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Raw Food-café
i Pilestræde 32

09

OMDELES TIL SAMTLIGE BUTIKKER, RESTAURANTER & CAFÉER

Skuespilhuset skal
have kyssetrappe

Et lille teater med
store ambitioner

Cykler tænder juletræ- Kom i lære som nisse
et på Rådhuspladsen
på NATIONALMUSEET
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FOR 2,- kr.

TOILETBESØG Så blev det en
realitet. Du kan nu træde af
på naturens vegne i indre København uden en krone på
lommen. Hidtil har vi skullet
finde en to-krone frem for at
få adgang til de handicapvenlige toiletter med pusleplads,
men på Gråbrødre Torv og i
Borgergade er det nu muligt
at benytte toiletterne ved at
sende en sms.
Når man bruger sms, koster det 2 kr. plus almindelig
sms-takst. Centerchef Claus
Robl, som har været med i
projektet, udtaler: ”Med den
nye sms-service gør vi det
mere fleksibelt for brugerne
at benytte toiletterne. Vi er
spændte på, om københavnerne tager den nye service
til sig - så den kommer til at
blive efterspurgt også andre
steder i byen.” Det næste halve år vil Teknik- og Miljøforvaltningen vurdere, hvordan
københavnerne tager imod
den nye service.
Den lille toiletbygning indeholder også et pissoir, som
er gratis at anvende.
ad@koebenhavneravisen.dk
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Vi reparerer & syr
næsten i alle materialer
til den billigste pris
og bedste kvalitet
i København.
Vi Sælger / udlejer:
smokings, kjole & hvidt
og jakker.
Kig forbi butikken!

Kirkeliv

Store Kongensgade 74, st
1264 København K.
Tlf.: 29878118
www.kave.dk
maal.manden@yahoo.com

i en nattetid
Af Helle Kvist

NATKIRKER For ti år siden åbnede Vor Frue Kirke Danmarks
første natkirke. I dag er også Trinitatis Kirke og Helligåndskirken
blevet en del af natkirkebevægelsen i indre by. Københavneravisen sætter fokus på fænomenet gennem interviews med Mia
Rahr Jacobsen, som er præst ved natkirken i Trinitatis LÆS HELE
ARTIKLEN
PÅ SIDE
og med natkirkeleder i Helligåndskirken, Mikkel Vale.
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Nyd din frokost og kaffe
i smukke omgivelser i
hjertet af københavn.
Vi har lækre sandwiches, salater og supper lavet på
de bedste råvarer, byens bedste kaffe og økologiske
juices og lemonader.
Vores café vil kunne danne rammen om selskaber og
receptioner, og kan til enhver lejlighed tilbyde gode
vine og lækker mad.
Nyhavn 2 DK 1051 København K
www.cafekunsthal.dk
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A

lle har en mening om Klaus Bondam, og
han nyder det. Han kan slet ikke undvære suset af magt og berømmelse, heller
ikke når den kammer over. I dag er han et
berygtet monster, en homo politicus brutalis.
Pampergenet styrer hans handlinger, og vi
kan forudse fire groteske år med sælsomme,
kostbare og uvirksomme integrationsprojekter. Hans debut i Mjølnerparken og Tingbjerg
skal nok blive dækket af pressen.

A

fsky for levebrødspolitikere er ikke blevet mindre efter det nu afklarede kommunalvalg, og Bondam har ydet sit fulde
bidrag til at illustrere bedragets omfang, når
både vælgere og partifæller holdes for nar i
nattemørket, så rådhuset nedgraderes til at
være en politisk swingerklub. Hans intime
omgang med Dansk Folkeparti sendte et gys
gennem alle rettroende tilhængere af Det Radikale Venstre, og den uventede alliance skal
nok give genlyd i de islamistiske miljøer, som
bliver Bondams bane.

A

t der er forskel på at anlægge en cykelsti
og at omlægge den kultur og livsform, der
stiller sig hindrende i vejen for, at tusindvis af
mellemøstlige indvandrere og efterkommere
giver afkald på offerrollen som utilpassede
umuliusser, vil den selvudråbte borgmester
opdage, når han efter nytår tager fat på sit
vellønnede arbejde. Han skal være særdeles
godt klædt på, inden han sætter sig i borgme-

sterbilen og beordrer sin privatchauffør til
at køre til Blågårds Plads. Hvis han da ikke
modigt hopper på cyklen og ruller ud af Nørrebrogade, som han selv har amputeret som
led i sin vendetta mod det praktiske og fleksible transportmiddel, der kaldes et automobil.
Mon han giver afkald på sin personlige taxi
for at vise sig grøn og frelst? Man tvivler.

A

ften- og natteshowet på rådhuset sikrede
Det Radikale Venstre en borgmesterpost,
og dem har det skrantende parti ikke for
mange af. Faktisk har Margrethe Vestagers
langsomt synkende skude kun én borgmester
i hele landet, og det er Bondam. Det interne
raseri med Manu Sareen som den forsmåede
og forbigåede hædersmand virker derfor lettere konstrueret, formålet var vel sagtens at
berolige de vælgere, der følte sig bedraget af
bokseren Bondam. Caffelatten er blevet kold.

A

k ja, de ”radicoole”, som de engang kækt
kaldte sig, trøster sig ved forestillingen
om vælgernes korte hukommelse. Om fire år
er alting glemt. Her tager de nok fejl, for en
intrige i denne vægtklasse kan ikke fejes ind
under gulvtæppet. Muligheden for, at borgmester Bondam udretter mirakler på integrationsøretævernes holdeplads er teoretisk set
til stede, og så vil han fremstå som en helt i
2013. Disse bedrifter har vi endnu til gode.
Københavneravisen
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CAP HORN
HVER SØNDAG KL. 10-13
JAZZ & BRUNCH
KR.135,-

ÅBENT 1. JANUAR
NYTÅRSBRUNCH
FRA KL. 10

STORT ØKOLOGISK UDVALG
NYHAVN 21 - 3312 8504 - caphorn.dk

BOGHUSET.DK
BØGER | FILM | MUSIK

Gaver fra Verden
Fair trade og økologiske

FRANK

fik københavnernes respekt
Af Hjalte Kragesteen, politisk redaktør

Der var ingen overraskelse med hensyn til overborgmesterposten,
men valgnatten bød alligevel på flere vindere og tabere.
Mogens Lønborg tabte sin post, mens SF har
fået en mere (to i alt). Ellers er det stadig to
til Socialdemokraterne, en til Venstre, en til
Enhedslisten og en til De Radikale.
Nye borgmestre bliver Anne Vang fra Socialdemokraterne, der snupper det betændte
børne- og ungeområde, mens SF’s Ninna
Thomsen sætter sig på sundheds- og omsorgsposten. Ej at forglemme den nye overborgmester Frank Jensen. De personlige tabere
bliver derfor Jakob Hougaard, som overlader
beskæftigelses- og integrationsposten til De
Radikale, mens Mogens Lønborg siger farvel
til jobbet som sundheds- og omsorgsborgmester.
KOMMUNALVALGET Allerede ved første exitpoll stod det klart, at Frank Jensen ville blive
Københavns Kommune nye overborgmester.
Det var ingen overraskelse. Til gengæld var
der især spænding om hvorvidt Dansk Folkeparti ville få nok stemmer til at sætte sig
på beskæftigelses og integrationsborgmesterposten. Og netop dette udviklede sig over
valgnatten i en meget overraskende retning.
Dansk Folkeparti og De Radikale i konstituering(!). De Radikale fik borgmesterposten og
Dansk Folkeparti en masse betydningsfulde
udvalgsposter. Sådan er det i hvert fald udlagt, selvom der har været mange meninger
om, hvad konstitueringsaftalen reelt betyder.
Det bliver spændende at følge med i. Klaus
Bondam endte i beskyldninger om at være
utroværdig, da han i dagene op til valget havde lovet vælgerne, at Dansk Folkeparti indflydelse skulle begrænses.

