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Giv os et vink!
REDAKTIONELT I disse moderne informationstider kan det
være vanskeligt at komme igennem til medierne. Det er ikke
længere nemt at se skoven for bare træer: Mails, hjemmesider,
aviser, radio og tv bombarderer os med informationer. Alligevel løber medierne i samme retning, og mange gode historier
når aldrig frem til offentligheden.
På Københavneravisen forsøger vi at holde ører og øjne
åbne, når vi begiver os rundt i gaderne. Hvis vi hører og ser
noget interessant, så tager vi fat i historien. Men vi kan af gode
af grunde ikke høre og se alt. Derfor kommer en lille opfordring til vores læsere og samarbejdspartnere: Giv os et vink!
Hvis du eller I har en historie, som fortjener opmærksomhed, så hold jer ikke tilbage. Skriv til os på kbh@kbhavis.dk,
så vil vi kigge naturligvis kigge på dit forslag.

Med venlig hilsen
Københavneravisen
TEGNESERIE INDSENDT AF SOFIE TANG

Sig det!
Dit sidste ønske.

LEDER 1

METROPOLIS
fik mesterinstruktøren
der havde
Fritz Lang publikum til at gyse over stum- Fforlangt en million i erstatning, en komF
filmen Metropolis, der skildrer et gennem- pensation på 5.000 kr. til revisorassistance.
or godt 80 år siden

ornylig fik en næringsdrivende,

mekaniseret klassesamfund. På det tidspunkt
havde en række europæiske hovedstæder for
længst en metro. Budapest fik for eksempel sin
i 1898, den blev bygget i løbet af et år. Nu skal
København i de kommende seks år finde sig
i det ragnarok, nedførelsen af den nye metroring indebærer. Men et er genvordighederne
for trafikanterne, langt alvorligere er følgerne
for beboere og butikker, der rammes af angreb
på ejendom og velfærd.
tilgængeligheden. Kunderne bliver væk,
F
og firmaet må flytte eller fallitte. Endnu mere
orretningernes omsætning daler i takt med

dramatisk er de plager, som beboerne udsættes for. Seks dage om ugen arbejdes til kl. 20,
og støj og støv må påregnes. Lejlighederne er
usælgelige i de kommende år, så man er reelt
stavnsbundet. I regnedrengenes excel-ark er
de figurer, i virkeligheden er de mennesker af
kød og blod, truet på ejendom og livskvalitet.

Erstatningerne afgøres af en komité, der er
sammensat af metroens interessenter. Deres
opgave er at tryne de skadelidte. Overordnet
forsvares det værditab, der påføres værgeløse
borgere, med den begrundelse, at man i en
storby må kunne tåle ulemper. Her er tale
om overfortolkning af en paragraf i vejloven,
der drejer sig om vejarbejde, ikke omfattende
anlæg af flere tusinde dages varighed.
Metroens
udbygning må ikke udarte til en købenF
havnergyser, hvor tusindvis af handlende og
olk skal behandles ordentligt.

folkeregistertilmeldte rammes af økonomiske og trivselsmæssige ulykker i Metropolis’ navn. Fra Kina hører man om, hvordan
masserne drives væk fra deres landsby uden
erstatning, fordi den er i vejen for et vandkraftværk. Sådan skal det ikke foregå i København K, V, Ø og N.
Københavneravisen

LEDER 2

Lad mig gå...

Skidt med skod
at det
koster to kroner at fjerne et cigaretskod,
E
og en brevskribent i Politiken, den rene avis,
n eller anden har uimodsagt hævdet,

argumenterede forleden for en pantordning
for filtre. Kønt er det ikke med de syntetiske
mundstykker på gaden. Indendørs forbud driver rygerne udendørs. Jamen, så kan de også
bare lade være med at ryge, lyder svaret.
skebægre og opfordre fodgængerne til at
E
benytte dem i stedet for at sige skidt med skodller kommunen kunne opsætte standera-

det. Men de mest rabiate på rådhuset drømmer om helt at forbyde udendørs rygning, for

sundhedskliken var det et grimt slag, at de
helt små beværtninger under 40 kvadratmeter
ikke blev ramt af røgforbud ved den seneste
revision af rygeloven.
kan få rygerne til at
ændre filteradfærd. Det er skidt med skod.
E
Et billigt lommeaskebæger koster næppe mere
nkel kommunikation

end at fjerne 20 filtre, og så bliver København en foregangskommune, der omtales i
verdenspressen for at respektere byens rygere,
herunder turister, ved at udstyre dem med en
fiks blikdåse med kliklåg og byvåben.
Københavneravisen
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Besøg vores nye hjemmeside:

ostehjornet.dk

Sandwich * Osteplatter * Tapas * Charcuteri * Gavekurve
Oste/Pølsebord * Receptionsbuffet * Picnic kurve m.m.

Rotterdam Lagret

Månedens ost

Tilbud pr. 100g

14,90

Gå ind via
facebook og
få yderligere
rabat.

...kom forbi
Ostehjørnet og
smag denne unikke
Nordhollandske gouda.
Kik ind til os! ... se og smag vores mange lækre varer.
Vi har færdige tilbud, men komponerer gerne ét specielt til dig.

Store Kongensgade 56

Tlf.: 33 15 50 11

www.ostehjornet.dk
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MR. Nyhavn 70 år
TEKST JAN LØFBERG

Ole Arboe, formand for Nyhavns Erhvervsforening, fejrede sin 70 års dag i strålende solskin.

Mr. Nyhavn, Ole Arboe, og Kirsten under receptionen
på Nyhavns Færgekro.

af Udeserveringssteder i København. Der
FØDSELSDAG Det er ikke nemt at holde
supriseparty for en type som Ole Arboe. er altså tale om en særdeles aktiv 70-årig,
Men det var, hvad hans kæreste Kirsten som sideløbende med sine mange hverv
og vennerne havde sat for. Oles 70 års- har lagt sjæl og legeme i forskønnelsen
dag skulle være noget ganske særligt, af gader og stræder. Senest har Ole Arboe
men når offeret er en menneskelig blæk- involveret sig i en forening for Frederikssprutte, er det noget af en udfordring. Ole staden-Gammelholm-Kongens NytorvNyhavn, der
Arboe kender Gud og
samlet set går
hvermand i og omkring
under navnet
Nyhavn. Om det helt
Nyhavnsgruplykkedes, kan ikke siges
pen. Her vil
med sikkerhed, for Ole
Ole Arboe kendes også som Mr.
han sammen
Arboe spillede spillet
Nyhavn, og han er formand
med
andre
og virkede overrasket.
for adskillige bestyrelser og
gode kræfter
Til gengæld var glæforeninger, bl.a. Nyhavns Erarbejde til gavn
destårerne oprigtige,
hvervsforening, Nyhavns Restauog glæde for
da alle vennerne stod
Nyhavnsområlangs kajen i Nyhavn
ratør- og Arbejdsgiverforening,
dets beboer-,
og viftede med flag og
Restauratørernes Arbejdsgivererhvervsog
sang ”Happy Birthday”,
forening 2000 og Foreningen af
kulturliv. En
så selv bryggerhestene
Udeserveringssteder i København.
særlig
bevåfra Carlsbergs spidsede
genhed får skiøren.
bene, ligesom
”Som det eneste fik
jeg at vide, at jeg skulle være hjemme på områdets miljømæssige forhold skal foradressen i Tordenskjoldsgade kl. 15. Deref- bedres.
Der var en fornøjelig og munter stemter gik Kirsten og jeg ned til et stort skib
med signalflag ud for Nationalbanken. I ning under receptionen på Nyhavns Færskibet sad et tremandsorkester, og en ser- gekro, da Københavneravisen kom forbi
vitrice fra Cap Horn serverede champagne for at tage et skilderi af dagens fødselar.
for os. Jeg blev meget rørt, da vi lagde til Jeg spurgte fru Kirsten, om det var muligt
at tage et fotografi af det glade ægtepar.
kaj ved Nyhavn.,” fortalte fødselaren.
Ole Arboe kendes også som Mr. Ny”Er du præsten?” spurgte Kirsten.
havn, og han er formand for adskillige be”Nej, det er jeg ikke,” svarede jeg.
styrelser og foreninger, bl.a. Nyhavns Er”Nåh, men vi er heller ikke ægtepar!”
hvervsforening, Nyhavns Restauratør- og
Heldigvis stillede parret beredvilligt op.
Arbejdsgiverforening, Restauratørernes
Arbejdsgiverforening 2000 og Foreningen

