Lintz, der er næstfor-
mand i Overlægeforeningen.

- At tro at på at 10 millio-
ner kroner, der bliver bevilget 
politisk, kan løse alle proble-
mer, det er en meget overop-
timistisk historie. De 10 milli-
oner kroner er kun et plaster 
på såret, selvom det selvfølge-
lig er positivt, at Region Ho-
vedstaden ser på Sundheds-
platformens problemer, siger 
Lisbeth Lintz, som mener, at 
det er et relativt lille beløb 
til at få rettet op på de store 
problemer, der er med Sund-
hedsplatformen.

Budgetforliget byder også 
på en række besparelser. 
Blandt andet står op mod 80 
medarbejdere til en fyresed-
del som følge af de såkaldte 
gevinstrealiseringer, Sund-
hedsplatformen i teorien 
skulle udløse.

lp@kbhavis.dk

TEKST LARS PETER LORENZEN     FOTO YOUTUBE

TEKST CAMILLE BLOMST

En saltvandsindsprøjtning på 10 millioner kroner vil løse alle problemer 
med Sundhedsplatformen, er regionsformand Sophie Hæstorp Ander-
sen overbevist om.

Regionen Hovedstaden har som en del af 
det nye budgetforlig for næste år afsat 
10 millioner kroner til at optimere og 
forbedre det udskældte it-system Sund-
hedsplatformen.

SHOW En lilla loge bød velkommen til en aften 
med middag og underholdning.

Nu er jeg én ud af en millionen, for så mange 
gæster har oplevet Wallman’s verden hen over 
de 13 år, den, i bogstaveligste forstand, har lig-
get i kulturzonen mellem Dagmar og Palads. 

I år hedder showet “Entourage” og består 
især af unge musicaltalenter i swingende sang 
og sød dans. Sæsonens store nummer er den 
hvidkrøllede Benny Schumann, der optræder 
med et klassisk højtemponummer udført med 
medfødt cirkusartistcharme. 

Et magisk hvælvet rum
Efter at det store Billed Blads galleri med Bir-
the Kjær, Dennis Knudsen, Betina Aller og en 
flok Vild med Dansdarlings havde ladet sig fo-
tografere af sladderpressen og svare på, hvor 
de havde støvet gimmerklæderne op, fik min 
sangerindeveninde og jeg et bord i den veltem-
pererede runde sal.

Rummet er en magisk verden for sig og man 
er hurtigt forført til et forunderlig showland, 
hvor årstal og geografi er uden betydning. Det 
er scenografien, scenerne og intensiteten, der 
binder de 650 gæster sammen om at opleve et 
intenst pulserende show.
 
Aftens bordherre var 85 år 
Vinen var en drikkelig bordvin, der tjente det 
formål at åbne for sanserne og at binde den lilla 
loftvælving med lysekroner og de festklædte 
forventningsfulde mennesker sammen.

Ind kommer aftenens bordherre, som 
viser sig at være teateranmelder Gregers 
Dirckinck-Holmfeld og hans evigt smukke kone 
Grethe. De har oplevet showet mange gange. 
Allerede det at en kultiveret herre på 85 år af 
egen drift takker ja til at komme og nyde en 
middag med underholdning fortæller lidt om 
showets brede appel. Og den gamle underhold-
ningstvvært blev til det overdådige Madonna 
finalepotpourri var overstået.

Ingen Kalles Kaviar og Wasa knækbrød 
Wallmann’s Saloner er svensk og mange af spil-
lerne var svenske, derfor formoder jeg ligeledes 
at køkkenets chef må være svensk. 

Menuen bestod af nytænkningen suppe, ta-
pas, steg og kage. Suppen blev præsenteret af 
den snaksagelige tjener som en blomkålssuppe, 
men oplevedes i munden som en hummerditto. 
Om tapasdelen sagde vores borddame, at “den 
smagte spansk”, og de har netop selv et hus i Ma-

laga. Som køkkenchef gennem gange år, mente 
mit kræsne smagsapparat at kunne genkende 
bismagen fra konservesprodukter. 

Siden kom den store bøf, som ingen ved 
bordet kunne spise op. Og slutteligt kagen, der 
havde en særlig glacering, der smagte af syrligt 
som yoghurt. Men det kan være svensk kage-
tradition. 

Hvor om al ting er, så havde jeg lige så gerne 
spist svensk knækbrød og Kalles Kaviar, intet 
kunne forplumre, at jeg var pokkers godt un-
derholdt både mellem numrene af den dejlige 
ældre bordherre og hans anekdoter og under 
de intense shows. 

H.C. Andersen møder danske rockballader
Den mest nytænkende del af showet bestod af 
dansk rocks mest melodiøse engelsksprogede 
rocknumre kombineret med dans og scenografi 
efter H.C. Andersens eventyr. Det var en  sceno-
grafisk oplevelse og kombinationen var poetisk. 

I det hele taget så var der smæk på scenogra-
fien og lyset, lyden var ren og perfekt og aku-
stikken i rummet var fantastisk. Man kunne 
snakke uden at høre de andres snak og når 
showet rullede, var hver en tone tydelig. Ko-
stumerne var lækre, morsomme og ville ønske 
at jeg selv kunne hoppe i dem.

Herrerne holdt særligt at at kigge op under 
kjolen på linedanserinden, der gik hen over de 
bøfspisende gæster. Og damerne syntes at de 
veltrænede unge mænd i jakkesæt, der udførte 
akrobatik lige ned fra loftet, mens man nippede 
til kold hvidvin er inviterende for sanserne. 

Dansede af glæde 
Aftenen rundede af med dans. Min veninde og 
jeg var så opløftede, at vi uden at skamme os 
særlig meget, smuttede på dansegulvet, hvor 
de de professionelle dansere fra Vild med Dans 
fyldte fladen med lækkert bevægelser.

Hvis jeg havde et flot eller forkølet firma, 
der trængte til en fornøjelig julefrokost, ville 
jeg smide pengene på bordet og købe den store 
drinkpakke til hele selskabet. At sige ombord i 
Walmann’s Saloner er som en rejse, hvor chefen 
sparer flybilletten. 

Effekten af at være forført til et positivt sted 
fyldt med velmenende forkælelse, hvor musik-
ken sender impulser ind i den hengemte del af 
dig, så det ender med, at du får lyst til at danse 
og pjatte, vil altid være en god investering. 

cb@kbhavis.dk
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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.

AMBITIØST FORSLAG OM Ø MELLEM 

NORDHAVN OG 
REFSHALEØEN
TEKST LARS PETER LORENZEN

Sådan forestiller byudviklingsselskabet Urban Power sig projektet "Nordhaleøen", som med 900.000 kvadratmeter skal 
slange sig mellem Nordhavnen og Refshaleøen for at skabe en korridor mellem Amager og det nordlige København.

København gennemgår store forandringer i disse år. Byen vokser 
og der kommer mange flere københavnere til. Dette medfører et 
øget pres på trafikken. 

TRAFFIK Blandt de mest om-
diskuterede løsningsforslag 
på trafikproblemet er en hav-
netunnel, som skal gøre det 
muligt at køre fra Helsin-
gørmotorvejen til Øresunds-
broen eller Kastrup Lufthavn 
uden at skulle igennem In-
dre By. Fronterne er trukket 
skarpt op, og man er enten 
for eller imod et tunnelpro-
jekt. Samtidig er der store be-
stræbelser på at klimasikre 
byen og undgå oversvømmel-
ser ved stormflod, skybrud og 
det stigende havniveau. Kom-
munen har allerede en plan 
i ærmet, der inkluderer nye 
dæmninger både nord og syd 
for byen. Et nyt ambitiøst for-
slag fra byudviklingsselska-
bet Urban Power forsøger nu 
at imødekomme både storm-
flodssikring, infrastruktur og 
byudvikling i udmundingen 
af havnekanalen nord om 
København.
 
Nordhaleøen
Resultatet er projektet "Nord-
haleøen", som med 900.000 
kvadratmeter skal slange 
sig mellem Nordhavnen og 
Refshaleøen for at skabe en 
korridor mellem Amager og 
det nordlige København, hvor 
biltrafikken omledes, men 

hvor man også kan cykle, gå, 
anlægge metro og ikke mindst 
en hel ny bydel.