Borgmesterposter

Ny Østergade 9 / Pistolstræde
1101 København K

Butik Salam, Skindergade 24
København K, 33 91 90 90
www.butiksalam.dk

Telefon: 3314 5743
www.alsace.dk
E-mail: alsace@alsace.dk

Leverandør fra den tredje verden

- Din kontakt til
lokal købekraft
i Indre By

Åbningstider:
Man-lør 11:30-24:00
Køkken:
11:30-22:45
Første søndag i måneden
11:30-16:00
Lukket: Helligdage
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Men nok om skandalesnakken for nu, for valget var andet end Klaus Bondam. Målt i borgmesterposter er København nemlig blevet
mere rød end tidligere, da De Konservatives

Rød blok dominerer

Den store vinder er uden tvivl SF, som vinder en borgmesterpost og hele 6 mandaters
fremgang (næsten en fordobling!). Her taber
socialdemokraterne ikke uventet en del til SF,
efter et supervalg for fire år siden. Men ellers
er det Venstre og De Radikale, der står for
tilbagegangen, mens Dansk Folkeparti og De
konservative, får en smule fremgang. Værd at
notere sig er, at Venstres tilbagegang betyder,
at Enhedslisten nu er den tredje største parti
i København. Konklusion: Rød blok i total dominans på rådhuset.
Eksotiske navne blev stemmeslugere

De personlige sejre blev i høj grad vundet af
kandidater med udenlandsk klingende navne. Manu Sareen nappede, for de Radikale,
omkring fire gange så mange stemmer som
udskældte Klaus Bondam, mens SF’eren Ayfer Baykal slog sin egen spidskandidat, Bo Asmus Kjeldgaard, med omkring 100 stemmer.
Hos Socialdemokraterne blev nummer 15
på listen, Ikram Sarwar, tredje største stemmesluger. Flest fik den kommende overborgmester i København Frank Jensen dog, med
35.864 personlige stemmer.

FAKTA // Stemmeresultat
Parti

Stemmeprocent

Mandater (før)

Borgmesterposter (før)

Socialdemokraterne

29,9 %

17 (21)

2 (2)

SF

22,2 %

13 (7)

2 (1)

Enhedslisten

10,9 %

6 (6)

1 (1)

Venstre

9,4 %

6 (8)

1 (1)

Radikal Venstre

8,4 %

5 (7)

1 (1)

Dansk Folkeparti

7,7 %

4 (3)

0 (0)

De Konservative

7,0 %

4 (3)

0 (1)
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3 skarpe til valgets to hovedpersoner
Kommunalvalgets mest omtalte begivenhed er uden tvivl, at De Radikale konstituerede sig med
Dansk Folkeparti. Her er, hvad de to hovedpersoner selv siger til situationen.
Carl Christian Ebbesen (DF)

Klaus Bondam (Rad)

Hvordan kan det være, at i lægger stemmer til en radikal borgmester?
”Som det måske i pressen er fremgået, så er jeg og Dansk Folkeparti ikke specielt gode
venner med Klaus Bondam. Mildt sagt.”
Carl Christian Ebbesen forklarer, at de ikke kunne blive enige med De konservative, som i
stedet gik i forhandlinger med den røde fløj. ”Derfor reagerede vi hurtigt, da De Radikale
åbnede muligheden for en aftale mellem dem, Venstre og os.
Godt nok måtte vi lade Klaus Bondam få en af de mindre borgmesterposter, og han er bestemt
ikke vores yndlingsborgmester. Til gengæld sikrede vi os maksimal indflydelse i alle udvalg for
alle de stemmer, vi fik. At det så ikke lykkedes den illoyale konservative Mogens Lønborg med
sit rænkespil at opnå en borgmesterpost med socialisterne, klager vi ikke over.”
Hvilken betydning tillægger du, at i ikke fik den borgmesterpost i gik efter?
”Jeg er selvfølgelig ked af, at det ikke lykkedes at få integrations- borgmesterposten,
men oprigtig glad for konstitueringsaftalen. Vi arbejder i København på at få en borgmesterpost om 4 år. Vi vil bruge indflydelsen, som vi har fået i alle de politiske udvalg på
rådhuset til at give de andre borgmestre kamp til stregen og sikre resultater til gavn for
københavnerne.”
Hvad tager du med som den vigtigste erfaring fra valget?
”Det nytter noget at tale om, hvad man selv vil, i stedet for at kritiserer de andre partier.
Jeg er sikker på, at det var årsagen til Dansk Folkepartis flotte fremgang. Vi ville gå efter
resultater, bedre ældre omsorg, real integration og en konsekvens over for banderne. Det
skal vores nye større gruppe nu

Hvad er det vigtigste argument for, at du indgik aftale med Dansk Folkeparti?
”Radikale Venstre havde to erklærede mål i valgkampen: At sikre maksimal indflydelse ved
at fastholde en borgmesterpost og at sikre, at Dansk Folkeparti ikke fik posten som beskæftigelses- og integrationsborgmester. Begge dele er lykkedes, paradoksalt nok med
DF’s egne mandater.
Konstitueringen handler ikke om politik, men om en teknisk fordeling af poster. DF har fået
en udvalgspost i alle udvalg, som de også ville have fået, hvis de havde konstitueret sig
med V og K. De skal stadig samle politisk flertal, og Radikale Venstre bliver grundlæggende
aldrig enige med DF politisk.”
Du har været anklaget for at være utroværdig. Hvad vil du konkret gøre for at genskabe tilliden til De Radikale?
”Vi skal forklare vælgerne, hvordan det kan lade sig gøre at lave en konstituering, der ikke
er politisk bindende, for jeg kan godt forstå, det er kompliceret at gennemskue. Derudover
skal vi nu have lidt ro på og forsøge at skabe opmærksomhed om den Radikale politik, som
en samlet gruppe står bag. Jeg er klar over, at Radikale Venstre og jeg har en stor opgave
foran os, når det handler om at genopbygge vælgernes tillid. Den opgave vil vi med ydmyghed kaste os over øjeblikkeligt.”
Hvad tager du med som den vigtigste erfaring fra valget?
”At man ikke skal undervurdere en meget hurtig presseindsats. Det var nok der, vi kom
bagud på point, fordi vi ikke fik forklaret os grundigt nok fra starten.”

Indre By Lokaludvalg
- vil du være med?

Der er valg til nyt lokaludvalg den 9. februar
2010
- Hvad laver Lokaludvalget?
- Hvordan bliver du valgt?
- Hvad laver du som medlem?

Hør mere på et af vores tre infomøder:
ÎDen 5. januar kl. 19.00 - 21.00. Se hjemmeside
ÎDen 6. januar på Custom House kl. 19.00-21.00
ÎDen 7. januar på Østerbro Bibliotek kl. 19.00-21.00
- Det er helt uforpligtende at møde op
Læs mere på www.indrebylokaludvalg.kk.dk

Nyt kagehus
i Østergade
NYÅBNET Efter flere år
som chefkonditor på
prominente
hoteller
rundt om i verden er
Allan Andersen tilbage
i København, hvor han
har åbnet konditoriet
Antoinette.
Konditoriet i Østergade er indrettet i rokoko-stil og har fået sit
navn efter den franske
dronning, Marie Antoinette. Historien lyder,
at Marie Antoinette, da
hun fik besked om, at
det parisiske folk sul-

tede på grund af brødmangel, udbrød, ”Lad
dem spise kager”.
Kager var der måske
ikke masser af i 1700tallets Paris, men det er
der til gengæld hos Antoinette. Alt fra fyldige
flødeskumskreationer
til
marcipanpyntet
konfekt kan man finde
i konditoriets café. Og
brødet mangler heller
ikke hos Antoinette,
som også sælger sandwich.
hk

Zoo Bar
genåbner
i Sværtegade
GENÅBNET Den 4. december kan man igen
høre vilde brøl fra byens legendariske Zoo
Bar. Med tre gange så
meget plads og med byens største discokugle
genåbner Zoo Bar i
Sværtegade.
Det var til stor skuffelse for mange, da
Zoo Bar i maj lukkede
ned efter 13 år i Kronprinsensgade. En stor
del københavnere har
siden lukningen ventet utålmodigt på et

gensyn med den gode
fest – og ikke mindst en
gensmag med den legendariske Zoo Burger.
Zooburgeren er tilbage
i den genåbnede bar,
og den har blandt andet fået følgeskab af en
funky hotdog med foie
grass, trøfler og rødvinsglace.
På interiørfronten
har Zoo Bar også opgraderet med Tom Dixonlamper, designertoiletter og en alenlang bar.
hk
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Smørrebrødscafé

Måneden der gik

Svend Larsen’s efterfølger
Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,
frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.