Få et bord på Dantes Plads
Mange københavnere aner
ikke, hvor Dantes Plads ligger. Arealet ved Den Classenske Legatskole
virkede ugæstfrit i sin fremtoning,
og de mange parkeringspladser
indgød heller ikke til at tage frokost i det fri. Dantes Plads, som
vi for en god ordens skyld afslører
ligger mellem Vester Voldgade og
H.C. Andersens Boulevard, er blevet shinet op og fremtræder mere
indbydende.
I efteråret sidste år afsluttede
Københavns Kommune arbejdet
med at ombygge pladsen, og det
er lykkedes til fulde. Restauranten Hereford Steak House i Vester
Voldgade ved værtsparret Allan og
Jannie Jønsson har nu sat gang i
sommerens udendørsservering. De

OASER

indlagte småbakker opdeler pladsen, så den kørende trafik – der er
sandelig stadig P-pladser på Dantes
Plads – og gående trafik adskilles.
Kvadratmetrene foran Den Classenske Legatskole bliver omdannet
til en slags ”skolegård”, hvor det er
meningen, at de større elever kan
hygge sig ved bænke og borde eller
spille bordfodbold.
Dantes Plads indgår fra nu af
yderst kreativt i kommunes plan
om at gøre Vester Voldgade til en
”grøn promenade”. I den forbindelse er den gamle trafikhærgede
gade gået fra fire til to spor. For
at undgå gennemkørende trafik er
Ny Kongensgade og Rysensteensgade ensrettet i hver sin retning.
Kbh

Dantes Plads er pludselig blevet en af storbyens oaser, hvor du kan få en frokost i det fri.

Den indre revolution
starter ofte i en god stol

København: Torvegade 55-57
Lyngby: Jernbanepladsen 19-23
Hillerød: Helsingørsgade 10
Roskilde:

Tlf: 3257 2814
Tlf: 4587 5404
Tlf: 4824 8161
Tlf: 4632 3248
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Torben Meilvang, Rosengården 8, 1174 K
Aut. Elinstallatør

Vinstuen
Bernikow
Køkkenet er åbent

1100 -1530

Prøv f. eks.
byens bedste sild
Kristen Bernikows Gade 2
1105 København K

JØRGEN HOLST

Tlf.: 33 12 52 56

AUT. EL-INSTALLATØR

Æggeskaller
i byens gader

El-anlæg
Data-anlæg
Tele-anlæg
Antenne-anlæg
.9 !$%,'!$% 
4,& FROKOST
   

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

PALÆ_41x40.indd 1

Rosengårdens
Bodega

PALÆ_41x40.indd 1

16:36:00

Ny Østergade 9 / Pistolstræde
1101 København K

09/06/06 16:36:00

23.08.2010

Det er her,
man hygger sig

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

Åbningstider:
Man - lørdag:: 10 - 02
søn & helligdage: 12 - 20

Åbningstider:
Man-lør 11:30-24:00
Køkken:
11:30-22:45

Rosengården 11
1174 København K
Telefon 33 12 46 25

Første søndag i måneden
11:30-16:00
Lukket: Helligdage

Jane Iredale • sukí skin care • The Organic Pharmacy • Logona m. fl.

make-up i 24 farver
pure shop’s
bedst sælgende
make-up produkt
i 2012

Mineralpudder i 24 farver fra Jane Iredale
med concealer, foundation, pudder og
SPF-20 i ét og samme økologiske produkt
Besøg Danmarks største økologiske
parfumeri i vores butik i Grønnegade eller
besøg vores webshop: pureshop.dk
Webshop: pureshop.dk • Fragtfrit over 500 kr.
Butikker: Grønnegade 31 & 36 • Kbh. K • Tlf. 33 17 00 70

gerne vil have til at innovere og gøre Danmarks navn ære. De slagkyndige vil svare,
af Tårnfalken
at knækkekurven er for svag. Og sådan kan
snaksalighed og sikkerhed vandre hånd i
Rigspolitiets motorcykelpatruljer
blev hånd. Og snart vil debatten handle om den
kendt som ”æggeskallerne” i de år, hvor de personlige frihed og den totalitære tendens
på deres BMW var de danske hovedvejes til tvang.
Københavns cyklister vil vise vejen. I dag
konger. Nu skal hjelmen gøres obligatorisk
er mellem ti og tyve
for cyklister. Ved at udprocent armeret, resten
skrive bøder på 1.000
er barhovede med lange
kr. for overtrædelse af en
lyse lokker og skaldekommende lovbekendtKøbenhavns cyklister vil
pander. For trafiksikgørelse vedr. brug af
vise vejen. I dag er mellem
kerhedspolitiet er det
såkaldt cykelhjelm kan
ti og tyve procent armea piece of a halfmoonpolitiet bidrage til den
ret, resten er barhovede
lemoncake at stoppe
altid slunkne statskasse.
med lange lyse lokker og
en stime og notere synAt de små uskyldige
skaldepander.
derne. Men hvad nu,
børn med ultra tynde
hvis de smutter? Enkel
hjerneskaller skal beløsning: Nummerplader
skyttes mod afsfalt-fald
på alle cykler.
kan alle enes om, men
Den kommende kamp mellem ”civilt ulyfor den søde cykelnymfe og den raske pedalatlet er det ikke smart at skulle mure kraniet dige” cyklister, der ikke vil ligne æggeskaller,
inde. Frisuren i frituren på varme sommer- og omsorgsmyndighederne bliver et fingerdage. Når man er nået sit bestemmelsessted, peg om forholdet mellem stat og borger, der
skal man slæbe den besværlige cykelhjelm vil forandre sig i takt med den totale digitalisering, hvor magtudøvelsen, bortset fra den
med sig på job og bagefter på kro.
Sammenklappelige letvægtscykelhjelme bryske betjent, bliver ansigtsløs..
kan være løsningen og noget for en af de
innovatører, som alle skrivebordsgeneralerne
Lurifax