– Hvis vi ser på de planer, 
der ligger for havnetunnelen, 
som de ser ud nu, vil den blive 
en underjordisk omfartsvej til 
biler med store ar i overfladen 
i form af afkørselsanlæg, og 
samtidig vil et større vejanlæg 
nemt føre til endnu flere biler 
i bymidten, siger Rune Veile, 
der er partner i Urban Power.
 
Stadig biler i Indre By
Rune Veile ser ikke en by-
kerne helt uden privatbilisme 
som en løsning, hvilket jo som 
bekendt er, hvad den afgående 
teknik-og miljøborgmester 
Morten Kabell (EL) drømmer 
om.

– Vi tror ikke på at bilerne 
kan forsvinde fuldstændigt 
ud af bymidten, men det er 
vigtigt at tænke i bæredygtig 
mobilitet, hvor det er nem-
mere at tage cyklen eller me-
troen end bilen.

 Med forbindelsen over 
Nordhaleøen kan der ifølge 
Urban Power nemt etableres 
en metrolinje, der forbinder 
Nordhavnen med Refshale-
øen og resten af byen. En ny 
cykelforbindelse langs en in-
dre lagune med udsigt ind 

over byen vil skabe en attrak-
tiv cykelrute rundt om byen 
og understrege Københavns 
position som bæredygtig cy-
kelby.
 
Løsning uden havnetunnel
I Urban Powers plan vil der 
stadig være plads til biler, 
men forbindelsen bliver en 
neddroslet bygade og regule-
res - eventuelt som betalings-
vej.

- Der har allerede været dis-
kuteret flere spændende uto-
piske fremtidsscenarier for 
udvikling af København ud 
i Øresund, men dette forslag 
er et realistisk bud, som kan 
implementeres indenfor gan-
ske få år.  Projektets styrke 
er, at det ikke forudsætter 
en havnetunnel. Det vil være 
langt bedre at vente med en 
tunnelløsning og se tiden an, 
inden vi får skabt en ny tra-
fikal situation, vi endnu ikke 
kender konsekvensen af, siger 
Rune Veile.

- Hvem ved, hvad fremti-
den vil bringe? Måske over-
haler teknologien os indenom 
med noget, vi endnu ikke ken-
der til, inden havnetunnellen 
overhovedet er etableret, slut-
ter Rune Veile.

lp@kbhavis.dk
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MAGASIN Populærmusikken har 
haft en lang udvikling i København. 
Normalt var musikalske oplevelser 
noget borgerne oplevede på Det 
Kongelige Teater, eller ved de mange 
militærorkestre, der dengang dag-
ligt musicerede i byens gader. Der 
blev også afholdt store maskeballer 
eller fester, hvor især borgerskabet 
kunne danse til datidens populære 
toner. København havde faktisk 
en privilegeret ”stadsmusikus”, der 
havde eneret på at udfører musik i 
København, indtil laugsvæsnet ned-
lægges i 1862.

Der blev normalt ikke spillet el-
ler sunget på værtshuse eller bevært-
ninger. Undtagelsen var det såkaldte 
”dansekældre”, der lå i obskure gader, 
hvor en violin eller lignende anslog 
takten for de danseglade gæster. Der 
bliv også spillet op til dans i private 
borgerhjem, hvor man ansatte musi-
kere fra det kongelige kapel, eller selv 
havde familiemedlemmer der kunne 
spille.

SKILLINGSVISEN
Men en anden form for popmusik 
voksede frem især blandt de la-
vere klasser i byen. Gennem 17- og 
1800-tallet var den såkaldte ”skil-
lingsvise” en populær musikform, 
og datidens sladderpresse. Det var 
tekster, ofte skrevet over aktuelle 
begivenheder, på i datiden kendte 
musikstykker. Det var før begreber 
som ophavsret, Koda og Gramex 
blev opfundet. Det ældste datér-
bare danske skillingstryk er en om 
prins Paris og dronning Helena fra 
1581. Selve navnet "skillingsvise" 
ses første gang i 1795. De ældste blev 
håndskrevne i et lille antal. Men 
udbredelsen af bogtrykkerkunsten 
betød at de kunne masseproduce-
res. Der var gode penge at tjene på 
disse skillingsviser. I 1802 solgte 
Danmarks største avis, Berlingske 
Tidende, i omkring 8.000 eksem-
plarer to gangen om ugen. Så skil-
lingsviserne med et ugentligt oplag 
på omkring 20.000 var en alvorlig 
konkurrent til datidens aviser. Så 
sad man hjemme, eller på bevært-
ninger, og sang disse tekster med 
forskelligt akkompagneret. Da det 

ofte var samtidige begivenheder vi-
sen handlede om, var det også ”brea-
king news” og nyhedsformidling for 
mange.

Disse viser var skrevet af forfat-
tere som H.C. Andersen, Erik Bøgh, 
Sigvard Lykke, Matthias Seest, M. 
Gjørup, J. Helms, H.P. Holst, B.S. In-
gemann, Carl Ploug, Adolph von der 
Recke. To af de flittigste leverandører 
var Julius Strandberg og cand. theol. 
J.C. Brestrup.

Teksterne var meget naivistiske, 
og den samme melodi kunne genbru-
ges mange gange. Bl.a. blev melodien 
” Julia, Julia, hopsasa” genbrugt flere 
gange. Den nok mest kendte udgave 
var den om Pjaltenborgs Brand. Pjal-
tenborg var det folkelige navn på et 
tarveligt herberg på hjørnet af Rosen-
borggade og Aabenraa. I 1850 ned-
brændte huset. Teksten var skrevet af 
Adolph von der Recke. Han præsente-
rede sin sang med ordene "En ny og 
lystig Vise om Pjaltenborgs Brand saa 
vel til Opmuntring som til Advarsel 
for den nedrige Stand at omgaas for-
sigtigen med Ild, Lys og Svovlstikker".

VISEKÆLLINGER
Disse skillingsviser blev på landet 
solgt af omvandrende handelsmænd 
eller bissekræmmere. I byerne blev 
solgt af børn og af såkaldte "vise-
kællinger". De gik rundt på gader 
og stræder, og enten sang eller op-
råbte viserne for at tiltrække kun-
derne. Visekællingerne betalte selv 
1 skilling pr. vise og solgte dem for 
2 skillinger. 1 skilling var fra møn-
treformen i 1873 ca. 4 øre. Dette 
salg blev forbudt fra 18. september 
1805. En overtrædelse af forbuddet 
kunne give tre måneders arbejde 
i forbedringshus. Fra 1823 opstod 
begrebet ”Sangerindepavilloner”. 
Det begyndte med tyrolerfamilien 
Feruzzi, der iført smukke folkedrag-
ter optrådte så fine steder som Ho-
tel de Angleterre og Hofteateret på 
Christiansborg. Denne underhold-
ningsform udviklede sig så stærkt, 
at man i datiden talte om ”sangerin-
deuvæsnet” i København. Her præ-
senterede syngepigerne så de nye-
ste ”skillingsviser”. En tradition der 
først ophører da grammofonpladen 
gør sit indtog i almindelige hjem.

Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen for-
tæller om det gamle København i hver ud-
gave af Københavneravisen.

MAGASIN MYLIUS

VISEKÆLLINGER
I det gamle København genlød gaderne ofte af kraftfulde kvindestemmer, der på den måde 

gjorde reklame for de såkaldte ”skillingsviser”, som kvinderne tjente deres daglige udkom ved.

TEKST  
Allan Mylius Thomsen   
Byhistoriker

”En visekælling”: Tegning af P. Klæstrup bogværket 1877 i "Det forsvundne Kjøbenhavn".

”En Kjælderdansebod”: Tegning af P. Klæstrup bogværket 1877 i "Det forsvundne Kjøbenhavn".
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EPISTEL Politikens legendariske grundlæg-
ger og chefredaktør Viggo Hørup blev en 
dag opsøgt af en rasende husmor. Sagen var 
den, at for at spare på budgettet var avisen 
blevet et par cm kortere på begge ledder. 
Og som den vrede kvinde sagde: ’Nu pas-
ser avisen ikke som underlag på hylderne i 
mit spisekammer!’ Det problem får Køben-
havneravisens læsere aldrig, det praktisk 
format er specielt designet, så det passer i 
alle sommerhuse og lejligheder, eventuelt to 
sider på højkant. Udtænkt i den verdensbe-
rømte arkitekt Norman Fosters tegnestue.