Af Anders Derlich, nyhedsredaktør

Nørreport station I sidste nummer skrev vi om, hvordan den

nye Nørreport station skal se ud. Det har efterfølgende givet
kraftige reaktioner, fordi ikke alle mener, at den vil komme
til at pryde bybilledet. Blandt de mindre flatterende ord finder man ” endnu et misfoster fra en arkitekt,” ”en langstrakt
ymerskål” og ”billigt bras, som IKEA har lov til at designe.”
Det er således ikke lutter jubel, som den nye station må lægge
øre til. Men helt ærligt; det er jo ikke just fordi, at den nuværende station er en pryd for vores bybillede. Alt må vel siges
at være en forbedring, så her fra Københavneravisen glæder
vi os stadig til at se den nye Nørreport Station i funktion. Dog
først i 2014.
Politianmeldte tømmermænd I forbindelse med kommunal-

valget har der i indre by hængt en række valgplakater, hvor
personen ’Tømmermanden’ optrådte. Det viste sig imidlertid,
at det slet ikke var valgplakater, men derimod en reklamekampagne. Firmaet Cactus Group har kørt en markedsføringskampagne for deres tømmermændspiller skjult som en valgkampagne, hvor ’Tømmermanden’ stiller op med bogstavet T. Det
fik Schiller Instituttets Venner op i det røde felt, fordi de rent
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faktisk stillede op til kommunalvalget med bogstavet T. Derfor besluttede de sig for at politianmelde ’Tømmermanden.’
Til valget gik det ikke så godt for Schiller Instituttets Venner.
De fik to stemmer.
Naturhistorisk museum ved Botanisk Have Der er nu fundet

en vinder til idékonkurrencen om at skabe et fælles Statens
Naturhistoriske Museum beliggende ved Botanisk Have. Det
blev den unge danske arkitekt Claus Harboesgaard Pryd, der
fik prisen for sit forslag om et underjordisk museum. Med prisen følger 300.000 kr. ”Forslaget er af høj kvalitet, hvad angår
den arkitektoniske, planmæssige og miljømæssige evne til at
tilpasse sig stedet og dets kommende funktioner. Det bygger
på de ønskede kerneværdier som autenticitet, overraskelse og
inspiration, fordybelse og opdagelse,” skriver dommerkomiteen blandt andet som begrundelse for sit valg. Universitets- og
Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet står bag idékonkurrencen om et nyt naturhistorisk museum. Partnerne
går nu videre med realiseringen af vinderprojektet.
ad@koebenhavneravisen.dk

Ny adresse:
St. Kongensgade 92 kld, København K
www.sl-smbr.dk
tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 37

Nu også
siddepladser

- Din kontakt til
lokal købekraft
i Indre By
Telefon:

70225538

Tak for det, Ritt
Af Alexander Højfeldt Lund

KOMMENTAR Ritt Bjerregaard har måske været med til at
starte en tradition på rådhuset i København. Hun indtog
overborgmesterkontoret som en ægte superligapolitiker
med store ambitioner og store drømme for København.
Her fire år senere er hun, ved det netop overståede kommunalvalg, blevet afløst af endnu en superligapolitiker:
Frank Jensen.
Nu kan vi københavnere se tilbage på fire år med
’knolden’ som overborgmester. Ritt Bjerregaard vil blive
husket for de 4.808 billige boliger, hun stadig mangler,
at få bygget rundt omkring i København. Der er nok
mange familier og studerende, som har set frem til
dem, men det kan være, at Frank Jensen lejer nogle
værelser ud i det store hus på Rådhuspladsen.
Men Ritt Bjerregaard var også overborgmesteren,
der pludselig stod midt i en krigszone, da Ungdomshuset på Jagtvej 69 blev revet ned. Politi og demonstranter var i åben krig i de københavnske gader,
men Ritt bakkede op om det, det var nødvendigt
at bakke op om. Og da støvet havde lagt sig, og
brosten og udbrændte biler var fjernet, lykkedes
det at finde et nyt ungdomshus på Dortheavej
61. Tak for det, Ritt.
Københavns rådhus er ikke et nemt sted at
lave politik. Og det fik Ritt Bjerregaard også
at mærke og til sidst var det nok. Ritt Bjerregaard opsagde sin stilling pr. 31. december
2009. Men hun gjorde det ikke uden først at
forklare, hvad det var, hun synes var galt
med bureaukratiet på rådhuset. Tak for
det, Ritt.
Tak, fordi hun fik MTV Music Awards til
København. Tak, fordi hun var så ambitiøs
at lægge billet ind på EXPO i 2020. Tak for
ambitionerne og visionerne, som ikke alle
holdt, men sådan er det jo med drømme. Tak
for det, Ritt.
ahl@koebenhavneravisen.dk

Julefrokost
på City Kroen 2009
Julefrokostplatte kr. 149,(Dejlig julefrokostplatte.)

Luksus julefrokostplatte kr. 249,(Lækker julefrokostplatte med lidt extra.)

Dansk traditionel julemenu
ad libitum kr. 249,-

(En skøn julemenu - spis så meget du vil.)

Vi ser frem til at betjene jer
til årets julefrokost 2009.
*DPPHO7RUY.EK.7OIQU

www.citykroen.dk

6

DECEMBER 2009 ÅRGANG 4

KBH K

Nyd og brug INDRE BY
i december
Julereportage af Jens Jørgen Petersen

Udnyt julemåneden til at slentre rundt i København, tag rigtig mange slappere og nyd byens pauluner. December er en rigtig god måned til at genopdage de dele af byen, som man
i dagligdagen blot haster forbi
JULEN Det har gennem et par årtier været et helt fast program-

punkt for mig at gennemtrave og nyde byen i julemåneden.
Jeg holder meget af synet af de julepyntede forretninger,
lysdekorationerne, duften af gløgg, æbleskiver og brændte
mandler.
Dejlige afstikkere

Byen er rig på pauluner, hvor man kan strække og hvile benene og få renset ”harddisken” for de mange synsindtryk. Jeg
har gennem flere år opbygget et rutenet, som skal gennempløjes, hvis det skal være rigtig jul.
På denne måde når jeg at opleve de steder, der ikke rigtig
bliver tid til i en travl hverdag. Jeg falder i staver foran forretningernes vinduer, jeg oser i butikkerne. Hygger mig uden
at have travlt.
En stor del af fornøjelsen er at lave afstikkere til smågader,
stræder og de mange, hyggelige gårde.
I flere år er min juletur begyndt i Nyhavn, når julehyggen har sænket sig. Nemlig den dag i november, hvor det
lille, charmerende julemarked begynder med de hyggelige,
små boder med forskelligt kunsthåndværk. Denne særlige
stemning og atmosfære mellem havn og huse vil jeg ikke
undvære.
Parisisk stemning og køkkentøj

Pyntede Royal Copenhagen bord.

På Strøgturen falder jeg ind i Bernikows Gård i Østergade,
som er en af byens mest charmerende, offentlige gårde med
et stort oliventræ, små butikker og den fantastiske forretning
”Kunst og Køkkentøj”. Et rent slaraffenland for kokke, kogekoner og alle os fritidskokke, der sysler i køkkenregionerne. Der
er alskens gryder, kasseroller, pander, bageudstyr og knive og
redskaber i alle størrelser, former og prisklasser. Det er let at
finde en usædvanlig og pragtfuld gave. Besøget trækker mig
også ind i Pistolstræde, hvor man, inspireret af en forretning
i London, har indrettet en etage med kogebøger inden for
samtlige gastronomiske genrer.
Et besøg værd er også den hyggelige Vinstuen Bernikow,
der for et par år siden blev nænsomt restaureret og moderniseret i gammel stil. Her kan man i fred og ro læse sin avis mellem turister og stamgæster og få sig en smøg ved et af bordene
i den opvarmede gård. Det er helt parisisk!
De smukke borde

En pyntet Bernikowgård.

Oppe af Strøget ser jeg de smukt dækkede juleborde i Royal
Copenhagens flagskibsbutik på Amagertorv. I år er det 46.
gang de spektakulære juleborde dækkes af kändisser, og temaet er det klassiske balleteventyr ”Nøddeknækkeren”, som
er Det kgl. Teaters juleforestilling.
Man kan ikke undgå at komme i julestemning, når man
ser de overdådige og inspirerende julescenarier. Det er ballettens fabelagtige eventyr med stribede bolsjeklovne, levende legetøj, kække kosakker og den isnende smukke snedronning. Det fortælles, at udstillingen hvert år besøges af
op mod en kvart million, og dermed er en attraktion på linje
med Tivolis julemarked. Det skal nok passe. Man hører alverdens sprog i butikken – og rigtig meget skånsk.