Top cykeltøj til fantastiske priser
Cykelhandsker
Løse ærmer
Løse ben
Knæ m.m

Super letvægtsregnjakke:
· Kan let pakkes sammen
· Fylde ingenting
· Fås fra str. s til 4xl

Vejl. pris
599,Nu

Priser
fra
Nu

300,-

100,-

Herre cykelpakke i topkvalitet:
· 3 dele

Herre cykelpakke Mr. White:
· 2 dele

Vejl. pris 999,Nu

500,-

Vejl. pris
1.999,Nu

899,-

Dame cykelpakke i topkvalitet:
· 3 dele

Markedspris
899,Nu

650,-

Dame cykelpakke i topkvalitet:
· 2 dele

Vejl. pris
1.099,Nu

499,-

Herre cykelpakke i topkvalitet:
· 2 dele

Vejl. pris
1.299,-

Nu

699,-

Odense:
Rugårdsvej 13
Torsdag og Fredag 14.30 - 18.00
Lørdag 10.00 - 14.00

København
Fiolstræde 29
Onsdag, Torsdag og Fredag 11.00 - 18.00
Lørdag 11.00 - 15.00
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fra sømandshotel

til økologisk restaurant
TEKST JAN LØFBERG FOTO SØREN MOE

Cap Horn er gået fra at være et tilholdssted for tørstige søfolk til at blive nyhavnsjazzens fødested og senere
Danmarks første økologiske restaurant. Stedet gemmer på en historie så gammel som Nyhavn selv.

JULI 2012 ÅRGANG 7

9

KBH K

var Christian den Fjerdes barnebarn, Christian holde en fornuftig omsætning og måtte dreje nøglen om, og
den Femte, der i slutningen af 1600-tallet valgte at anlægge i slutningen af 1970erne var Nyhavn nærmest lukket.
Nyhavn for at få del i den opblomstring af handel, der var
undervejs i Europa. Den nye havn blev hurtigt et centrum for Det nye Nyhavn
søfart og handel, provianteringsforretninger, sømandsknej- I 1980 blev Nyhavns solside lavet om til gågade. Nye investeper, billige hoteller og tatovører.
ringer i gaden gjorde, at Nyhavn i de følgende år ændrede
I Nyhavn 21, det nuværende Cap Horn, lå ”Hotel Løven”, status fra at være en forfalden sømandsgade til at blive et
senere ”Kronprindsen” med 25 små og store værelser. De kulinarisk miljø med besøgende fra alle kredse og lande.
blev typisk lejet af hjemvendte sømænd, der havde brug for Alle slags mennesker nyder maden på restauranterne eller
en base for det glade liv, som
en øl på kajen.
fulgte i kølvandet på de mange
I begyndelsen af 1990erne fik
måneder til havs. Nyhavn var
Cap Horn nye ejere, der med stor
dengang som nu en livlig gade,
respekt for bygningens originale
og den var tætbefolket med en
indretning gennemførte en omfatlugt af tovværk og skibsolie.
tende istandsættelse af lokalerne.
Øretæver var bestemt ikke ualDet var på det tidspunkt, at den
I 1960erne og 1970erne gjaldt
mindelige, men som regel blev
kendte kok og madskribent Castadig kun havnens uskrevne
freden sluttet igen med endnu
milla Plum indførte et økologisk
regler. Her var druk, letleen bajer.
køkken og dermed skabte Danmarks første økologiske restaurant
vende damer, kriminalitet og
i de historiske Nyhavns-lokaler.
Uden for lov og ret
masser af tilskuere. Cap Horn,
Cap Horn har siden da fået nye
Nyhavns ry blev først rigtig
ejere, som har videreført det økoblakket efter 1. Verdenskrig,
som værtshuset i Nyhavn 21
logiske køkken med nye fortolkhvor kriminaliteten blussede
nu hed, fik topløs betjening og
ninger af klassiske retter fra det
op og ”rulning” af alle, der ikke
nordiske køkken. Restaurantens
var sømænd, blev hverdag. Rulgo-go-danserinder, og en kort
indretning er farverig med forningen var i den grad blevet
tid blev den sågar lavet om til
skelligartede stole og tallerkener,
sat i system, og i 1920erne var
nøgleklubben Klub Cap Horn.
samt pudsige, originale nipsting
Nyhavns ry så slemt, at turisthist og her – de fleste nogle som
foreningen direkte frarådede
restaurantens værter og værtinder
et besøg i gaden. Der var dog
igennem de sidste mange år har
undtagelser, for når de mange
bragt hjem fra deres rejser. Overalt
provinspiger, der arbejdede som
tjenestefolk rundt omkring i København, forvildede sig ned i restauranten er der minder fra bygningens mere end 325
i Nyhavn, blev der taget godt imod dem. En del af dem, år lange og farverige historie – fra sømandshotel til jazzsted
Nyhavnspigerne, blev hængende og levede af sømændene på og økologisk restaurant.
godt og ondt.
Da Danmark under 2. Verdenskrig blev besat af tyskerne,
lykkedes det aldrig den tyske besættelsesmagt at ”erobre”
Nyhavn. Af frygt for overfald, fik de tyske soldater simpelthen
forbud mod at komme der. Derfor udgjorde Nyhavns mange
kældre og baghuse et glimrende gemmested for modstandsForhuset i Nyhavn 21 antages at stamme fra
bevægelsen, såvel som engelske piloter på flugt fra tyskerne.
1680erne.
Kælderen under Nyhavn 21 var på grund af de mange små
rum og kringlede kældergange et fortrinligt gemmested.
Gestapo fik dog efterhånden mistanke om modstandsbevæGlastaget i midten af Cap Horn dækker over det,
gelsens tilknytning til Nyhavn, og derefter blev kældrene
der førhen var gården mellem bygningens for- og
dagligt udsat for razziaer.
baghus. Det er lavet af en bådbygger med henblik
Efter 2. Verdenskrig blev hotellet i Nyhavn 21 lavet om til
et værtshus, dog stadig med mulighed for at leje et værelse,
på at give gæsterne fornemmelsen af at se op
såfremt en gæst skulle blive overmandet af bajerne. Det var
på himlen fra en båd.
dengang fortrinsvis sømænd, der frekventerede Nyhavn. Og
skulle én udefra komme forbi, vågnede han som regel med
gedigne tømmermænd og uden en klink på lommen. I 1951
var det så slemt, at hele personalet i Nyhavn 21 – på det
tidspunkt kaldet Café Palermo – blev arresteret samtidig.
PORTRÆT Det

Fakta om Cap Horn

Torben Meilvang, Rosengården 8, 1174 K
Aut. Elinstallatør

JØRGEN HOLST
AUT. EL-INSTALLATØR

El-anlæg
Data-anlæg
Tele-anlæg
Antenne-anlæg

Ortopædisk fodtøj
Fodindlæg
Skoreparation
Nørre Voldgade 20
1358 København K
Telefon 33 13 51 42
www.wurtzen.dk