Siden er kvaliteten og, synkront med 
dette, åndsevnerne i Politiken sunket, om 
ikke i jorden, så ned i sokkehøjde. Senest 
har man sendt en forpraktikant fra jour-
nalistkorpset ud på gaden med en letfor-
ståelig opgave: Spørg folk om de ved, hvor 
Nordkorea ligger. Bed dem om at sætte en 
rød knappenål på et kort uden navne (det er 
her, at Politikens nære forhold til Jyllands-
posten smitter af), pas på ikke at stikke dig 
i fingeren. Resultat: kun 41 % kunne placere 
nålen rigtigt. Konklusion: Geografiunder-
visningen er forsvundet fra skolen.

Københavneravisen samler handsken 
op, tager udfordringen og strammer tom-
meskruerne et par omgange. På Folketin-
gets trappe lykkedes det, at fange et par 
politikere og stille dem nogle spørgsmål. 
Resultatet var mildt sagt forbløffende: 3 ud 

af 7 ( 44,27% ) troede, at Kim Jong-Un var 
den standup-komiker, der også er i rekla-
merne. 2 ud af 7 ( 32,68% ) holdt Politiken, 
men læste den ikke (spisekammeret igen?). 
1 ud af 7 (23,11%) påpegede, at der er en sta-
vefejl i Politikens navn, idet det skal staves 
med to k’er. Og nu til det mest spændende: 
7 ud af 7 ( 99,99% ) læste i Københavnera-
visen så tit, de kunne, og syntes, at det er 
en fremragende avis. 7 ud af 7 ( 99,98% ) 
havde lige inden sagt ja tak til en invitation 
til en arbejdsfrokost på Kanalcaféen. En af 
de deltagende spurgte: ‘Hører der en snaps 
til? Gerne dobbelt’.

Da undersøgelsens resultat landede på 
Københavneravisens redaktionsbord, brød 
der spontane klapsalver og hurraråb løs. 
Nogle unge brushoveder foreslog småka-
ger til eftermiddagskaffen, men chefen 
manede til besindighed: ‘Da skuespilleren 
Palle Huld var ung, var han en dag ked 
af noge dårlige avisanmeldelser. Poul Re-
umert trøstede ham ‘Hullemand, aviserne 
idag bliver i morgen brugt til at pakke 
fisk ind i’. Lad os gemme småkagerne lidt 
endnu, beskedenhed er jo vort inderste væ-
sen’. Herefter genoptog man arbejdet på re-
daktionen i god ro og orden.

Christian Lunn, enquete-praktikant

VINO Københavneravisen har 
som altid fingeren på pulsen, 
og har noteret sig den sti-
gende interesse for vin. Slut 
med Nonneblod, Præstetan-
ker og ‘den med tyren’. Næh, 
nu forlanger selv postbud-
det og blikkenslagerlærlin-
gen en ‘jævn bordvin til en 
fornuftig pris’, når mors fri-
kadeller står på bordet. Fru 
G. Pytte Panthmann, som i 
sidste nummer førte sig kraf-
tigt frem med stærke menin-
ger om sukkerforbruget, har 
modtaget en strid strøm af 
læserreaktioner på sit epoke-
gørende lyninterwiew med 
pølsemanden Hr. Børge, som 
hun høfligt tiltaler ham. 
Livsstilsredaktionen har be-
sluttet at lade Fruen bestyre 
VINSPALTEN (den forrige 
skribent er fortsat indlagt, 
men i bedring). 

Vores motto står på den 
keramikflise, vi købte i 
Provence sidste år, og som 
nu hænger på køkkenvæg-
gen i vores penthouselejlig-
hed i Indre By: In vino ve-
ritas. Min mand, Einar, som 
er gammelsproglig student, 
siger, at det betyder ’Tjener 
- en dobbelt’. 

'Sidste år prøvede vi den 
nye Beaujolais, som jo bliver 
frigivet i starten af novem-
ber. En racerkører bringer 
den i flyvende fart fra Luft-
havnen til Byen. Det var nu 
ingen succes, og det er her, 
at man som vinanmelder må 
skære helt ind til vinstokken, 
hvis De forstår billedet. Min 
bedømmelse lød sådan: Efter 
at have fjernet yderste hud-
lag af læberne, raspede denne 
lyserøde pendant til kogende 
salpetersyre sig hen over tun-
gen, for derefter at fræse spi-
serøret op og lande på maves-
limhinden i et nys fremkaldt 
blødende mavesår. Samtidig 
satte en skærende migræne 
sig fast i hjernen, mens blæn-
dende lysglimt dominerede 
synsfeltet. Smagen af dette 
fluidum lå midt imellem 
ballontyggegummi og kun-
stig banan. Een stjerne for 
en pæn korkprop og en sjov 
etiket, *’.

 Fru G. Pytte Panth-
manns ansigt lyser pludse-
lig op i et smil, efter denne 
svada. ‘Apropos sjov etiket, 
så har jeg en tegning af en 
ungdomskæreste fra Alsace, 
Tom Ungerer, som var meget 
forelsket i mig. Den var lige 
ved at blive til en vinetiket. 
Vinen på tegningen er en Pi-
not Blanc, Tolle-Girengreffe, 
1957. Frugtig, sprød og lidt 
duft af brændenældekvas. 
Overmoden melon og ba-
bygylp. Alt på en svag bag-
grund af spånplade. Man må 
beundre denne sprælske vin 
dens frækhed’.

‘Jeg bliver tit udfrittet om 
gode, aktuelle tips og dér 
er jeg altid leveringsdygtig. 
Denne måned skal vi holde 
øje med de kraftige vine fra 
Rhônedeltaet. Fra at være en 
skamredet supermarkeds-
sællert er de blevet bedre og 
bedre de sidste år, 2016 er 
netop aftappet og fremme i 
butikkerne’.

‘Og så har jeg en skøn 
nyhed: Næste nummer af 
Københavneavisen vil inde-
holde stærke sandheder, an-
meldelser og tips om mad-
sherry. Et overset lækkeri, 
som gastronomer hånligt har 
kaldt middelstandens svøbe. 
Glæd dem! ‘

Christian Lunn

KØBENHAVNERAVISENS 
MONUMENTALE SEJR

VINSPALTEN 
ved Fru G. Pytte Panthmann

Den purunge udvekslingsstudent 
G. Pytte Panthmann, anno 1957. 
Tegning af Tom Ungerer.  

Gothersgade 157
1123 København K
Tlf. 33 14 07 17

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

KØBENHAVNS CYKLEBØRS

www.cykelborsen.dkwww.cykelborsen.dk

KØBENHAVNS CYKLEBØRS

RENT A BIKE
RENT A BIKE 260 brugte 

cykler sælges fra 

kr. 950,- pr. stk.

 260 brugte 
cykler sælges fra 

kr. 950,- pr. stk.

Hviids Vinstue
Founded 1723

www.hviidsvinstue.dk   |    Kgs. Nytorv   |           33 15 10 64
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KLUMME Hørt over morgenkrydde-
ren, søndag morgen hos Familien 
Panthmann, lykkelige ejere af en 
penthouse til fornuftige 12,8 mill i 
middelalderbyen: ‘Nu ved jeg, hvad 
min filosofispalte i Københavnera-
visen skal hedde: FILOSOFILINIEN 
REDDER MENNESKELIV’.

'Einar, min skat. Du forstår dig 
ikke et kuk på journalistik. Bare 
fordi jeg har min egen gastronomi-
ske klumme, Ædespalten, i denne 
fine avis, så skal du straks abe efter. 
I øvrigt er titlen alt for lang, allerede 
efter første ord lægger læserne avisen 
gabende fra sig. Det skal være kort, 
fyndigt. Måske: FILOSOFI FOR BLIS-
HØNS.’ Fru G. Pytte-Panthmann kig-
ger kærligt på sin mand, pensioneret 
arkivar Einar Pytte-Panthmann.

‘Er du vanvittig! Skulle jeg starte 
med at kalde læserne for blishøns? 
Min første case-story handler om en 
gammel skolekammerat, som vakler 
på kanten af havnebassinet i påtræn-
gende selvmordsadfærd. Så retter jeg 
et par misforståelser for ham, og vips 
så ser fremtiden lys ud igen. Han 
havde fået Deccartes galt i halsen’.