Nisser i Tivoli.
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Med kurs mod Nikolaj

Jeg beslutter mig til at skrå over Amagertorv og sætter
kurs mod Nikolaj Plads.
Jeg er nemlig blevet sulten og vælger at frekventere Restaurant Sank Nikolaj i Nikolajgade, der i en menneskealder har været ejet af den gamle badmintonstjerne Erland
Kops. Nu er han stjerne på sin egen restaurant, og det
siges, at han stadig i sin høje alder fortsat bager vaniljekransene, gæsterne kan nyde godt af. Dem må jeg prøve.
Tivolis julemarked er blevet stort

Tivolis julemarked er et must, som det har været for
mig siden begyndelsen af midt 80erne. Jeg besøgte det
beskedne marked, der dengang startede under særdeles
beskedne vilkår i H.C. Andersen slottet.
Daværende Tivoli-direktør Niels-Jørgen Kaiser gav
modstræbende og uden større begejstring sin accept til
forsøget med et julemarked, som havens energiske marketingschef Hans-Henrik Holm fostrede ideen til. Det blev
en succes så stor, at det ellers hermetisk vinterlukkede
Tivoli i løbet af et par år for første gang nogensinde åbnede uden for sæsonen fra 1. maj til engang i efteråret.
Julemarkedet var en vinder – og det fortælles i al fredsommelighed, at Kaiser hele tiden havde ment, at det var
hans idé.
Siden har Tivolis julemarked udviklet sig præcis så
charmerende og internationalt, som man forventer det af
den gamle have. Over 70 boder bugnede med fedtkogte
kager, fortryllende og mundblæste glaskugler, kandiserede æbler, flæskestege og glögg. Sikke en duft – og sikke
politisk ukorrekt.
Levende påfugle og en rigtig veteran

Der mangler vist intet – og så stødte jeg på tre levende
påfugle, der guffede lystigt i sig af den til lejligheden opstillede kål.
Det hele er garneret med levende nisselandskaber,
25000 nye glaskugler, over 1000 juletræer og næsten tre
kilometer granguirlander. Der er brugt syv tons gran til
at pynte med og plantet over 7000 hyacinter og tulipaner.
Lyshavet er overvældende – træet på Plænen har over
30000 lyspunkter og titusinder af pærer fra H.C. Andersen slottet spejler sig i Tivoli-søen.
Det nåede jeg lige at opfatte på vej mod Søcafeen, hvor
min gamle ven, Tivolis store julemarkeds-veteran Knud
Arff Ibsen stadig residerer som restauratør. Det gjorde
han også dengang i fattig-80erne, da han var med til at
sætte udviklingen i gang fra H.C. Andersen slottet under
beskedne vilkår, hvor vi kun kunne få pølser, gløgg og
æbleskiver.
”Det varede kun et par år i slottet, så kom boderne,
men det var i begyndelsen kun et lille, beskedent hjørne,
der var åbent. Ret hurtigt blev hele haven involveret. Nu
er det kæmpestort, udviklingen har været helt enestående”, siger Knud Arff Ibsen.
Plads til flere julemarkeder
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Jeg funderer over, hvad det er, der sender tusinder af danskere til julemarkederne i de store nordtyske byer – og
såmænd også til de sydsvenske markeder.
Jeg undrer mig over, at der ikke er julemarkeder på Nikolaj Plads, Højbro Plads, på Gammel Strand, på Gråbrødretorv, på Kultorvet, ved Rundetårn, på Frue Plads.
Jeg synes også, at mine kinder er begyndt at blusse om
kap med magnetstriberne og chips’ene i Dankortene. Jeg
må hellere se komme hjem og hvile ud. Der er meget, jeg
skal nå de kommende dage og uger inden julefreden endelig kan sænke sig i øreklapstolen med en god bog, som
jeg håber at få i julegave.

11/05/06 10:36:21
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Kirkeliv i en nattetid
Af Helle Kvist

De har åbent om aftenen,
og de formidler det kristne budskab.
Men ellers er der ikke meget, som binder byens natkirker sammen. Hver natkirke har sit udtryk og sin måde at udforme aftensgudstjenesten på. Nogle
sætter fokus på musikken, mens andre
fokuserer på poesi eller samtale med
kirkegængerne.
I natkirkerne bliver der eksperimenteret med formen og indholdet, og det
gør der for at imødegå dem, som ikke
tiltales af den almindelige søndagsgudstjeneste. Og så handler det også
om at give de vante kirkegængere en
mulighed for at komme i kirke i løbet
af hverdagen.
”Søndag morgen er det enormt
svært for mange mennesker at komme
af sted”, siger Mikkel Vale, som er præst
og natkirkeleder i Helligåndskirken.
Hver fredag trækker Helligåndskirkens natkirke cirka 400 mennesker til
aftensgudstjeneste, og det er positivt,
mener Mikkel Vale, for det giver en
mulighed for at komme i dialog med
dem, som ikke kommer om søndagen.
”Den store fordel ved natkirken er,
at vi får snakket med nogen, vi ikke får
snakket med om søndagen – får sagt at
man sagtens kan være kristen, selvom
man ikke er inde i den store danske salmehistorie eller bryder sig om at høre
på præsters store prædikener. Det er
enormt godt, at man er blevet opmærksom på, at mennesker også har brug
for at gå i kirke på andre tidspunkter
end søndage”, forklarer Mikkel Vale og
fortsætter.
”Men der er også sket det i natkirkebevægelsen, at den nogle gange kommer til at profilere sig i modsætning
til søndagsgudstjeneste”. Og det er en
skam, mener han. ”Det er en ulempe,
NATKIRKER

for jeg synes på ingen måde, at man
skal sige; det er natkirken i stedet for
søndagsgudstjenesten. Det er en bådeog løsning”.
For ham handler aftensgudstjenesten også om menneskets behov for
at søge troen og trøsten netop om aftenen. ”Mennesket er anderledes om
morgenen. Man er frisk, og man har
lyst til at gå i gang, og om aftenen er et
menneske måske lidt mere eftertænksomt indstilles. Mange ensomme har
det sværere om aftenen. Det er der, dæmonerne kommer frem så at sige”.
Intro til kirkelivet

I Trinitatis er natkirken målrettet de
unge. I stedet for salmesang og orgelmusik er der elektroniske toner, og som
et alternativ til de ofte udskældte kirkebænke er der madrasser på gulvet,
som kirkegængerne kan ligge på. Ved
natgudstjenesten kan de unge komme
og gå som de vil, og de behøver ikke
deltage aktivt, som man fx gør det ved
at synge korsvar ved højmessen om
søndagen.
”Det er i høj grad for kirkefremmede unge”, siger Mia Rahr Jacobsen,
som er præst ved natkirken i Trinitatis. ”Der er masser af unge, som har et
tilhørsforhold til kirken, og natkirken
er for dem, som ikke har det. Dem, der
kommer hos os, kommer fordi der er
noget, som henvender sig til dem. Fordi
der er noget musik de godt kan lide, og
fordi gudstjenesten bliver åbnet op for
dem”.
Hver tirsdag har natkirken i Trinitatis mellem 150 og 200 unge kirkegængere, og Mia Rahr Jacobsen ser
natkirken som et muligt grundlag for
de unges fremtidige kirkeliv.
”Vi har en traditionel liturgi (guds-

tjenestelige elementer, red.), så de unge
kan komme i kirke om søndagen og
genkende det, de har oplevet hos os.
Om søndagen vil der være salmer og
orgel, men det vil være de samme elementer, man går igennem. Så på den
måde kan man kan sige, at natkirken
er en introduktion til dét at gå i kirke”.

show, hvor præsten og musikerne optræder, slår Mikkel Vale fast.
”Folk må ikke føle, at de oplever noget, de ligeså godt kunne have oplevet
i Forum. De skal have en ren kirkelig
oplevelse, for vi har så meget godt i
kirken, som jeg ikke synes, man skal
skylle væk bare for at komme nutiden
i møde”.