URMAGEREN
Dronningens Tværgade

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

Påvirkningerne udefra

I midten af 1950erne kom der i Nyhavn en velkommen påvirkning udefra, som stadig kan mærkes den dag i dag. For
i maj 1956 startede en ny æra i Nyhavn, da det legendariske
Papa Bues Viking Jazzband første gang spillede i Cap Horn.
Lige siden har der været jazz i Nyhavn og hvert år under
Copenhagen Jazzfestival, kulminerer dette lange venskab i
10 dage med sprøde jazztoner.
I 1960erne og 1970erne gjaldt stadig kun havnens uskrevne
regler. Her var druk, letlevende damer, kriminalitet og masser
af tilskuere. Cap Horn, som værtshuset i Nyhavn 21 nu hed,
fik topløs betjening og go-go-danserinder, og en kort tid blev
den sågar lavet om til nøgleklubben Klub Cap Horn.
Det var et broget publikum, der på det tidspunkt holdt til
i Nyhavn og udenlandske turister nøjedes stadig med at se
Nyhavn fra bag bussernes ruder. Containerskibenes indtog
gjorde, at antallet af sømænd faldt markant, og Nyhavnspigerne søgte derfor væk. De fleste hoteller havde svært ved at

Smørrebrødscafé
Svend Larsen’s efterfølger

I restaurantens lokale ud mod Nyhavn kan gæster
nyde synet af Ib Spang Olsens smukke billede ”Fri
Os Fra Os”, som han signerede kort tid inden sin død.
Hvert år i marts måned fejrer Cap Horn åbningen af
udendørsserveringen i Nyhavn med et økologisk
marked, hvor der sælges lokalt producerede råvarer.

Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,
frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.
Ny adresse:
St. Kongensgade 92 kld, København K
www.sl-smbr.dk
tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 37

Nu også
siddepladser
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»Den lokale«
i INDRE BY
TEKST Jan Løfberg

Kenneth Heiberg og Jesper Haagentoft har haft Jeppes
Badehotel i et halvt år. De håber, at det særegne værtshus beholder sit lokale præg, hvor gæsterne kan få lidt godt at spise til
drikkevarerne.
Jeppes Badehotel i Lille op til halvanden hundrede mennesker. Vi beStrandstræde kan man sagtens fremvise for gyndte at tale om, at vi ville have vores eget. Vi
gæster fra Provinsen. Sådan noget kender de var længe på udkik, men de fleste steder kostede
ikke hjemmefra. Jeppes Badehotel er en af de alt for mange penge. Men pludselig viste mumest ”lokale” barer i hele Indre By. Næsten som ligheden sig på Jeppe, og så slog vi til,” beretter
Kenneth Heiberg.
man kender det fra andre
På længere sigt drømstorbyer – og særligt som
mer makkerparret om
de steder, man besøger i
at servere nogle småretSydeuropa.
ter på badehotellet. I
Naturligvis kommer
I mange år var Palæs Jazzøjeblikket er de startet i
turister forbi, men det er
pris med 25.000,- kroner
det små med at give olimest områdets beboere,
Danmarks største, og det
ven og saltmandler til
der holder til på badehoteler noget af præstation af
øllen: ”Vi elsker begge
let. Nogle af stamgæsterne
det lille værtshus, for penden spanske tapastradivar hjemløse i længere tid,
gene skal trods alt hentes
tion. Det er vores håb, at
fordi beværtningen med
fra barens overskud.
vi hver dag kan servere
sin lave beliggenhed blev
seks forskellige tapas til
offer for skybruddet 2. juli
fornuftige priser i nærsidste år. Stamgæsterne
søgte andre vandhuller i et halvt års tid, men heden af 25 kroner. Det skal være småt, lækkert
den 2. januar vendte de tilbage, da de nye ejere og alligevel indeholde en smagsoplevelse. Vi
Kenneth Heiberg og Jesper Haagentoft åbnede håber, at vi kan bevare særpræget, så Jeppes
Badehotel fortsætter med at være det lokale
for publikum.
”Vi var af sted til hest lige med det samme. sted i området,” lyder forhåbningerne fra KenEfter vandskaden trængte stedet til en ansigts- neth Heiberg.
løftning, men vi er faret med lempe, så stedet
kan fastholde sin helt særlige atmosfære. Vi
skulle ikke gøre for lidt og heller ikke for meget,”
fortæller Kenneth Heiberg.
Kenneth Heiberg arbejdede som ung indenfor restaurationsbranchen på både Zeze i
Ny Østergade og Sabines i Teglgårdsstræde. På
disse udskænkningssteder mødte han sin jævnaldrende makker Jesper, der er uddannet kok.
Professionelt skiltes deres veje, da Kenneth blev
manager for Copenhagen Jazzhouse og siden
selvstændig grafiker, mens Jesper fortsatte som
kok – senest for reklamebureauet Kunde & Co.
”For et par år siden startede vi noget catering Det er muligt at få sig et glas øl ved de små borde
sammen, hvor vi kunne servicere selskaber på udenfor Jeppes Badehotel.

INSTITUTION

Salomon Exit
Str: 36-48. Gore-Tex.
Farve: Sort
Før: 1099,- Nu: 649,-

Danner Stinger
Str. 40-49. Gore-Tex.
Farve: sort
Før: 1799,- Nu: 899,-

Konservativ hjælp
til overborgmester
I nøden skal man
kende sine venner. Men ellers har flirten mellem Det
Konservative Folkeparti og
Socialdemokraterne været så
som så gennem årene. Imidlertid har Socialdemokraternes landspolitiske deroute givet anledning til overvejelser
på Rådhuset. Foranlediget af
Enhedslistens i forvejen massive opbakning i Københavns
Kommune og nuværende
succesrige meningsmålinger
har Borgerrepræsentationens
Rasmus Jarlov meddelt, at det
kan få hans parti De Konservative til at støtte overborgmester Frank Jensen (S)
ved kommunalvalget næste
år, hvis det samtidig kan forhindre Enhedslisten i at få
mere magt.
Jarlov er ude med tidligt
spin, og ingen ved, om Venstres voldsomme fremgang i
meningsmålingerne også vil
slå igennem i København.
Broderkærligheden mellem
De Konservative og Venstre
har længe været afdæmpet.
Således lancerede Venstre allerede i foråret en idé om,
at man kunne finde på at
overveje at give opbakning
til SFs sundheds- og omsorgs-

POLITIK

løf

Haglöfs Corker
18 liter. Farve: Sort,
blå el. turkis.
Før: 649,- Nu: 499,-

Fiskehjul med line
Passer på næsten alle
fiskestænger. 2 str.
Før: 299,- Nu: 99,-

Haglöfs SEC
55/65Q el. 65/75 liter
Før: 1999,- Nu: 1399,-

Härkila Backcountry
Str: 37-48. Gore-Tex.
Farve: sort/grå
Før: 1699,- Nu: 999,-

borgmester Ninna Thomsen,
så man på den måde fik afbrudt det 100 år lange socialdemokratiske herredømme
på Rådhuset.
Man kan sagtens spekulere i det ene og andet. Det
er da også sket i forbindelse
med den seneste landsdækkende Megafon-måling for
juli. Beregninger overført til
kommunalpolitikken viser,
at Enhedslisten i vil stå til
35,6 procent af stemmerne i
Københavns Kommune. Ikke
god læsning for Socialdemokraterne, men formentlig er
det en endnu værre nyhed
for Frank Jensen, at beregningerne for Socialdemokraternes vælgertilslutning næste
år. De når nemlig ikke højere
end 12,2 procent. I så fald vil
end ikke det nyvundne konservative venskab kunne udløse en overborgmesterpost.
Der er stadig lang tid til
november 2013, men der hersker ikke tvivl om, at Helle
Thorning-Schmidts landspolitiske sværmeri for de borgerlige er den rene gift for
de socialdemokratiske overborgmesterdrømme på længere sigt.