Fruen grynter: 'Hvordan kan 
man få Descartes galt i halsen? Mig 
bekendt skal de havde fyrre minut-
ter i letsaltet vand og serveres med 
rørt smør. Vælge en tør Riesling el-
ler en…..’

‘Prøv at tænke ud af køkkenet, 
sweetheart. Descartes var en fransk 
filosof. Fyren her havde misforstået 
hans berømte sætning, cogito ergo 
sum, jeg tænker - altså er jeg til. Det 
er den første, der sætter ord på vor 
erkendelse af, at vi eksisterer. Filosof-
fer er faldet over deres egne ben for 
at følge i hans fodspor, Søren Kirke-
gaard, Jean-Paul Sartre og Bertrand 
Russell. Det var gået op for min ven, 
at han slet ikke havde tænkt hele for-
middagen, han havde åbnet rudeku-
verter og besvaret mails, og nu var 
han ved at koge et æg til frokost. Livet 
havde mistet sin mening, og han ville 
hoppe i havnebassinet ved pullert nr. 

22. Det er tit dér, de gør det…’ Einar 
stoppede for at få vejret.

‘Godt, at han ikke trak dig med, 
min skat. At redde menneskeliv er far-
ligt, jeg har engang pøset kuldslået 
vand over en veninde, som var blevet 
forbrændt at pommes frietes olie….’

‘Jeg trøstede ham med, at besvare 
skrivelser er krævende tankearbejde 
med klare referencer til arvesynden, 
og det kogte æg henleder opmærk-
somheden på evolutionen i den re-
neste form. Så pludselig nævner det 
stakkels menneske Janteloven, Dan-
marks mest misbrugte kliché.’

‘Guud, er det nye gebyrer? Gebyr 
mig her og gebyr mig der. Vi kaldte 
penge for janter, da jeg var swingpjat-
ter i fyrrerne. Hvad kaldte I dem, Ei-
nar? Spir, gysser eller bommelom-
mer?’

‘Janteloven blev formuleret af for-
fatteren Aksel Sandemose, der kom 
fra det meget mørke, fattige Jylland. 
Ti punkter, hvoraf det første er det 
vigtigste DU SKAL IKKE TRO, AT 
DU ER NOGET! Vi amatørfilosoffer 
synes, at det er for uskarpt. Selv om 
du ikke bilder dig ind, at du ER noget, 
skal du da forfølge dine drømmes mål 
alligevel. Gi’ den gas!’

‘Einar, vi har el, gider du række 
mig smørret?’

Her forlader vi familien Panth-
mann, der ubønhørligt nærmer sig 
spørgsmålet om, hvad de skal spise 
til frokost. ‘Mus i slåbrok’ foreslår den 
succesrige klummeskribent, G.Pyt-
te-Panthmann. Københavneravisens 
trofaste læsere af Ædespalten kan 
regne med en drønsikker opskrift på 
denne klassiker, der så sandelig stam-
mer fra - gæt selv - det mørke, fattige 
Jylland. Sørg for at have et lille hvid-
kålshoved, en kraftig kødfond, mus-
katnød og hakket kalv/svinekød i hu-
set. Vidste De forøvrigt, at slåbrok er 
en forvanskning af det plattyske ord 
schlaffrock, altså ’sove-kåbe’.     

Christian Lunn

FILOSOFI FOR
BLISHØNS

KARSTEN HANSEN STRIBER

Hviids Vinstue
Founded 1723

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

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

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

ANBEFALING Jyllandspostens velformule-
rede kulturjournalist Michael Enggaard 
debuterer med en sprogligt overlegen 
gavtyv af en humoristisk underspillet 
københavnerroman. 

I “Svækling” udvikler en svækling 
sig til en darling i spændingsfeltet 
mellem voksenmobning, voksen-
kærlighed og voksne øretæver. Ud 
over at behandle disse tabuer med 
åbent sind, har Enggaard over-
skud til at få flettet flabede stik-
piller til alt fra sundhedsvæsnet til 
Springsteen ind i romanens dna. 

At skrive kvalitets socialrealisme er en 
kunst. Kun vores største forfattere har 
bestået prøven, for det kræver, at man 
elsker fodfolket. Det gør Enggaard, han 
holder med og holder af sine personer lige 
fra den brokkende gamle mand til den 
sporgløse handicappede. Han har resear-
chet og levet sig ind i figurerne og der er 
ikke en ironisk afstand mellem dukkefø-
reren og hans figurer.

Bokser med selvværdet
Hovedpersonen Frank er en voksen ind-
født fra Vesterbro, der aldrig personligt 
har kendt en Djøffer. Som ung var han 
bokser, oplært af sin far, som var oplært 
af sin far. Men en traumatisk DM finale-
kamp slog Frank ud og nu driver han et 
mekanikerværksted ved Enghavevej. Far 
og søn bor hver især på Vesterbro. Herfra 
udgår deres og bogens verden.
Romanens afsæt er at faren, der er la-
germand i Ikea, kommer ud for en ar-
bejdsulykke. “Den Gule”, afdelingens 
mellemleder, ringer Frank op og beder 
ham hente noget i farens omklædnings-
skab, der ikke er helt legalt. Afhentnin-
gen sender den loyale og trofaste søn ud 
i en ny livsbane og ud over at ordne fa-
rens kluntede klatgæld, vælter familiens 
skrøbelige skellet ud af skabet og Frank 
får åbnet op ind til sit ubehandlede bok-
setraume.

Cyklende sygeplejerske støder til 
Ellen arbejder som cyklende sygeplejer-
ske på Vesterbro. Hun lever alene, fordi 
hun brændte sig så slemt på ungdoms kæ-
resten, at hun stadig har onde drømme 
om det. Det vil være forkert at afsløre, 
hvordan Frank og Ellen med hinandens 
hjælp kommer ud af de traumer, de slås 
med. 

Men pointen er at Enggaard bræn-
der for at budskab om at tage vare på 
livet. Ikke vente på at samfundet opda-

ger, at du lider. Man er selv ansvarlig 
for at søge hjælp og kærlighed oven på 
livets uberegnelige ulykker eller sociale 
udtværinger. Og byen er fuld af folk, der 
er der for dig.

Enggaard skriver en blændende skarp 
dialog og rammer jargonen i miljøerne. 
Han har et skønt galleri af ufede og selv-
fede vesterbroske bipersoner, der bliver 
vakt til live med få ord. Specielt den ud-
brændte nabotransvestits skæbne gjorde 
stort indtryk.

Moderne mandehørm og politisk 
ukorrekte smøgpauser
Bogen består af en fornem balance 
mellem mandehørm og maskulin hjer-
tevarme. Et andet savnet element i 
samtidslitteraturen er portrættet af ar-
bejderklassens København og tanker. 
Deres syn på byen er ubeskrevet i vores 
overdukomenterede tid. Man finder ikke 
Frank og Ellens daglige spor på Facebook, 
for de promoverer ikke selv eller deler 
deres indre og ydre sår med sagesløse in-
ternetkammarater. 
For de to typer er en kop kaffe omsorg, 
en måde at vise, at nu tager jeg mig tid 
til dig. En kaffestund er ikke noget, der 
skal gøres til en uudslettelig fortælling 
på nettet. Kaffe er en varm drik, ikke en 
baristavidenskab, og det er lig med over-
skud til at lytte og lære af hinanden. Der 
er masser af snakkekaffe og tænkesmø-
ger i “Svækling” og læseren bliver klogere 
på mennesker ved at tænke med. 

En bog der er sin vægt værd i papir 
Når jeg som læser får rykket ved for-
domme og kommer tættere på naboens 

tanker, så mener jeg, at en roman går 
fra at være en bog til litteratur. Denne 
her roman kan kan læses også om ti 
år, for i “Svækling” er Københavns bag-
have skildret uden cafelatte-selfie-avo-
cadomad-typer og med sin antihipster-
vinkel bliver fortællingen et vigtigt bud 
(også for eftertiden) på virkligheds-hver-
dagen mellem Vesterbro-gadeluderenes 
overlevelse og børnefamiliers stressede 
frem-til-fredags-slik-pressede-ugepro-
gram lige før 2020. 