Ikke et koncertsted

I Trinitatis natkirke er musikken en
stor del af aftensarrangementet. På
programmet kan man se mere eller
mindre velkendte bandnavne, og de
etablerede bands trækker ofte en stor
fanskare med sig. Selvom musikken
fylder meget, er Mia Rahr Jacobsen
ikke bange for, at kirkerummet skal
blive et koncertsted.
”Med den form for natkirke, vi har,
synes jeg ikke, at der er en fare, for vi
giver klart udtryk for, at det er gudstjeneste, og der er gudstjenestelige elementer hele vejen igennem. Men det er
da klart, at man hele tiden skal spørge
sig selv, hvorfor gør vi det her eller hvad
er formålet, og hvordan gør vi det, så vi
får sagt det, vi gerne vil”, siger hun og
fortsætter.
”Jeg tror ikke, at man kan være i kirken uden at forholde sig til den. Hvis
man sidder i natkirken hos os, kan det
godt være, at man er kommet for at
høre musikken, men når der så pludselig er en, der holder en prædiken, så er
man jo i hvert fald nødt til at forholde
sig til, hvad man vil stille op med den
prædiken. Tror jeg på det, der bliver
sagt eller tror jeg ikke på det, der bliver
sagt?”.
Også i Helligåndskirken er musikken et vigtigt element. Prædikener og
orgelmusik er skiftet ud med guitarlyd
og hitsalmer. Men natkirken ikke er et

hk@koebenhavneravisen.dk

Fakta om Natkirkerne I Indre By:
Vor Frue Kirke
Åbent torsdag og fredag fra kl. 20 – 24
og søndag fra kl. 19 – 23.
Trinitatis natkirke
Åbent hver tirsdag fra kl. 20
Helligåndskirken
Åbent hver fredag fra kl. 19 – 01.

Trafikkaos under klimatopmøde
Af Alexander Højfeldt Lund

Dele af København vil under klimatopmødet løbende blive afspærret af Københavns politi. Den københavnske trafik vil
derfor stå stille i perioder. ”Hold øje med radio og internet,” siger politikommissær Lars-Christian Borg.
TRAFIK København er ved at være klar

til klimatopmødet, der varer fra den
7. til den 18. december. Diplomater og
politikere skal transporteres rundt i
København, og det vil have stor indflydelse på den københavnske trafik.
I perioder vil hele gader i København
være afspærret.
”Det vil selvfølgelig særlig kunne
ses omkring Bella Center, hvor topmødet afholdes. Her bliver det særligt
indfaldsvejene til Amager og Bella
Center, der bliver afspærret,” siger
politikommissær ved Københavns politi, Lars-Christian Borg.

Derudover vil der løbende blive
indført adgangsbegrænsninger forskellige steder i København. Blandt
andet på Slotsholmen den 17. december, hvor dronningen skal holde et arrangement for ledende politikere.
Ruterne ændrer sig

Politiet er forberedt på, hvilke ruter,
der vil blive brugt under topmødet.
Men de kan hurtigt ændre sig.
”Det kan jo være, at ruten bliver ændret i sidste øjeblik, og så er det nogle
andre gader, der bliver afspærret. Det
kan jo også være, at Barack Obama

pludselig melder sin ankomst,” siger
Lars-Christian Borg.
Ikke kun USA’s præsident men også
demonstrationer kan standse trafikken i København i perioder. Politiet
håber, at bilisterne vil vise forståelse.
”Demonstrationerne vil blive
eskorteret af politi gennem byen. Vi
håber, at alle demonstrationer bliver
anmeldt, så vi ikke pludselig står med
en ulovlig demonstration,” fortæller
Lars-Christian Borg.
Hold øje med net og radio

Der vil være en lang række knude-

punkter i København. Heriblandt er
hoteller til indkvartering, samt Bella
Center, hvor topmødet afholdes.
Politiet opfordrer københavnerne
til at gøre brug af offentlige transportmidler og holde øje med nyhedsstrømmen.
”Vi lægger meget snart en skrivelse
på nettet, der beskriver de trafikale
ændringer. Derudover opfordrer vi
folk til at holde øje med internettet og
radioen. Vi vil informere om ændringer lige så snart, vi kender til dem,”
siger Lars-Christian Borg.
ahl@koebenhavneravisen.dk
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Raw Food-café
i Pilestræde 32
FROKOST & TAKEAWAY TILBUD

Af Birgit Eskholm

Forretter fra 45,- kr. – Hovedretter fra 79,- kr.

I en nyåbnet café kan man spise sig smuk som en
Hollywood-stjerne – og måske møde Caroline Fleming
Raw food er det
store hit blandt stjernerne
i Hollywood, og også New
York og Paris har længe haft
raw food caféer. Nu kan også
København være med, for
Danmarks første raw food
café åbnede forleden i Pilestræde.
Raw food er mad tilberedt
ved højst 42 grader, og det
påstås, at man kan spise sig
til et smukkere udseende, højere intelligens og større velvære ved at leve af raw food.
Stjerner som Demi Moore,

NYÅBNET

Uma Thurnam, Pierce Brosnan og Susan Sarandon har
for længst gjort raw food til
en del af deres livsstil.
”42 Raw,” som den ny københavner-café hedder, ligger i Pilestræde 32, lige over
for boligbutikken Hay, og
det er MLI Partners med Michael Lillelund i spidsen, der
står bag. Der er plads til 28
gæster, og der er både takeaway mad og coffe-to-go,
for der skal også være ægte
dansk hygge i caféen.
”Vi er gået lidt på kompro-

ADR.: GRØNNEGADE 33, 1107 KØBENHAVN K · TLF.: 3315 1565
ÅBNINGSTIDER: MAN-LØR · FROKOST: KL. 11-15 · AFTEN: KL. 17-23

mis med filosofien om de 42
grader, for folk skal kunne
komme forbi og købe deres
morgenkaffe og eventuelt en
bananpandekage eller noget
sødt til, og det håber vi, rigtig mange vil,” siger 23-årige
Michael Lillelund, der i øvrigt er fætter til Stephanie
Lillelund, Caroline Flemings
papsøster. Så måske man som
bonus til et forskønnende
måltid kan være heldig at få
et glimt af de kendte komtesser i caféen.

6VÌÀÊ°Ê >vjÊ°Ê À>ÃÃiÀi
Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13
www.cafevictor.com
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BEAUTY-SHOP
HELT USÆDVANLIG DYBDERENS – få meget renere hud på rekord tid
■

Bliver der ikke taget ordentlig hånd om dine urenheder?

■

Så giv dit ansigt den ultimative dybderens hos Beauty-Shop.

■

■

■

Har du hudorme, talgknopper eller acne så er det os der kan
hjælpe dig bedst og hurtigst - bare efter 2-3 behandlinger ser
du stor forskel.

Før:

Efter:

Hos Beauty-Shop er vi resultatorienterede og har
25 års erfaring.
Vi kan rense dit ansigt, ryg og bryst ordentligt igennem
således at du vil få resultater du kan være tilfreds med.

Gratis hudanalyse
– book tid hos Tine Ryom på 3332 2390 eller mail@beauty-shop.dk
Beauty-Shop · Løvstræde 8 · 1152 København K · 3332 2390 · www.beauty-shop.dk · mail@beauty-shop.dk
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Briter
køber
Magasin
NY EJER Stormagasinkæden
Debenhams har købt indkøbscentret Magasin du Nord
for 101 millioner kroner.
Af Alexander Højfeldt Lund
Stormagasinet Magasin kommer nu på britiske hænder.
Stormagasinkæden Debenhams, der har hovedkvartet
i London, har købt Magasin
fra investorgruppen Magillum for 101 millioner kroner.
Det oplyser begge i pressemeddelelser.
”Det er en ideel situation
for Magasin, at vi nu er ejet
af detailfolk. Debenhams er
en af de mest effektive detailkæder i Europa med masser af knowhow og stordriftsfordele inden for logistik og
indkøb, hvilket nu kommer
Magasin til gode,” siger Ma-

gasins administrerende direktør, Jon Björnsson, ifølge
Ritzau.
Debenhams er Storbritanniens næststørste detailkæde
med 145 stormagasiner i Storbritannien og Irland.
Rob Templeman, der er
stormagasinet topchef, pointerer, at Magasin er et af de
mest kendte brands i Danmark.
”Så vi er meget glade for,
at Magasin nu er en del af Debenhamsgruppen,” siger Rob
Templeman ifølge Ritzau.
Bygningen på Kongens
Nytorv er ikke med i handlen, men er blevet lejet ud til
Debenhams. Foreløbig for de
næste 25 år.