Aigle Benyl XL
Str: 40-48
Farve: Grøn
Kun: 849,-

G.A. Zip Zone
Str. XS-XXXL
Farve: Sort, grå,
grøn el. sand.
Nu fra 399,-
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Distortion henter
ros for rengøring

KONKURRENCE
VIND ET GAVEKORT TIL ZELESTE
Vind et gavekort på 1.000 kr. til restauranten Zeleste,
Store Strandstræde 6. Zeleste tilbyder enkle retter
inspireret af det nordiske og franske køkken.

Hvad fokuserer Zeleste på?
1. Fisk, skalddyr og vildt
2. Vegetarisk mad

MILJØ Det kan kvæle ethvert godt tiltag eller arrangement i Københavns gader, hvis
deltagerne ikke udviser respekt for beboerne
og miljøet. Tidligere har pinsekarnevalet, diverse musikfestivaler og Distortion irriteret
de lokale indbyggere, der for at sige det mildt
har skullet bevæge sig gennem en svinesti.
Kritikken har været massiv. Og med god
grund.
Flere københavnere frygtede årets Distortion Festival, men meldingerne efter årets
festival har været overraskende positive. I år
havde Distortion hyret København Kommunes Center for Renhold til at stå for oprydningen. Bortset fra ganske få udvalgte pladser
og gader har rengøringen høstet både ros og

anerkendelse fra beboerne i nærområderne
for afviklingen af festivalen. Denne positive tendens flugter Indre By Lokaludvalgs
undersøgelse på dets hjemmeside, hvor 471
borgere har svaret på et spørgeskema. 94
procent af deltagerne i undersøgelsen bor i
København, og 64 procent af dem deltog aktivt i Distortion, mens yderligere 12 procent
oplevede festivalen på grund af deres bopæl
i festområdet.
Københavns Politi får også ros, fordi betjentene var både imødekommende og tålmodige.

Postordre fra dag til dag
Online betaling

Haglöfs T-Romb
Str. 36-42
Farve: Hvid/sort
Før: 1799,- Nu: 599,-

Haglöfs skjorter
Mange forskellige.
Før: 549,- Nu: 299,Ta´ 2 stk kun 499,Røgovn- rustfri
Før: 499,- Nu: 299,Røgsmuld Kun: 39,-

Besøg vor butik
Kun 5 min fra Strøget

Send svaret til:
Københavneravisen
c/o VDN Group
Bredgade 19C
1260 København K
eller pr.:
e-post til: kbh@kbhavis.dk

DE HELDIGE VINDERE AF ET PAR RAYBAN
SOLBRILLER I JUNI NUMMERET FRA AMATI OPTIC ER:

Kbh

Køletaske
Sammenklappelig.
Str. M Kun: 129,Str. L
Kun: 189,-

Safire Roaster Grill
Praktisk grill til turen.
Bærehåndtag i toppen.
Kun: 999,-

Anders Jessen, 2860 Søborg
Tina Rasmussen, 2300 Kbh S.
Patricia Bjørnsholt, 2100 Kbh Ø.

Åndbart regnsæt
Jakke inkl. buks.
Farve: sort, grøn, blå
el. rød.
Str: XS-XXXL
Før: 1199,- Nu: 899,Walkstool
Sammenklappelig.
50cm/150kg el. 60
cm/175kg. Kun: 399,-
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Miljøpris Udsigt til soL
til København

PRIS Københavnerne har cyklet sig til EU-Kommissionens
miljøpris ”European Green
Capital Award for 2014”. Det
er nemlig ikke forbigået Kommissionens opmærksomhed,
at den danske hovedstads
indbyggere er særdeles flittige på den tohjulede.
Medvirkende til hæderen
skyldes også det fine badevand i storbyen samt et godt
CO2-regnskab. Alt i alt vurderedes 18 storbyer i EU. Der
var i alt 12 indsatsområder,

Hallwag USA

og soMMER
på Gammeltorv

og her scorede København
bedst eller næstbedst i ni af
kategorierne.
Både
overborgmester
Frank Jensen og teknik- og
miljøborgmester Ayfer Baykal er glade for æresbevisningen, men gør overfor en
række medier gældende, at
der stadig forestår et stykke
arbejde. Således skal luftforureningen nedsættes de kommende år.
løf

Links+Rechts
der Autobahn

115,-

129,-

Nordisk Korthandel, www.scanmaps.dk

Fra Citykroen på 1. sal kan man skue ud over Gammeltorv.
MAD I gamle dage hed det sig,

at udendørsserveringen på
en københavnsk restaurant
strakte sig over en periode på
100 dage. Nu er gamle dage
trods alt ikke så forfærdelig
længe siden, for der kom først
ordentlig gang i de opstillede
borde på de københavnske
pladser og gader i 1970erne.
Når der var sol dengang, så
var der i hvert fald sol. Vejret
forekom at være mere stabilt
– og skybrud… det oplevede
man ikke hvert år.
Nu om dage er det godt at
have alternativer, når vejret

ikke arter sig. Citykroen på
Gammeltorv – i forlængelsen
af Vestergade fra hjørnet af
Nørrefade – er en af de mange
københavnske beværtninger,
der har udendørsservering.
Strategisk placeret på selve
torvet lige over for forretningen på 1. sal i Gammeltorv
8 har Citykroen servering
ved bordene i de fri. Dermed
kan kroen spille på to heste
samtidig. I den høje stue kan
man tage imod gæsterne, når
vejret er dårligt, eller når folk
skutter sig i den begyndende
aftenkulde. Og når solen bra-

ger løs, så smager den kolde
fadøl ekstra godt under åben
himmel.
Frokosten på Citykroen
starter kl. 11.30. Der er de
højtbelagte klassikere til en
pris mellem 59 og 89 kroner,
ligesom den berømte City Burger kan bestilles fra menukortet til en pris på 129 kroner. De
varme frokostretter er i prisniveauet fra 129 til 149 kroner.
Aftenkøkkenet har åbent fra
kl. 17-22 og byder på traditionelle forretter, hovedretter og
desserter til fornuftige priser.
Kbh

Det lille
Apotek
Er stedet hvis man
ønsker hygge,
nostalgi og god dansk
mad.

PROFESSIONAL AND CLASSIC CAMERAS

Studiestræde 30, email: post@scanmaps.dk

Olympus 75/1,8

Østerbro Frimærkehandel

frokost fra 95aftenmenu fra 95-

Kontant opkøb af frimærker og mønter.
Medvirker gerne ved realisering af store
dødsbosamlinger. – Reel behandling.

Store
Kannikestræde15

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

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

Telefon
33125606
www.detlilleapotek.dk

Nyhed - kommer snart

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

6.795,Pris er kun for optik

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

Nye tider, nye skikke. Tidligere var det et problem, at få de friske varer frem til om mandagen. Sådan er det
ikke længere. Derfor sløjfer de københavnske markedshaller på Israels Plads mandag som lukkedag.