Først når en roman er værd at hu-
ske, værd at gemme, værd at give videre 
til andre efter endt læsning, er den ef-
ter min mening berettiget til at blive en 
trykt roman og ikke bare en blog i vores 
internettid.

Den første der skal læse “Svækling” 
efter mig er min datter. Den næste må 
blive min svigerfar. Og efter ham min 
svigerinder, der er sygeplejerske, så bredt 
spænder “Svækling”.

cb@kbhavis.dk

Michael Enggaard

“Svækling”

Roman - Politikens Forlag

300 sider - 250 Kr.

ÅRETS VIGTIGSTE DEBUTANT 
LEVERER BRILLIANT 
MODERNE URBANARBEJDERREALISME  
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TEKST JANNIK LUNN

Katrine Sommer Boysen & Sophie Engberg Sonne

Filmens København – hovedstaden i levende billeder

Gennemillustreret. 271 sider. Gyldendal

FLOT VÆRK OM FILMENS KØBENHAVN

ANMELDELSE  Filmens København af Sophie Engberg 
Sonne og Katrine Sommer Boysen er et gennemil-
lustreret værk om, hvordan hovedstaden er blevet 
brugt gennem filmhistorien både i danske, men 
også i nogle få udenlandske film. Det er klart, at 
Erik Ballings mange Olsen-bande film spiller en stor 
rolle, men også ret nye film er med fx ”Den danske 
pige” og tv-serier som ”Borgen” og ”Forbrydelsen”. 

I kapitlet om de såkaldte noir-film, kan man 
læse om fx Nicolas Winding Refns Pusher-trilogi, 
om Sune Lund-Sørensens ”Mord i mørket”, hvor Ve-
sterbro spiller en stor rolle og om filmatiseringerne 
af Jonas T. Bengtssons bøger ”Aminas breve” og ”Sub-
marino”. Men også tidlige film som ”Bundfald” og 
”Farlig ungdom”, hvor Ib Mossin førte sig frem, er 

med, ligesom Erik Ballings ”Midt om natten” hører 
hjemme i denne afdeling. 

Desuden spiller København naturligvis en stor 
rolle i ”Barndommens gade” og i tv-serier som ”Hu-
set på Christianshavn” og ”Sonja fra Saxogade”. En 
af dansk films største fiaskoer science fiction-filmen 
”Reptilicus” er med og det samme er flere af Erik 
Clausens film sammen med filmperler som Morten 
Arnfreds ”Johnny Larsen”. 

At ”Forelsket i København” omtales er lige så 
naturligt, som at lystspil som ”Ved Kongelunden” 
og ”Det var på Rundetårn” er med, men jeg sav-
ner en skøn københavnerfilm som Benny Ander-
sen-filmen ”Man sku’ være noget ved musikken”, 
Henning Carlsens ”Hør, var der ikke én, som lo?” 

”Dansen med Regitze” og ”Take it Easy”, hvor der 
i de to sidstnævnte er fine sporvognsscener. Hans 
Kristensens ”Flugten”, ”Per” og ”Blind makker” ville 
også have pyntet i bogen, men så er der til gengæld 
et par udenlandske film, der bruger København, et 
par af Alfred Hitchcocks bl.a. ”Topaz”. 

Det er en fin filmbog, spækket med gode fotos 
både i farve og sort/hvid. 

Service & kvalitet med omtanke 
 

Er din garderobe 
klar til vinter ? 
Vi udfører følgende opgaver indenfor: 

 Herretøj, Dametøj, Skindtøj.  

 Læder Pelse og Tasker. 

 Om forandringer & Tilretninger. 

 Reparationer af alle slags Tøj. 

 Reparationer af alle slags Tasker. 

 Reparationer af alle slags Lynlåse. 

 Syning af Gardiner efter dine  

         ønske og mål. 

 Reparation af skindtøj & pelse. 

 Rens & Vask (dag til dag service) 

Åbningstilbud.    
Spar 50 % for alt i hele oktober måned!  

NY SKRÆDDERI OG RENSERI 
350 METER FRA NØRREPORT STATION.  

Nørre Farimagsgade 70 , 1364 København K. 

Info@fixnwear.dk   www.fixnwear.dk 

                       31777281 

Åbningstider 
Mandag- Fredag.   kl.10:00 - 18:00 

Lørdag .                   kl.10:00 –15:00  

Søndag .                   Lukket 
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Hanne-Vibeke Holst

Som pesten

686 sider - Gyldendal

FORNEMT VÆRK 
OM HAVEBYER

STOR SAMTIDSROMAN 
MED KRIMIPOTENTIALE

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Hovedpersonen i Han-
ne-Vibeke Holsts store samtidsroman 
Som pesten, den danske læge Karo-
line Branner er netop startet hos Ver-
denssundhedsorganisationen WHO i 
Genéve i en stilling som koordinator 
i organisationens afdeling for pande-
mibekæmpelse, da en aggressiv form 
for influenza bryder ud, en sygdom, 
der bringer mindelser om Den span-
ske syge, som lige efter Første Ver-
denskrig resulterede i mellem 50 
og 100 millioner af dødsfald verden 
over. Der bliver travlhed i Genéve hos 
WHO, hvor chefen dr. Rose Ochola, 
der stammer fra Kampala i Uganda 
og hendes stab, bl.a. russiske Boris 
Belozerov og Karoline Branner, må 
konstatere, at der endnu ikke er tale 
om en pandemi, men også hos den 
lokale afdeling af FN, har den sven-
ske FN-diplomat Hans Bergman, der 
repræsenterer hovedkvarteret, travlt. 
Han er gift med den skleroseramte 
hustru Stéphanie, og så har han sam-
tidig afrikanske Rose Ochola som el-
skerinde.

Der går politik i det hele
Det varer ikke længe, før der begyn-
der at gå politik i det hele, men på 
samme tid bliver der flere og flere 

tilfælde af H7N9-influenzaen. Imid-
lertid er man ikke begyndt at produ-
cere vaccine, for i 2009 blev en in-
fluenzaepidemi så overdramatiseret 
af WHO, at man brændte inde med 
millioner af doser vaccine, som ef-
terfølgende måtte destrueres. Da det 
bliver klart, at der er så mange, der 
er ramt af sygdommen, at der er tale 
om en egentlig pandemi, haster det 
pludselig med at få vaccine klar. På 
samme tid opdager Karoline, at spe-
cielt afrikanere er genetisk dispone-
ret til at blive angrebet af sygdom-
men, og spørgsmålet er, hvordan man 
får fremstillet en vaccine, som fx fat-
tige afrikanere har råd til.

Racisme og latent aggression
Europa er i forvejen midt i den store 
flygtningekrise, og i flere lande bl.a. 
Danmark er der ikke råd til gratis 
lægebehandling. Statsministeren og 
hans altid kampklare integrations-
minister fremlægger en ny asylpakke 
med 34 nye stramninger, der skal få 
landet til at fremstå så lidt gæstfrit 
som muligt. Overalt hvor sygdom-
men er begyndt at koste menneske-
liv, stikker racismen sit grimme fjæs 
frem, for hvis brune og sorte pludse-
lig skal have forrang til at blive vac-

cineret, skal der ikke meget til for at 
tænde den latente aggression, som lig-
ger og ulmer under overfladen. Det 
går endda så galt, at lastbiler bliver 
overfaldet, og vaccine bliver stjålet. 

Lyssky forretninger, løgn og fidus
På hjemmefronten er Karolines mand 
Jasper ifølge ham selv startet på at 
skrive en roman, og han har stadig 
opgaven med at følge sønnen Hugo 
i skole. Her mødes Jasper ofte med 
naboen, italienske Sofia Luzzatti, når 
hun afleverer sin søn Luca. På den 
måde kommer han også i kontakt 
med Sofias mand Roberto Luzzatti, 
der ejer en kæde af pizzeriaer. Jasper 
er i sin tid rejst fra en gæld i Danmark, 
og en dag bliver han opsøgt af et par 
gorillaer, der kræver 25.000 euro, som 
skal betales få dage efter. Derfor be-
der han Roberto om et lån, og det får 
han mod at hjælpe italieneren med 
nogle lyssky forretninger, og snart er 
Jasper fanget i et spindelvæv af løgn 
og fidus. Hvad det går ud på skal ikke 
røbes her, for romanen udvikler sig til 
ikke så lidt af en krimi. 