Kongehuset med
moderne kunst
KUNST Frederik d. 8.’s Palæ på
Amalienborg har i de seneste
fem år været udsat for en gennemgribende istandsættelse.
Det gamle palæ skal nemlig
danne ramme om kronprinseparret, både privat og som
arbejdsbolig. Og ikke nok
med istandsættelsen. Egtveds rokokostil får også modog medspil bag facaden. 10
danske
samtidskunstnere
har skabt nye værker i både
maleri, tegning, skulptur og
installation særligt til palæet. De ti kunstnere tæller ni
mand og en kvinde og består
af velrenommerede navne
som Tal R, Olafur Eliasson,
Katrine Ærtebjerg og Kasper
Bonnén.
Kunstprojektet, der er finansieret af Realdania, har
kostet 22 mio. kroner, mens
det samlede byggeprojekt
rammer 220 mio. kroner. Det
er 100 mio. kroner mere end

  

byggeriets oprindelige budget, der ikke kunne holdes,
da voldsomme råd- og svampeskader blev fundet i palæets tagkonstruktion.
Der vil være mulighed for
at syne herlighederne inden
det royale par flytter ind. I perioden 27. februar til 30. maj
åbnes dørene for offentligheden. Åbningen vil omfatte
stue- og beletage, der er palæets to hovedetager, og her vil
os rødblodede kunne opleve
resultatet af istandsættelsen,
se de nye kunstværker og få
en bid af et kongehus anno
2010.
Kunstnerne: Kasper Bonnén, Jesper Christiansen, Olafur Eliasson, Erik A. Frandsen, Eske Kath, John Kørner,
Tal R, Morten Schelde og Kathrine Ærtebjerg.
cv
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milandt terapi

Terapi og
psykologisk
rådgivning
www.milandtterapi.dk
Carina Dot Milandt
Psykolog & Alternativ behandler
St. Kongensgade 96, Kbh. K
tlf. 60381516
Medlem af Dansk Psykologforening

ahl@koebenhavneravisen.dk

- Din kontakt til
lokal købekraft
i Indre By
Telefon:

70225538
restaurant // take away // cocktails
catering // arrangementer // receptioner

Bestil din mad online på sushitreat.dk
Sushitreat FOX · Jarmers Plads 3 · 1551 Kbh V.
Sushitreat.dk · Tlf: 3338 7030

Danish Shop
Danish Art & Christmas Shop
Knabrostræde 3
1210 København K
Danmark
Telefon / Fax (+45) 33 32 31 61
info@danishshop.dk
www.danishshop.dk

Klimakloder på
Kongens Nytorv
Byen bugner af klima.
Klimaudstillinger,
klimakunst og klimaarrangementer fylder kulturinstitutionerne og det københavnske
bybillede.
På Kongens Nytorv udstiller organisationen Cool
Globes 14 dekorerede klimakloder. Udstillingen, som
allerede er set af millioner
i USA, blev opstillet den 13.
november og skal præge det
KLIMA

københavnske bybillede to
måneder frem. Udover de 14
kloder på Kongens Nytorv
er der opstillet yderligere 14
kloder rundt omkring på metrostationerne. Kloderne er
udsmykket af internationale
og nationale kunstnere, og
på hver klode er der skrevet
et klimabudskab, der skal
give de forbipasserende tips
til at passe bedre på miljøet.
hk

Jørgenholst_41x100.indd 1
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Skuespilhuset skal have
strand og kyssetrappe
Københavns lækre skuespilhus har
en kedelig baghave. Containere og byggerod
har præget Kvæsthuspladsen siden teatret
slog dørene op for lidt under to år siden. Men
det er tilsyneladende slut fra næste sommer.
Tanken er at forvandle den triste plads til
eksotisk strand. Den foreløbige plan fra direktør Erik Jacobsen lyder på 10 tons sand,
beachvollybaner, strandbar og kyssetrapper i
vandkanten, hvor man kan nyde aftensolen.
Københavnerne skal ikke forvente at kunne
bade ved molen, da man endnu ikke har be-

BYGGERI

JULEMENU

Hold julefrokosten på Cafe Leo
Menu forslag: Flæskesteg med rødkål,
kogte kartofler og brunsauce.
Inkl. ½ karaffel vin eller en stor øl.
KUN 99,- kr.

BRUNCH BUFFET

Nordea-fonden står bag et nyt broprojekt af den verdensberømte
kunstner Olafur Eliasson

Fem cirkelformede platforme

Med udgangspunkt i Christianshavns historie og kulturen omkring kanalerne har Eliasson brugt sejlskibet som visuelt afsæt for
broen. ’Cirkelbroen’ består af fem forskudte
cirkelformede platforme i forskellige størrelser med hver deres ’mast’.
”Det er mit håb, at folk vil opholde sig på

Fiolstræde 20 · 1171 København K
Tlf. 33 12 91 23
MANDAG - FREDAG: 11-18
LØRDAG: 11-16

hk

Af Anders Derlich

I sidste måned kunne vi berette, at
der skal bygges en ny bro fra Nyhavn til Christianshavn. Og nu er det så blevet officielt, at
kunstneren Olafur Eliasson skal stå bag endnu en bro, som skal ligge på Christianshavn.
Det er lige i udkanten af vores dækningsområde, men for København som helhed er
det vigtigt, at der kommer en bro designet
af en vor tids mest berømte billedkunstnere,
danskislandske Olafur Eliasson.
Broen gør det muligt for københavnerne
og byens gæster at løbe, gå eller cykle hele
vejen rundt om Københavns Inderhavn. Projektet har fået navnet ’Cirkelbroen’, og den vil
forbinde Christiansbro med Applebys Plads.

ILETA FRIMÆRKEHANDEL

greb om, hvor forurenet havnevandet er. På
tale er i stedet idéer som live-musik og arrangementer som VM-fodbold og operaklassikere på storskærm. Skuespilhuset arbejder
på længere sigt på en underjordisk parkeringskælder og en bro eller tunnel, der skal
lette adgangen til operaen. Projektet forventes igangsat i 2011, og indtil det står færdigt,
tyder det på, at københavnerne vil blive godt
underholdt - i smukke omgivelser.

Nyt broprojekt til
Københavns Havn
BYGGERI

SE VINDUERNE MED DE MANGE TILBUD

broen, bruge broen som en offentlig plads.
Som kontrast til den lange, lige kaj vil den
bugtende bro nedsætte farten, vende blikretningerne. Snarere end at tilbyde den hurtigst
tænkelige passage over kanalen, skaber broen
små ændringer i måden, vi betragter byen og
åbner for en genforhandling af det offentlige
rum,” siger Olafur Eliasson.

AD LIBITUM 89,- kr.

HAPPY HOURS DRINKS

Hverdage imellem kl. 14.00 til 17.00
Kaffe/Café Latte 15,-/20,- kr.
En stor Øl 20,- kr.

UGENS RET
69,- kr.

Gave fra Nordea-fonden

Der er tale om en gave fra Nordea-fonden til
Københavns Kommune. På byens 800-års
fødselsdag i 1967 modtog kommunen en gave
på 800.000 kroner, og disse penge er siden
vokset til 7,7 mio. kroner.
Overborgmester Ritt Bjerregaard opdagede for nylig pengene og besluttede sig for at
bruge dem. Efter beslutningen om at bruge
Eliasson som arkitekt har Nordea-fonden
lagt yderligere 26 millioner kroner oveni. Københavns Borgerrepræsentation har allerede
vedtaget at modtage gaven, som efter planen
vil stå klar i 2012.
ad@koebenhavneravisen.dk

Telefon: 33 93 33 11
www.spiseliv.dk/leo
leos@cafeer.dk
Åbningstider:
Mandag: Lukket
Tirsdag - fredag: 11.00 - 22.00
Lørdag - søndag: 10.00 - 22.00
Sølvgade 2, 1307 København K

På skøjter
døgnet rundt
JUL Skøjtebanen

.9 !$%,'!$% 
4,& FROKOST
   

.9 !$%,'!$% 
4,&    09/06/06

PALÆ_41x40.indd 1

PALÆ_41x40.indd 1

er flyttet fra
Kongens Nytorv til Havnegade foran den forhenværende
flyvebådsterminal. Den åbnede i slutningen af november og lukkes omkring 1.
marts. Det er gratis at benytte banen, men der skal beta16:36:00
les for leje af skøjter samt at
få slebet sine egne.