MARKED Da Torvehallerne åbnede i september sidste år,
forekom det indlysende, at
mandag mere eller mindre
var fridag på Israels Plads.
Enkelte stader og boder
havde åbent på ugens første
dag, men de fleste næringsdrivende valgte at holde deres butikker lukket. Mandag
som lukkedag er en tradition
blandt mange erhvervsdrivende, fordi man enten ikke
har kunnet få friske landsbrugsvarer eller fisk, eller
fordi man har haft åbent om
søndagen, som for eksempel
bagerne. Samme tradition
kendes fra de fleste andre
europæiske lande.
De manglende udbud om
mandagen har haft en synlig
effekt i hallerne ved Nørreport, hvor besøgstallene ikke
har været meget højere end
6.000-8.000 på den første arbejdsdag efter weekenden.
Grønthandler Anders Nyholm fra Brdr. Nyholm Frugt
og Grønt fortæller i en pressemeddelelse: ”Vi har valgt

at holde mandagsåbent, da vi
kan se, at der ofte er lige så
mange besøgende i hallerne
på en mandag, som der er på
en stille onsdag, selv om vi
faktisk har lukket mandag.
Det potentiale vil vi rigtig
gerne imødekomme. Og vi
kan sagtens sætte frisk frugt
og grønt på hylderne – også
om mandagen.”
Men nu skal besøgssuccesen opgraderes i takt med,
at det er meget nemmere at få
leveret friske varer om mandagen. Oprindelig havde Torvehallerne håbet på 40.000
besøgende om ugen, men det
tallet har været næsten det
dobbelte. Eftersom de fleste
boder nu også holder åbent
mandag, er der måske ikke
så langt til drømmetallet på
100.000 besøgende om ugen.
Blandt de mindre stadeholdere er der sandsynligvis
behov for en enkelt lukkedag
i løbet af ugen, men ingen
siger, at det behøver at være
blå mandag.

Følgende stader holder
mandagsåbent:
Slagter Lund
Hav.dk
Fiskerikajen
Boutique Fisk
Is á Bella
Palæo
Gorm’s
Sushi Lovers
Tapa del Toro
Smag
Tante T
Saltskrub
Blomster Grossisten
La Bella Donna
Sødt
Asa
Brdr. Nyholm
Coffee Collective

Brioche Doree
Il Fornaio Bottega
Lauras Bakery
Fougaz
Agnes Cupcakes
Sweet Valentine
Paradis Is
Vegetarian Snacks
K K Kebab
Get & Go

Åbningstider i Torvehallerne
Mandag-torsdag kl. 10-19
Fredag kl. 10-20
Lørdag kl. 10-18
Søndag kl. 11-17
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Havets glæder
i Kælder 12
Fisken nyder den fremmeste placering på spisekortet i frokostrestauranten Kælder 12
i Dronningens Tværgade. Her bydes på store smagsoplevelser – også dem uden ben.
TEKST Jan Løfberg

RESTAURANT Selv om Danmark med en vis ret stadig kan karakteriseres som en af Europas større
fiskeri-nationer, er det indimellem trist med danskernes tilgang til havets glæder. Jo tak, jeg ved
da godt, at sild og fiskefilet står på næsten ethvert
menukort. Men den kærlighed, der er lagt i silden
og fiskefileten, kan indimellem forveksles med
had. Slatne sild og småtriste fileter af ubestemmelige fladfisk.
Nu – hvor jeg er blevet skuffet tilstrækkeligt
mange gange – har jeg justeret mine forventninger. Som oftest har jeg ingen forventninger, fordi
mange restauratører er bedøvende ligeglade med
nationalklenodiet. De tænker udelukkende på, at
silden skal lokke kunden til at købe en snaps.
Så sølle er det heldigvis aldrig hos værtsparret
Allan og Dorte i Kælder 12 i Dronningens Tværgade
af samme husnummer. Derfor havde jeg tilladt mig
at skrue op for forhåbningerne, da jeg sammen
med min medspiser Jens Jørgen begav mig ned
i kælderbeværtningen, hvor jeg af gammel vane
dukkede hovedet og sænkede skuldrene, så jeg ikke
bankede hovedet imod noget uforudset.
I Kælder 12 serveres sild med tyngde og karakter. Portionerne er store, og sildestykkerne er
få og identificerbare. Som bornholmer har Allan
en naturlig hengivenhed til den gode sild. Derfor
sørger Dorte for at tilberede en stegt saltsild, som
den kendes fra klippeøen – hertil serveres syltede på de 82 kroner står så rigeligt mål med kvaliteten.
rødbeder og kraftig sennep. Herligheden koster Igen: Der mangler ikke noget på tallerkenen.
Efter dette fornemme afsæt, som også bød på
62 kroner, og for mange mennesker kan retten
sagtens tælle som en hovedret, men jeg vejer 112 et par små fadøl (når jeg er på frokostrestaurant
kilo og kan sagtens spise mere, når indledningen med Jens Jørgen, drikker vi altid små fadøl, for han
bryder sig ikke om, at de store mister pusten: ”Og
er så ambrosisk.
Jens Jørgen har aldrig været så meget for sild, vi kan jo altid tage en lille en til!” Så det gjorde
men snapsen lader han ikke sejle forbi. Den svenske vi, mens vi studerede menukortet endnu en gang).
Jeg var ikke længe om at vælge, for jeg havde
O.P. Anderson hører til blandt vores favoritter, og
sådan set allerede besluttet
vi fik værten til at skænke
mig på forhånd. Jeg ved nemmed løs hånd. Som så mange
lig, at Kælder 12 som et af de
andre
frokostrestauranter
få københavnske traktørstehar Kælder 12 fundet ud af,
der har bakskuld på kortet.
at ”O.P.” efterhånden er den
Jeg var ikke længe om at
Denne specialitet fra Fanø
mest populære snaps i Købenvælge, for jeg havde sådan
har Allan og Dorte disket op
havn. Den letgyldne, svenske
set allerede besluttet mig
med i flere år, og den stod
akvavit fra 1891 smager af
på forhånd. Jeg ved nemlig,
heldigvis stadig på kortet.
svagt af kommen og anelse
at Kælder 12 som et af de
Jens Jørgen valgte mørbradmere af lakrids – fra både
få københavnske trakbøf med løg, champignon og
fennikel og anis, men den er
tørsteder har bakskuld
syrlige agurker til 82 kroner.
velafbalanceret og behagelig.
på kortet.
Igen en portion for et mandDet er nemt at ryge i gyngen
folk, uden at det går ud over
og bede om en dobbelt mere.
elegancen.
Så det gjorde vi.
Bakskulden er en ising, der er saltet, tørret og røDen stegte rødspættefilet – og det er rødspætte
og ikke ising – serveres i tre varianter. Med remou- get. Navnet stammer fra dengang, hvor fladfisk hed
lade; med rejer og mayonnaise og med krabbesalat skulder og de blev fanget med en line, hvorpå der
og asparges. Jens Jørgen valgte rejerne og mayon- var sat flere mindre liner. I alt var der mange hunnaisen. Den solide filet var smukt stegt og havde derede kroge på den store line, som blev benævnt
en fin stegeskorpe, som ikke føltes for tør. Prisen bakke. Vi er jo tilbage fra en tid, hvor holdbarhed af