Som Pesten, hvor titlen hentyder 
til Albert Camus’ roman Pesten, der 
udkom i 1947, og er en allegori over 
den nazistiske besættelse af Frankrig, 

finder sted for et par år siden, mens 
Obama stadig var præsident i USA, 
og hvor Trump kæmpede for at blive 
republikanernes præsidentkandidat. 
Nu gik det ikke så galt i virkelighe-
den, men Hanne-Vibeke Holst har 
med stor dygtighed formået at skabe 
et uhyggeligt billede af en katastrofe, 
der kan komme hvornår som helst. 
Som Pesten er hendes absolut bedste 
roman til dato, og den fortjener ud-
bredelse over den ganske verden.

jl@kbhavis.dk
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FORNEMT VÆRK 
OM HAVEBYER
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Helle Ravn og Peter Dragsbos 
bog Havebyen er en beskrivelse af 25 dan-
ske havebyers historie.

Fra land til by
Det var en form for moderne byplanlægning, 
der havde sin storhedsperiode i begyndelsen 
af 1900-tallet. Idéen opstod i England i for-
bindelse med industrialiseringen, hvor et nyt 
proletariat strømmede fra land til by for at 
være i nærheden af deres nye arbejdspladser. 
Mange flyttede ind i nye, men ofte usunde lej-
ligheder i de hurtigt overbefolkede storbyer, 
og fx i København resulterede det bl.a. i ko-
leraepidemien i midten af 1800-tallet. Derfor 
blev der både her og i England og Tyskland 
skabt havebyer som alternativer til samtidens 
høje og tætte karrebebyggelse.

"Arbejderkolonier"
Det var et samarbejde mellem private filan-
troper og intellektuelle samfundsreforma-
torer, der sammen med arbejderbevægelsen 
stod for disse nye og mere sunde boliger, og 
også danske arkitekter rejste til udlandet for 
at hente inspiration. Det resulterede i nogle 
af de første såkaldte ”arbejderkolonier” som 
fx Lægeforeningens Boliger på Østerbro og 
Classens Boliger på Frederiksberg, noget der 
snart blev fulgt op af anlæggelsen af Kartof-
felrækkerne, og det resulterede også i stiftel-
sen af Arbejdernes Boligforening og lignende 
sammenslutninger.

Engelsk forbillede
Mange af havebyerne var en slags ejerboli-
ger, hvor arbejderne indbetalte et beskedent 
bidrag hver uge, og meningen var så, at de 

skulle sidde gældfrit efter cirka 25 år. Efter 
engelsk forbillede var det ofte lange rækker 
af småhuse med forhave og én eller to lejlig-
heder til udlejning. Og idéen bredte sig snart 
også til en del danske provinsbyer, men i be-
gyndelsen var det hovedsageligt i Storkøben-
havn, der foregik. Fx fik både København og 
Frederiksberg hver sin Hvide By, hvor man 
på Frederiksberg mærker det revolutionære 
pust fra fortiden i gadenavnene Friheds Allé, 
Ligheds Allé, Folkets Allé og Broderskabsvej.

Det er lykkedes for bogens forfattere at 
skabe et fint historisk værk med masser af 
farvefotografier og arkitekttegninger, og der 
afsluttes med kapitler om havebyernes haver 
– mellem pryd og selvforsyning, havebyen – 
ligheder og forskelle samt havebyen i dag – 
og i fremtiden. Bogen er også forsynet med 
et større noteapparat og en liste over relevant 
litteratur.

jl@kbhavis.dk

ANMELDELSE Tonny Mun-
necke, der tidligere har skil-
dret sin opvækst i Sydhavnen 
i erindringsbogen Dreng af tid 
og sted, fortsætter sine histo-
rier om dette ydmyge stykke 
København med Gamle Her-
mod og andre skrøner fra 
Guldkysten. Mellem Valby-
parken og Sydhavnstippen 
gemmer sig en lille verden, 
de lokale kalder Guldkysten. 
Den lille oase er beskyttet 
af vandløbene Lorterenden 
og Gåsebækrenden på kan-
ten af Københavns Sydhavn. I 
en række prægtige anekdoter 
fortæller Munnecke om perso-
ner som Næsen, Kjeld, Bjarne, 
Bror, Maya, Birger og selvfølge-
lig Hermod, der har lagt navn 
til forfatterens skrøner.

Snurrige individualister
Guldkysten er en samling 
mere eller mindre selvbyggede 
træhuse, som har en vis lighed 
med det mere kendte Nokken, 
der ligger for enden af Artille-
rivej på Islands Brygge. Lands-
byen, som man kalder den lille 
enklave, er hovedsagelig be-
boet af en række snurrige in-
dividualister, der sjældent har 
et almindeligt arbejde, men 
som ofte er udflyttere fra de 
nærliggende mere velfriserede 
haveforeninger som fx Have-
foreningen Mozart. Det er et 
område, hvor lovens håndhæ-
vere ikke er særligt velkomne, 
da de ofte kommer med krav 
om indskrænkninger i beboer-
nes frihed.

Udendørs das
Titelfiguren Hermod bor i et 
hus, hvor han trives med sine 
mange årgange af ugeblade, 
som han flittigt tyrer igen-
nem, også når han frekvente-
rer det udendørs das, som er 
fælles for mange af beboerne. 
Her sidder han for åben dør og 
læser ugeblade, mens han be-
sørger både stort og småt. På et 
tidspunkt, hvor ingen har set 
ham i dagevis, besøger Bjarne 
hans hus, kun for at finde ham 
livløs i sengen med dynen 
sparket af. Mens Bjarne får 
samlet naboerne, går en lille 
delegation ind i Hermods sove-
værelse for at se på ”liget”, men 
da de næste gang går derind, er 
sengen tom, og det viser sig, at 

den megen tumult har vækket 
Hermod, der af bagindgangen 
er søgt ud på dasset, hvor han 
sidder med et ugeblad. 

Senere dør samme Her-
mod dog rigtigt, og i en gro-
tesk scene kommer Bjarne 
til at skubbe til kisten, hvor 
man har lagt Hermod med 
det resultat, at kisten gli-
der ud af bagdøren og ud i 
vandet, hvor den i efterårs-
blæsten langsomt flyder ned 
mod Slusen, der regulerer 
vandstanden i Københavns 
Havn.

Den store gevinst. 
Samme Hermod havde kort 
før sin død vundet 100.000 kr. 
i Klasselotteriet på et lod, han 
havde arvet fra sine for længst 
afdøde forældre. Det lod havde 
han arvet sammen med sin sø-
ster Birthe, der af to omgange 
havde giftet sig først med en 
fin herre på Østerbro, hvoref-
ter hun havde taget navnefor-
andring til Kaya, og senere i 
sit næste ægteskab med en for-
retningsmand i whiskybæltet, 
hvor hun efter besøg hos en 
numerolog var kommet til at 
hedde Caisa. Imidlertid havde 
hun ikke deltaget i udgifterne, 
når loddet skulle fornyes, da 
hun ikke ville kendes ved Her-
mod og slet ikke havde besøgt 
ham. Det kommer hun dog til, 
da præmien skal deles, men 
først fratrækker Hermod 40 
års fornyelser samt udgifter til 
sporvogn og bus ud til kollek-
tricen, så der kun bliver 7.120 
kroner tilbage til Birthe, som 
han bliver ved med at kalde 
søsteren for at irritere hende. 

Sådan vrimler Tonny 
Munneckes bog med præg-
tige skrøner, hvor der i nogle 
af personerne er stof til flere 
romaner. 

FINE SKRØNER 
FRA KØBENHAVNS 

SYDHAVN

Tonny Munnicke

Gamle Hermod og andre skrøner 

fra Guldkysten

212 sider. Skriveforlaget
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Helle Ravn og Peter Dragsbo

Havebyen 

Gennemillustreret i farver

304 sider. Historika 
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ANMELDELSE Danmarks tidligere am-
bassadør i Singapore, cand. polit. Jør-
gen Ørstrøm Møller, udgav i slutnin-
gen af 2016 en engelsksproget bog med 
titlen: ”The Veil of Circumstance!” For-
fatteren valgte en dansk titel til denne 
anmeldelse: ”Sløret løftes for fremti-
dens teknologi, økonomi, politik samt 
menneskets rolle i samfundet”.    