09/06/06 16:36:00

Banen har åbent døgnet rundt. Leje af skøjter og
slibning er begrænset til følgende tidspunkter: Mandagfredag kl. 11 - 21. Lørdagsøndag kl. 10 – 21. Omkring
jul og nytår: 24/12 og 31/12:
kl. 10-16. 25/12, 26/12 og 1/12010: 11-21
jjp

Nyt & Genbrug

Naboløs 4 · 1206 København K · tlf: 33 11 42 60
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Søs Bell Andersen, sba@koebenhavneravisen.dk

Sankt Gertruds
Kloster åbner igen

Åbningstider
Man-Tors:
Fredag:
Lørdag:

Adresse
Gråbrødre Torv 16
1154 København K
Tlf.: 33 11 28 65
Mail: atleta@pedalatleten.dk

Velkommen på Hereford House, hvor du kan opleve et overvældende bombardement til alle sanser,
når du sætter tænderne i vores saftige bøffer.
Vores bøffer tilberedes på en ægte lavastensgrill,
der sørger for at al smag bevares i det friske kød.
Fra vores lokaler beliggende midt i hjertet af
København byder vi på hygge med levende lys,
hvælvinger i kælderen og autentisk københavnerstemning.

ÅBNINGSTIDER
Køkkenet har åben:
Man - Lørdag kl. 17.00 - 22.00
Søndag kl. 17.00 - 21.30

Hereford House
Vester Voldgade 92 • København V
Telefon: 33 12 70 25 Ring for bordbestilling

BOGHUSET.DK
BØGER | FILM | MUSIK

GENÅBNET Nu er det igen muligt at nyde en middag under
de over 600 år gamle kælderhvælvinger, som bærer
restauranten Sankt Gertruds
Kloster på Hauser Plads.
Det så ellers sort ud tilbage i 2001, hvor Berlingske Tidendes madanmelder, Søren
Frank, kun gav restauranten
én stjerne. Efter den særdeles negative madanmeldelse droppede restaurantgængerne besøget på Sankt
Gertruds Kloster, og det fik
dengang restauratøren, Eddie Møller, til at sælge restauranten. Johansen Group
overtog de middelalderlige

lokaler i 2003, men den negative anmeldelse hang ved,
www.pedalatleten.dk
og på trods af store reklamefremstød på byens busser gik
Sankt Gertruds Kloster konkurs i februar i år.
Ægteparret Pia og Claus
- Din 1kontakt til
29/05/06
Valdemar Løvensten, Pedalatleten_41x100.indd
som
lokal købekraft
begge har erfaring fra restaui Indre By
rationsbranchen,
overtog
Sankt Gertruds Kloster den
Telefon:
1. oktober, og den 5. november åbnede de dørene til den
4-etagers store restaurant. På
menuen er blandt andet en
otteretters kloster-menu til
759 kroner og hovedretter fra
338 kroner.

15:24:36

70225538

hk

Lagkagehuset i
Frederiksborggade
Lagkagehuset har
åbnet en ny butik på Kultorvet, hvor de med de mange
mennesker og kontorer i
området forventer at kunne
skabe en god forretning. Og
det er også startet godt, for-

NYÅBNET

tæller direktør Ole Kristoffersen: ”Vi har fået så mange
positive tilkendegivelser fra
kunder og folk i området, så
vi rigtig glade for opstarten.”
ad

Tapasrestaurant, vinbar og catering

Tapasrestaurant, vinbar og catering

Dagens Ret
50 kr,Dansk Folkekøkken - Store Kongensgade 72
www.store-kongensgade72.dk

9.30 - 17.30
9.30 - 18.00
9.30 - 14.00

Tapasrestaurant, vinbar og catering

Tapasrestaurant, vinbar og ca

Julefrokost fra 225 kr,Se menuen og flere muligheder på
www.tapasbaren.dk

Mandag til Fredag
kl. 11:30-14:30
Se ugens menu på
Dronningens
Tværgade 22 · 1302 Kbh K · tlf. 33 36 07 70 · www.tap
Dronningens Tværgade 22 · 1302 Kbh K · tlf. 33
36 07 70 · www.tapasbaren.dk
store-kongensgade72.dk

Dronningens Tværgade 22 · 1302 Kbh K · tlf. 33 36 07 70 · www.tapasb
Dronnin
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Et lille teater
med store ambitioner
Af Caroline Voetmann

Anemone teatret fylder 25 år og har stadig nye drømme. Alle børn skal kunne komme i teatret, for børneteater kan meget mere end blot at underholde, mener de to stiftere Lisbet Lipschitz og Albert Nielsen.
PORTRÆT Ved den lille, nærmest hemmeligt hengemte Hausers Plads, ligger der en lille grøn port. Bag
porten regerer der for tiden en dronning med hang
til æblevin og en kynisk forretningsmand med dollartegn i øjnene, der hellere end gerne presser æblet
til sidste dråbe. Stik imod den gode hofgartners principper.
Anemone teatrets ”Lykkens Æbletræ”, er blevet genopsat efter 25 år og under to af kostumerne
gemmer Lisbet Lipschitz og Albert Nielsen sig. De er
stiftere og direktør-duo på børneteatret Anemone teatret. Deres eventyr begyndte for over 25 år siden, da
de som unge skuespillere mødte hinanden på et teater. Begge havde de en drøm om at lave børneteater,
og sådan blev det. ”Så vi fandt en bog på biblioteket,
som vi godt kunne lide, og så dramatiserede vi den”,
fortæller Lisbet med den største selvfølgelighed. Et
stykke blev til flere, og i 1984 fik det turnerende Anemoneteater sit navn. I 1986 lejede teatret sig for første
gang ind i lokalerne i Suhmsgade, og i 1987 overtog de
stedet. ”Det blev meget hurtigt en stor succes, faktisk
kunne vi næsten ikke følge med alle de billetter, vi
solgte”, smiler Lisbet.

Politisk ukorrekt

Dengang var populariteten lidt af en overraskelse,
men i dag har de to direktører en klar fornemmelse
af, hvad succesen skyldtes: ”Det var anderledes end
andet børneteater på den tid. Dengang i starten af
firserne skulle børneteater være socialrealistisk, og
det skulle være gruppeteater”, fortæller Albert lidt
træt. ”Det var simpelthen politisk ukorrekt at fortælle eventyr og have hånddukker og tøjdyr med
i en forestilling” - ”Ja og vi kendte altså ikke noget til gruppeteater og den slags”, overtager Lisbet.
”Vi tænkte mere ud fra teatrets klassiske univers,
det var det, vi kendte. For os handlede det om, at
fortælle den gode historie. En klog kvinde sagde
engang til mig: Godt teater er den gode historie,
godt fortalt. Det holder jeg stadig fast i. En teaterforestilling behøver ikke at have alle svarene. Og
alting behøver ikke at ende godt. En historie kan
godt ende dårligt, men man skal helst gå derfra
med et en god fornemmelse. Vi kan godt lide, at
der altid er et håb.”
Tro håb og kærlighed

Det er tydeligt, at etikken spiller en særlig rolle i Anemone teatrets selvforståelse. Og der er derfor heller
ingen skam i at afsløre, at den griske pengemand får,

hjerteblod. Der er mange, også anmeldere, der har
anklaget os for at være gammeldags. Vi har masser
af moderne elementer med i stykkerne, men for os
handler det først og fremmest om det eksistentielle,
og det skal ikke være noget, der bare kører hen over
stok og sten. Vi har både spillet interaktivt teater,
forestillinger uden ord og ungdomsteater med rockmusik. Vi har udforsket alle mulige genrer, men forestillingerne har alle haft det tilfælles, at det ikke bare
er formen, men frem for alt indholdet der er vigtig”.
Børneteater behøves

Albert Nielsen og Lisbet Lipschitz under Lykkens Æbletræ.

hvad han fortjener, og at dronningen lærer en ting
eller to om mådehold.
”På den måde kan man godt sammenligne os med
det kristne budskab om tro, håb og kærlighed”, fortæller Anton. ”Vi er jo et kristent samfund, så mange
af vores traditioner bygger på de værdier, uden at vi
rigtig er opmærksomme på det. Mange aner ikke, at
vi er så dybt forankrede i det. Sådan et stykke som
det her er faktisk meget kristent. Det bygger, ligesom
mange af vores andre stykker, på en kristen forståelsesramme. Vi skriver det bare ikke henover stykket.
Vi synes faktisk, at det er meget vigtigt at komme
med nogle budskaber, der henvender sig til vores kultur og eksistens, og vedrører hvem vi dybest set er.”
”Ja”, fortsætter Lisbet, ”og man behøver ikke at tale
direkte om det i forestillingen. Man behøver heller
ikke at skulle tale om det bagefter, for vi tror på, at
det alligevel går ind og sætter sig i folks hjerter på en
eller anden måde - det håber vi i hvert fald på, at det
gør”, smiler hun.
”Hvis vi ikke havde sådanne budskaber, der var
evigtgyldige, så havde vi nok heller ikke formået, at
få folk til at blive ved med at komme i 25 år, når det
nu er os de skulle blive ved med at glo på og vores
stykker de skal se på igen og igen”, siger Anton og fortsætter: ”Vi prøver ikke at lefle for folk, vi giver vores