fødevarer var et spørgsmål om overlevelse i fattige
fiskersamfund. Efter saltningen blev fiskene hængt
op under tagskægget på fanøhusene, så de kunne
blive ordentlig tørre, inden de fik en tur i røgovnen.
Det siges, at bakskuld før i tiden var knapt så store
og saftige, som nu om dage, hvor man har speedet
processen op, så fisken tørres hurtigere og derved
fastholder noget mere af den saftige konsistens. Jeg
kan nu meget godt lide, at bakskulden ikke for tør.
Min fisk havde i hvert fald en fin saftspænding,
og der var balance i garnituren. Prisen for denne
vesterhavsklassiker klares for bare 82 kroner.
Kælder 12 emmer af soliditet, oprigtighed og
maritim stemning. Der er noget meget typisk
københavnsk ”arbajerklasse” over stedet, og når
frokosten går på hæld, kan man indimellem lokke
værtsparret til en snak i baren. Allan og Dorte er
fortællelystne og giver også gerne gæsterne lov til
at komme med til orde med en god historie.
På denne højhellige tirsdag lod vi kaffe være
kaffe og tog i stedet plads i baren til endnu en lille
fadøl. Om søndagen har jeg ladet mig fortælle, at
entertaineren Krille banker løs på pianoet til fællessang i stil med ”Mormors kolonihavehus”. Det
er festligt, fornøjeligt og folkeligt uden at det af
den grund går ud over det klassiske danske smørrebrød, som her serveres med hjertevarme. Jens
Jørgen og jeg forlod Kælder 12 i opløftet stemning.
Vi havde ikke noget til gode, og kunne derfor ikke
ønske os mere.
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Sommerens store

BOGUDSALG

fra d. 12. juli kl. 9.00

F.L. Nordens Rejse i
Egypten og Nubien
kr. 299,95
spar op til 400,Gyldendals bog om jazz
kr. 79,95
spar op til 220,Malles hus
pop-op bog
kr. 69,95
spar op til 80,Franz Kafka:
Dommen
kr. 49,95
spar op til 70,Maleren Dankvart Dreyer
kr. 299,95
spar op til 450,Vangsgaards Bogudsalg / Rådhuspladsen 45, København
www.detnyestorebogudsalg.dk / Tlf.: 33 12 13 44
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Humlebækauto
www.humlebaekauto.dk
Tlf. 4449 1020
- uden for normal arbejdstid
Tlf. 2616 6035
Vi afhjælper alle problemer
med din bil.

Aircon service
Sommer tilbud
Formentligt byens bedste pris

895,- kr.
inkl. Serviceeftersyn på aircondition eller klimaanlæg,
inkl. kølemiddel, sporemiddel,
klimakompresserolie og pollenfilter incl. udskiftning..

Salg af biler
Mercedes 220v, cdi. minibus,
7 sæder der kan vendes mod
hinanden med et bord imellem,
sølv, airkon, elruder, alufælge,
nysynet, automat gear. kr.
99.000,- kr.
Peugeot 405, synet, grøn, 4
dørs, flot, 1996.
kr. 16.500,- kr.
Mercedes vito 110, 1996, lav
vægtafgift, ny synet, blå, kr.
19.000,- kr.
Skoda Oktavia 1,9 tdi, 2002,
sølv. nysynet, 22 kl pr. litter.
59.900,- kr.
Lev. omkostninger 2900,- kr.
( Nummerplade, omreg., mm.)

Gratis synscheck
Ring for et uforpligtende tilbud, vi
levere en løsning til en god pris.
Humlebæk auto din autoløsning

Hvalerne hviler
i Botanisk have
TEKST JACOB LUDVIGSEN

Som en forsmag på det store naturhistoriske museum, der skal opføres i
og omkring Botanisk Have, vises frem til 21. oktober en mageløs udstilling
af hvaler – både som skeletter og som grafik.
Statens Naturhistoriske Museum
huser en af verdens største samlinger af hvalskeletter. Normalt er
skeletterne gemt væk i de videnskabelige samlinger, men sidste år
valgte museet at udstille en række
af de helt store eksemplarer for
offentligheden i Maskinhallen i
hjørnet af Botanisk Have. I løbet
af sommeren blev udstillingen set
af over 26.000 gæster.
Nu er Hvaler i Botanisk Have
genåbnet, og som noget nyt indgår
en række af kunstneren Pernille
Kløvedal Helwegs grafiske værker
i udstillingen.
Hvaler har altid fyldt mennesket med gru, ærefrygt og nysgerrighed. Vi har jaget dem kloden
rundt, og vi flokkes om dem, når

de strander. Kæmperne fra havets
dyb opleves på nært hold på udstillingen Hvaler i Botanisk Have.
Man fascineres af kæmpekraniet fra en blåhval, en kaskelothval
og en grønlandshval. Det enorme
hvalhjerte i sprit opbevares i en
beholder ved siden af et menneskehjerte, og skelettet fra finhvalen, der strandede og døde i Vejle
Fjord sommeren 2010, ligger på lit
de parade.
Kobbertryk af grindehval

Som noget nyt indgår en række
af kunstneren Pernille Kløvedal
Helwegs grafiske værker i udstillingen. Pernille, hjemmehørende
i Kronprinsessegade, arbejder med
en kunstform, hun kalder feltgra-

fik. Ved at fastholde dyrs spor og
bevægelser i form af direkte aftryk, der siden bearbejdes kunstnerisk, nærmer hun sig fra sin helt
egen vinkel en forståelse af vores
medskabninger: dyrene.
Hendes 1:1 kobbertryk af en
færøsk grindehval fra 2010 har
rejst Norden rundt på kunstmuseer og kan nu for første gang
opleves i København i forbindelse
med udstillingen Hvaler i Botanisk
Have. Her udstilles det sammen
med hendes litografi af finhvalen
fra Vejle og andre feltgrafiske værker, fremhæver Botanisk Have i en
pressemeddelelse.
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Kendt skulptur
væk fra Kultorvet
KUNST Billedhuggeren Hanne Warmings fine
skulptur af to ældre mennesker på en bænk
er forsvundet fra sin plads på Kultorvet.
Det er sket i forbindelse med de betydelige
omlægninger af arealet. Henrik Vesterberg,
der er dagbladet Politikens mest lokale medarbejder og tak for det, skriver i sin klumme
”Københavneriet” i en vurdering af Kultorvets nye ansigt:
”Men der er nu kun én ting, jeg mangler,
foruden selvfølgelig Biblioteksboghandlen,
det kære væsen: Det er den lille skulptur
med de to underlige gamle mennesker, der
sad henne ved slagteren. Hvor er de?”, spørger den årvågne byreporter, der lever op til
Henrik Cavlings Østergade-opskrift, således
som den citeres i kolofonen på side 2 i hver
udgave af Københavneravisen.
Vi følger med spænding dette spirende
drama. Enten er det hyggelige ægtepar, der

lige måtte puste ud, blevet taget af en råvarebande af den type, der ribber kirkegårde og
banestrækninger for kobber og bronze, eller
også er det meningsfyldte kunstværk blevet offer for neoæstetikere på eller omkring
rådhuset. I første omgang lader vi Henrik
Vesterberg udføre detektivarbejdet.
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Hvornår har du
sidst oplevet
din by
fra vandet?