Bogen er udgivet af  ISEAS Publis-
hing – Yusof  Ishak Institute, på In-
stitute of  Southeast Asia Studies og 
har følgende nøgleord som undertit-
ler: Technology, Values, Dehumaniza-
tion and the Future of  Economics and 
Politics. På dansk: teknologi, værdier, 
dehumanisering og fremtidens øko-
nomi og politik.  

Bogen er med andre ord et frem-
tidsstudie, hvad altid er ganske fa-
scinerende, men bestemt også ud-
fordrende og kræver stor viden og 
særlige forudsætninger. J. Ø. Møllers 
faglige kompetence gør den relevant 
og interessant. I det indledende afsnit 
skriver han: ”Denne bog er baseret 
på mine reflektioner om, hvorfor den 
verden, jeg voksede op i for mere end 
halvtreds år siden, nu lider af en mær-
kelig form for dysfunktionalitet. Jeg 
overvejede, fortsætter han, følgende 
titel: ”Hvordan kom vi ind i dette 
roderi og hvordan kommer vi ud af 
det?” – fordi, det er sådan jeg føler 
det.” 

Det er vanskeligt at forstå, fort-
sætter J.Ø. Møller, hvordan civilisa-
tionens kolossale fremskridt, fra 2. 
verdenskrigs afslutning til århund-
redskiftet, i dag ikke alene er under 
angreb, men ligefrem bliver rullet 
tilbage. Det ligefremme svar er, efter 
min selvransagelse, at eliten har fej-
let. En kløft har fået lov til at vokse 
mellem en international, velhavende 
elite og en stor befolknings-gruppe, 

der er ladt tilbage. Folk lever og age-
rer i deres nationer og samfund, men 
langt udenfor det overnationale sy-
stem af  beslutningstagere og uden 
interesse for at understøtte det.” 

I et af kapitlerne beskæftiger han 
sig med forskning og udvikling og 
bringer en liste over de ti lande i 
verden, der anvender den største an-
del af deres BNP - bruttonationalpro-
dukt - på forskning , og hvilke lande 
er mest innovative. Japan er det land 
i verden, der anvender den største an-
del af BNP på forskning og udvikling, 
men Japan er ikke med på topti listen 
over de mest innovative lande. Det er 
Danmark derimod.

En liste over verdens sytten mest 
innovative virksomheder viser, at 
USA har 7 virksomheder med på 
listen, Kina og Japan hver to. Det 
samme gælder UK, Brasilien og Dan-
mark, der også hver har to. Tager man 
befolkningstallet med i vurderingen, 
kommer Danmark suverænt i toppen.

 I en sammenfatning skriver J.Ø.

Møller, at nød og knaphed påvirker 
produktionsprocessen, så der lægges 
større vægt på holdbarhed, genbrug 
og reparation. Vi ser også en øget an-
vendelse af alle former for affald, som 
vi i København oplever det med et 
stort varmeanlæg, der bruger affald 
som brændsel.

Bogens sidste og konkluderende 
afsnit er ikke opløftende. J.Ø. Møl-
lers vurdering er, at verdens økosy-
stem ikke i længden kan magte en 
fortsat eksplosiv befolkningstilvækst 
– fra under en milliard før industri-
aliseringen til syv milliarder nu og 
udsigten til ni milliarder i 2050, med 
en stigende forurening og global op-
varmning til følge.  

Han fortsætter sine afsluttende be-
mærkninger med to iagttagelser. Den 
almindelige borger er optaget af de 
udfordringer, han eller hun møder i 
det daglige liv, som f.eks. prisen på 
fødevarer og den offentlige transport 
m.m.  Eliten derimod fokuserer på 
forståelsen af den globaliserede og di-

gitaliserede verden, og mest på, hvor-
dan man bedst griber og udnytter de 
muligheder, udviklingen åbner.

Globaliseringens fremtid bestem-
mes af,  hvor heldige eller uheldige vi 
er i bestræbelserne på at forene disse 
to modsat rettede perspektiver og mål. 
Vi har en medfødt genetisk trang til 
samarbejde i harmoni med naturen; 
det er efter J.Ø. Møllers opfattelse en 
bydende nødvendighed for vores over-
levelse.

Alternativet er skræmmende, skri-
ver han. Hvis vi slås med hinanden 
om de svindende ressourcer for at fort-
sætte en uhæmmet industrialisering 
og masseforbrugets udskejelser, venter 
der os en ny mørk tidsalder. Den kan 
blive farligere end nogensinde før, da 
den videnskabelige og teknologiske 
udvikling ikke alene kommer os til 
gavn, men også udgør en trussel mod 
vor eksistens. 

Jeg vil varmt anbefale Jørgen Ør-
strøm Møllers indsigtfulde og ind-
holdsrige bog (300 sider med noter). 
Personligt og kritisk beretter den 
om problemernes kompleksitet og de 
enorme udfordringer verdenssamfun-
det står over for.

Jorgen Ørstrøm Møller

The Veil of Circumstance!

ISEAS-Yusof Ishak Institute 

2016 - 298 sider

TEKST CAND. POLIT. JØRN THULSTRUP 

SLØRET LØFTES FOR FREMTIDENS 
TEKNOLOGI, ØKONOMI, POLITIK 
SAMT MENNESKETS ROLLE I SAMFUNDET! 

BOGSALG Det er ikke sædvanligt, 
at en slagterforretning sælger 
andre bøger end nogen, der har 
med mad at gøre. Kultorvsslagte-
ren har, som det fremgår af fo-
toet, valgt at sælge Jacob Ludvig-
sens bog Hobit i Habit, til fordel 
for Jacobs enke Elizabeth.

SLAGTEREN SÆLGER BØGER! 
SLAGTEREN PÅ KULTORVET, ALIAS JENS SLAGTER, SÆLGER BØGER.
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Niels-Birger Danielsen og Erland Leth Pedersen

Svend Staal-gruppen - Nazibetjentene der infiltrerede dansk 

politi Illustreret med fotos. 379 sider. Nyt DPIF

INTERESSANT BERETNING 
OM KORPS AF NAZISTISKE POLITIFOLK

ANMELDELSE  Det er efterhånden ikke helt få bø-
ger, der er skrevet om besættelsestiden i Danmark, 
men ikke desto mindre giver Niels-Birger Daniel-
sen og Erland Leth Pedersen med Svend Staal-grup-
pen et ganske interessant indblik i ét af de mest 
uhyggelige sammenrend af politifolk med et klart 
nazistisk tilhørsforhold, som specielt opererede i 
krigens sidste tid, hvor Danmark stod uden politi. 

Et imponerende arbejde af de to forfattere, efter 
som SS- og politifører Günther Pancke beordrede 
alt arkivmateriale på Politigården destrueret i be-
sættelsens sidste dage, hvilket skete i et kæmpebål 
midt i bygningens centrale søjlegård.

Udnyttede tilliden
Med Hipo-chefen Erik V. Pedersen i spidsen ud-
øvede en række nazibetjente en terror, der indbe-
fattede både tortur og drab. Da de fleste var ud-
dannede politifolk med efterforskningsrutine fra 
kriminalsager, kunne de i deres arbejde udnytte 
den almindeligvis store tillid, der herskede i be-
folkningen til politiet. Og ved ofte at forevise po-
litiskilt kunne de fremskaffe oplysninger, som de i 
rapporter fremsendte til det tyske Sikkerhedspoliti 
eller til Hipos kommandocentral på Politigården.

Deportationen af dansk politi
Der kom rigtig gang i rekrutteringen af politifolk 
med tyske sympatier den 19. september 1944, da 
en luftalarm kl. 11 havde det formål, dels at få be-
folkningen væk fra gader og torve, dels at få politi-
folkene til at samles på kommandoposter og andre 
centrale steder, hvor de blev angrebet af Schalburg-
korpsets vagtkompagni og tyske politisoldater, der 
i løbet af eftermiddagen blev kørt på såkaldte præ-
rievogne til Københavns Frihavn, hvor et fragtskib 
ventede for at sejle de mange politifolk til Tyskland 

og et ophold i kz-lejren Buchenwald. Det samme 
skete samtidigt i en række provinsbyer. Imidlertid 
var nogle specielt udvalgte politifolk, ofte medlem-
mer af DNSAP, blevet forhåndsorienteret, mens an-
dre blev hentet på skibet, hvor de fik lov til at gå i 
land for at blive kørt til Schalburgkorpsets hoved-
kvarter i Frimurerlogen på Blegdamsvej. 