Det går fortsat godt med billetsalget på Anemone teatret. Alligevel ser Albert et stigende problem i tilskuersegmentet: ”Efterhånden er det ikke alle, vi kan få
i teatret, for skoler og institutioner nedprioriterer teatret. Faktisk er institutionssalget faldet med 30-35%
inden for de sidste to år. Samtidig ser vi en stigning af
forældre og bedsteforældre med børn i teatret.
”Det vil sige, at der er en bestemt del af børnene,
der ikke kommer i teateret, fordi deres forældre ikke
tager dem med, og det er ofte dem, der har allermest
brug for at blive stimuleret og lære om etik og moral
på en anderledes måde. Det er børn fra mindre velstillede familier, og så er det børn af indvandrere, for
deres forældre tager dem ikke med i dansk børneteater. Når jeg tænker på integration i Danmark, så tror
jeg simpelthen ikke, at der er noget bedre end dansk
børneteater til at integrere børn af anden etnisk baggrund, til at lære dem og forstå, hvad dansk kultur er
for noget. Her kan de få lov at se og diskutere nogle
værdier udefra, uden hele tiden at skulle tænke på
hvordan de selv passer ind.”
Ifølge Lisbet ligger løsningen på problemet lige
for: ”Dengang vi startede, var der en ordning, hvor
skolerne fik et øremærket beløb til teatret, og det betød, at de kom af sted. I dag har skolerne meget færre
penge, og lærerne har mere administrativt arbejde,
og det betyder, at ting som teatret bliver valgt fra. Vi
ville ønske, at skolerne kunne bruge vores forestillinger til at tale om emner, man ellers ville have svært
ved komme ind på. I dag var der for eksempel en lille
dreng, der kom hen til mig efter forestillingen og
sagde: »Du kunne godt nok blive gal, det kan min far
også«. Så kan man jo tale om raseri, problematisere
det, og sige; er det godt eller skidt? Men det, der skal
til, er lovgiving, så skolerne igen får penge og tid øremærket til kunst og kulturelle tilbud.
cv@koebenhavneravisen.dk

Sankt Annæ Kiosken
Vi har Københavns største blad- og avisudvalg!
Kom ind og se vores nye spillehal
St. Kongensgade 40 - 1254 Kbh K - Åbniningstider: Hverdage 7.00 - 20.00 – Lørdage: 8.30 - 20.00 – Søndag: Lukket
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Nyåbnet Café
i Kejsergade
Kokken på den nyåbnede Café G i Kejsergade ved
Gråbrødre Torv er tidligt oppe.
Allerede fra kl. 07.30 står kaffe
og morgenmad klar til sultne
københavnere. ”Der mangler
et sted i city, hvor man kan gå
hen og spise morgenmad på vej
til arbejde eller holde et tidligt
møde med en forretningsforbindelse. De få steder, der er i city,
er enten for dyre eller åbner for
sent”, siger ejeren Cihan Atici i
en pressemeddelelse. Caféens
slagnummer er en morgenmadstallerken til 59 kr.

NYÅBNET

hk

P-båse til cykler

BOGHUSET.DK
BØGER | FILM | MUSIK
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P-båsen i Studiestræde er i fuld brug.
PARKERING Sidste år fik København den
fornemme titel verdens bedste cykelby.
Men det kniber med parkeringsmulighederne for byens cyklister. Københavns
Kommune satte sidste år 5000 nye cykelstativer. Men det er ikke nok. Derfor for-

søger kommunen sig nu med en stativløs
cykelparkering, hvor cyklisterne skal parkere deres tohjulede indenfor en hvid afstribning på fortovet.
hk

06/09/06 12:09:38
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Kom i lære
som nisse

Københavnerliv
på tryk

Af Helle Kvist

I december åbner Nationalmuseet dørene til nisseversitetet, hvor alle børn kan prøve kræfter
med livet som nisse.
JUL Kun i december lister de frem fra deres
skjul. Men så er de til gengæld også overalt.
Med røde huer og et drillende glimt i øjet er
nisser letgenkendelige. Men hvad er en rigtig
nisse egentlig? Og hvordan bliver man selv
en nisse?
På Nationalmuseet står et hold nisseeksperter klar med historier om alle de forskellige nissearter - skibsnisser, kirkenisser,
gårdnisser og de for tiden meget populære
havenisser. Nisseeksperterne fortæller om alt
det, som en rigtig nisse skal kunne og oplærer julestemte børn i den svære nissekunsten.
Man kan fx lære den vanskelige træskogang
og den smukke nisseskrift. Og man kan få sin
helt egen katteven og få målt sin nissehøjde.

De børn, som har ægte nisseevner, får et flot
nissediplom og en hemmelig liste over 10
ideer til nissedrillerier.
hk

Nisseversitetet på Nationalmuseet har åbent
hver søndag i december fra kl. 12-15. Se mere på
www.natmus.dk.

BOGUDGIVELSE
’Københavnerliv’ er en beretning om
København og dens indbyggere i perioden 1857-1940. Bogen er en udviklingsfortælling om København fra lille
fæstningsby omgivet af volde
til moderne storby. Bogen
fokuserer blandt andet på
byens forskellige kvarterer,
på rig og fattig, industrialiseringen, de nye institutioner,
1. Verdenskrig, klassekamp
og den politiske udvikling
frem til 2. Verdenskrig. Der

THE EARTH COLLECTION
Miljøvenligt tøj og
tilbehør i naturmaterialer til hele
familien.
Økologisk børne og babyserie.
Prisniveau hvor
alle kan være med.

Kompagnistræde 37
1208 København K
Tlf.: 33153636
www.theearthcollection.dk

cv

TITEL: Københavnerliv
FORFATTER; Kåre Lauring
PRIS: 299,95 kr.
FORLAG: Gyldendal
ISBN: 978-87-02-07637-0

JAILHOUSE
BAR/RESTAURANT
STUDIESTRÆDE 12 – 1455 COPENHAGEN – +45 3315 2255 – JAILHOUSECPH.DK

Julemenu

Menu 1.

Menu 2.

Hjemmelavet traditionel Dansk Julefrokost
(min 8 personer, kun mod forudbestilling)

Blomkålssuppe
Med persilleolie og sprødstegt bacon

Muslinger gratineret
med kryderurter

Fisk

Hertil et glas Chardonnay,
Tierra Alta Colchuaga

Hvide sild med løg og kapers
Julesild med løg og kapers
Gravad laks med rævedressing
Lun fiskefilet med citron og remoulade

Lunt

For dit velbeﬁndende
og miljøets skyld!

er mange timers læsestof i
bogen, men den er desuden
rigt illustreret og fungerer
med dens utrolig fine sort/
hvide fotografier også som
en æstetisk billedbog.

Flæskesteg med hjemmelavet rødkål
Leverpostej med bacon og champignon
Andebryst med hjemmelavet rødkål

Dessert
Udvalg af oste med kiks og druer
Ris á la mande med lun kirsebærsauce

229,-

Osse Buco

STU

Med hvidløgsbrød, aîoli og sauterede porrer
Hertil et glas Chardonnay le Masche,
Bel Colle Piemonte

Stegt andebryst

Med kartoffelmos, ristet knoldselleri
og gulerødder hertil skysause

Anrettet på porrer med bagte jordskokker,
broccoli og kartofler, hertil blåbærsause

Hertil et glas Grande de Rouguetta Rhône

Hertil et glas Valpolicella Ripasso,
Recchia Veneto

Karamelcréme

Kokosflødeis rørt med chokolade

Med brombærcoulis og flødeskum
Hertil et glas Pineau de Charentes
blanc Cognac

299,-

Med sukkerristede kokosflager
og hindbærcoulis
Hertil et glas Pineau de Charentes
rouge Cognac

349,-

STUDIESTRÆDE 12 – 1455 KØBENHAVN K – 3315 2255 – JAILHOUSECPH.DK

..

Ost fra hele verden
Sandwich

..

Charcuteri
Tapas

Køb din ﬁrmajulegave
og værtindegave
hos Ostehjørnet!
Kig ind til os og se vores store udvalg i kiks, spændende marmelader,
pesto, eksotisk te og ﬁne olier. Se også vores udvalg i chokolade og vin.

Store Kongensgade 56

Tlf.: 33 15 50 11

www.ostehjornet.dk