Svend Staal-gruppen 
og alle dens ugerninger
Svend Staal var et dæknavn for Poul Otto Ditlev 
Nielsen, der havde været dekoratør i varehuset Mes-
sen i Købmagergade, inden han i 1940 blev ansat 
som politibetjent med Station 4 på Amager som 
tjenestested. Det lykkedes for ham at rekruttere 
adskillige meddelere rundt om i landet, inden han 
selv ved en næsten farceagtig aktion i februar 1945 
blev skudt af HIPO-folk på Frederiksberg ved noget, 
der vel må betegnes som en fejltagelse. 

Bogen om Svend Staal-gruppen har foruden at 
fortælle om gruppens mange ugerninger en række 
portrætter af de nazistiske politifolk, hvor flere op 
til befrielsen i maj 1945 forsøgte at skifte til vin-
derholdets side ved at tilslutte sig enten de såkaldte 
ventegrupper eller direkte foregive, at de havde væ-
ret frihedskæmpere som fx Aksel Vilhelm Erich-
sen, der optrådte under navnet Erik Svendsen og 
på et billede fra 8. maj 1945 efter sin anholdelse 
optræder med frihedskæmperarmbind. Han var i 
øvrigt én af de mange medlemmer af Svend Sta-
al-gruppen, der slap nogenlunde billigt ved retsop-
gøret. De, der havde fået de længste fængselsstraffe 
blev allerede løsladt i 1950 og -51. Og fx Erichsen 
levede helt til 2007. 

Retsopgøret
Den sidste del af bogen handler netop om retsopgø-

ret, hvor en del forsøgte at stille deres sager bedst 
muligt ved at kaste skylden på en afdød kamme-
rat i stedet for at få det ry som stikker ved at ud-
tale sig belastende om fortsat levende kampfæller. 
Kun ganske få, der direkte havde myrdet nogen, 
blev dødsdømt og henrettet, men flere af gruppens 
medlemmer var allerede inden befrielsen blevet 
likvideret. 

Det hele slutter med over 500 noter og litteratur-
henvisninger og et større navneregister. Niels-Bir-
ger Danielsen, der er historiker og journalist og 
Erland Leth Pedersen, der er kriminalassistent og 
amatørhistoriker har skrevet en underholdende 
bog om et mørkt kapitel i Danmarkshistorien. 

TEKST JANNIK LUNN   

SLAGTEREN SÆLGER BØGER! 

Det gik hårdt for sig især i Besættelsens sidste tid med likvideringer og modlikvideringer, og det var i denne mørke tid, at de nazistiske politifolk begyndte at operere. Her ligger en 
formodet stikker likvideret af modstandsbevægelsen på Egeskovvej i Fredericia i 1944. Foto: Nationalmuseet
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forgiftning. Voksne: 2 tabletter (1000 mg) 3-4 gange i døgnet, i nogle tilfælde er 1 tablet (500 mg) 3-4 gange i døgnet tilstrækkeligt. Max. 8 tabletter (4 g) pr. døgn. Børn under 15 år: Bør ikke gives til børn under 4 år. Børn, der vejer 17-25 kg (4-7 år): ½ tablet (250 mg) 3 gange i døgnet, 
børn, der vejer 25-40 kg (7-12 år): ½ -1 tablet (250-500 mg) 3 gange i døgnet, børn, der vejer over 40 kg (ca. 12 år): 1-2 tabletter (500-1000 mg) 3 gange i døgnet. 1000 mg paracetamol 3 gange i døgnet må kun gives til børn, som vejer 67 kg eller mere. Den totale dosis paracetamol 
må ikke overstige 45 mg/kg/dag for børn. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed over for paracetamol eller et eller fl ere af de øvrige indholdsstoffer. Ved svært nedsat leverfunktion. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Anvendes med forsigtighed: Ved nedsat leverfunktion, 
kronisk alkoholisme, svært nedsat nyrefunktion, fejlernæring. Bør ikke tages samtidig med anden medicin, der indeholder paracetamol. Tal med lægen, hvis du tager medicin, der indeholder probenecid, salicylamid, metoclopramid, domperidon, colestyramin, carbamazepin, 
phenobarbital, phenytoin, primidon, rifampicin, perikon, blodfortyndende medicin, difl unisal eller anden medicin, der påvirker leveren. Overdosering: Optræder inden for de første 24 timer. Kan vise sig ved kvalme, opkastning, appetitløshed, bleghed, mavesmerter. Selvom de 
nævnte symptomer ikke opleves, skal læge eller skadestue straks kontaktes. Graviditet og amning: Kan anvendes. Bør ikke anvendes i længerevarende perioder, i høje doser eller i kombination med anden medicin under graviditeten. Bivirkninger: Sjældne: Allergisk reaktion (kan 
være alvorlig), udslæt, nældefeber, påvirkning af leveren (kan være alvorlig). Meget sjældne: Allergisk reaktion med hævelser i ansigt og tunge, vejrtrækningsbesvær og besvimelse (alvorlig). Blodsygdomme, som kan resultere i næseblod og blødning fra tandkødet, blå mærker eller 
øget modtagelighed for infektioner. Nyreskade (ved langtidsbehandling). Pakninger: 10  og 20 stk. Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup. Tlf.: 46 77 11 11. www.takeda.dk, email: info@takeda.dk.

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.

Forkølet?
Forkølelse er en virusinfektion, der skal 
bekæmpes af kroppens eget immunforsvar, 
men du kan gøre noget for at 
lindre symptomerne.

Smerte lindring?
På apoteket kan vi hjælpe dig med at fi nde den type smertestillende middel, 
som passer bedst til dig og din smerte.

På vores apotek får du direkte adgang til eksperterne inden for 
sundhed, medicin og sygdom. Alle, du møder på apoteket, er 
uddannet til at give dig den bedste rådgivning. Kom indenfor 
og få svar på dine spørgsmål f.eks. om rygestop, halsbrand, 
smerte lindring og forkølelse. Velkommen på vores apotek.

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 lækre hudplejeprodukter, 

vitaminer og håndkøbs-
lægemidler.

På apoteket kan vi hjælpe dig med at fi nde den type smertestillende middel, På apoteket kan vi hjælpe dig med at fi nde den type smertestillende middel, 

Forkølet?
Forkølelse er en virusinfektion, der skal 
bekæmpes af kroppens eget immunforsvar, 
men du kan gøre noget for at 
lindre symptomerne.

Nicotinell® Fruit tyggegummi 2 mg.
Bliv røgfri én gang for alle med 
Nicotinell. Du fordobler din chance 
for at blive røgfri i forhold til forsøg på 
rygestop uden brug af et nikotinpro-
dukt. Prøv Nicotinell Fruit. 204 stk.

Mucolysin  
Til hoste med sejt slim. Løsner 
slim i hals og lunger og letter 
hosten. Kun 1 bruse tablet dagligt. 
Skovbærsmag. 10 stk. 

Pamol® 500 mg
Pamol® bruges til lindring af svage smerter 
og er febernedsættende. 20 stk.

Otrivin® Menthol næsespray 
Mod forkølelse med tilstoppet 
næse og ved bihulebetæn-
delse. Giver luft i næsen på 
få minutter og virker i op til 12 
timer. 10 ml.

Gaviscon®

Mod halsbrand og 
sure opstød – kan 
anbefales til store 
maver, gravide 
maver og små 
maver (mikstur). 
Mild smag af 
hindbær, citron og 
vanilje. 500 ml.

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

Venlig hilsen

Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på 
Kongelig Hof Apotek

Gælder fra den 25. september til den 22. oktober 2017

Hansaplast 
sprayplaster, 32,5 ml.

Hansaplast Universal 
strips, 40 stk.

Vichy Antiperspirant deodorant roll-on, 
50 ml.

Multi-tabs Complet, 
90 stk.

Lactocare baby,
7,5 ml.

Multi-tabs Omega3 
Kids, 120 stk.

Lactocare 
Feminine, 12 stk.

*Priserne gælder fra 25. september – 22. oktober 2017, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.