jalu

Ny tematur på kanalen
KULTUR Du kan komme på en helt særlig
havne- og kanaltur, hvor du sejler forbi Københavns gamle pakhuse og får historien om
Danmark som kolonimagt.
Du kan blive hensat til hedengangne tider
fra dengang Danmark var en europæisk stormagt med kolonier i såvel de varmeste som
koldeste egne på kloden. Handelsvarer bragt
ind fra den arktiske kulde på Grønland og
den tropiske varme i Dansk Ostindien (bl.a.
Trankebar i Indien) og Dansk Vestindien er
en væsentlig del af den danske kolonihistorie. Alt dette bliver nu tilgængeligt for et
bredere publikum i august og september, når
Nordoskop i samarbejde med Strömma Canal
Tours arrangerer tre kanalrundfarter under
titlen ”København som handelsmetropol – fra
Grønland til Trankebar”.
På tematuren vil du høre om Københavns
rolle som international handelsmetropol i
1700-tallet, hvor handelsfolk med kongelig

tilladelse sørgede for at hjemføre hvalspæk,
skind, sukker og krydderier. Du vil komme
ind i bassinet ved det tidligere Asiatiske Handelskompagni og Den Kongelige Grønlandske
Handel og Christianshavns Kanal. Guiderne
kommer fra firmaet Nordoskop, der har specialiseret sig i byvandringer og foredrag om
relationen mellem Grønland og København.
Turene starter fra Gammel Strand og er af
en times varighed. Prisen er 140 kroner, og
billetsalget foregår fra Strömmas terminaler
ved de københavnske kanaler.
Tematurene finder sted på følgende datoer:
Tirsdag, den 21. august kl. 19
Tirsdag, den 28. august kl. 19
Tirsdag, den 4. september kl. 19

løf

do
it
for
you!

Tlf. 32 96 30 00
canaltours@canaltours.dk

Picture with passion...
Privat:
Portrætfotograﬁ
Børnefotograﬁ
Graviditetsfotograﬁ
Erhverv:
Portrætfotograﬁ
Firmaproﬁler
Produktfotograﬁ
Graﬁsk layout
Crea Foto ApS
Søren Moe
Bredgade 19 C
1260 Købanhavn k
www.creafoto.dk | smo@creafoto.dk | 4030 7474
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JazzMessen
»Det evige nu«
i Vor Frue Kirke
Københavns domkirke lagde søndag d. 8 juli hus til en ny form for gudstjeneste.
TEKST Søren Hejgaard

til at tage livtag med vores egentlige problemer.
havde i et samarbejde med Domprovst Anders Det gælder de fleste af os, inklusive dem, vi vælGadegaard stablet en Jazzmesse på benene. En ger til at træffe beslutningerne for os andre. Hvor
tit hører du en politiker sige:
jazzmesse inspireret af den
”Det lyder spændende, det du
amerikanske tradition, hvor
siger, det får mig til at se
gudstjenesten ledsages af mumere nuanceret på det…” Nej,
sik. Chris Mihn Doky havde
det betragtes som et nederlag
til lejligheden komponeret
Vreden over den udbredte
at tage imod, hvad andre sijazzmusik, som blev fremført
magelighed og ulyst til
ger. Mens den sande samtale
med stort nærvær af Chris
at tage livtag med vores
handler om, at man lytter for
Mihn Doky (bas), Palle Mikegentlige problemer. Det
at lære, lader sine synspunkkelborg (tr), Oscar Johansson
gælder de fleste af os,
ter tage farve af, hvad man læ(pi), Jonas Johansen (dr), Peinklusive dem, vi vælger til
rer, og på forhånd antager, at
ter Lodahl (vo) samt Hafnia
at træffe beslutningerne
den anden siger noget, fordi
Kammerorkester (16 strygere)
for os andre.
der er noget ved det, han vil
og Vor Frue Kirkes Kantoni
sige.” (fra Anders Gadegaards
dirigeret af Maria Badstue.
prædike)
Chris Mihn Dokys musik
Bevidstheden om egne valg og accepten af at
formåede at skabe den stemningsklangbund med
temaet for gudstjenestenen i fokus. ”Det evige nu” fejle, om det at elske og tilgive, da vi selv er elsket
blev af Domprovst Anders Gadegaard (AG) udlagt og tilgivet af Gud. AG fremførte sin prædiken
som de elementer i nuet, der bærer en blivende
værdi. I sin prædiken kom han med en bredside
rettet mod det overfladiske, det at vi bruger tid på
ligegyldighed.
”…Bare lade sig underholde af andres dumheder
i det ene realityshow efter det andet: Hvem går nu
i seng med hvem, gæt hvem der bor her med sådan
nogle gardiner, hvad mon de riges huse koster
i Sydspanien? – Hvor er proportionerne henne?
Er der ikke noget, der er vigtigere?” (fra Anders
Gadegaards prædike)
AG fortsatte med at knyttet det religiøse og
religionens tankesæts betydning og vigtighed sammen med menneskelivet i det moderne samfund
på en ganske ligefrem måde. Om det overfladiske,
udstillende og ydmygende i måden mennesker
fremstilles i det offentlige rum (vi underholdes af
andres dumheder og fejl). AG huskede os på at vi
er et land i krig, der er klimaproblemer, nedslidte
skoler og hospitaler …
Også hans indspark om fraværet af den ægte
samtale (især i det politiske liv) gav god mening.
”Vreden over den udbredte magelighed og ulyst

cykelmageren

MUSIK Bassisten og komponisten Chris Mihn Doky

1 klasses
reparationer
fra morgen til
aften eller fra
dag til dag
Håndbyggede
CYKLER
st. kongensgade 57
1264 kbh k
tlf: 3311 1211
www.cykelmageren.dk
åbningstider
Mandag
10.00 - 18.00
tirsdag - fredag
9.00 - 18.00
lørdag
10.00 - 15.00

Victor_86x60.indd 1
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Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13
www.cafevictor.com
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med overbevisning, god retorik og følelse. Og da
musikken underbyggede det intime og personlige
blev det en fantastisk helstøbt højmesse, som en
helt fyldt domkirke kunne nyde og aktivt deltage i.
Det overstående kunne sagtens forstås som en
troendes begejstring for det talte ord. Men jeg er
personligt ikke troende, men blev grebet af den
enkelthed og ligefremhed, hvormed at AG fik kogt
nogle almene filosofiske tanker om, hvordan vi forholder os til hinanden ned til det enkle budskab, at
hvis vi forholder os til der hvor vi selv er, og lægger
det ligegyldige på hylden, tilgiver og elsker, så har
vi muligheden for at få glimt af lykken og samtidig
sprede glæde og håb.
At jeg er blevet så rørstrømsk over en gudstjeneste tillægger jeg udelukkende kombinationen af
musikken, det talte ord og de mange kirkegængeres
udtalte tilstedeværelse og nærvær. Jeg håber, at
denne form vil blive gentaget mere end den ene
gang, der er planlagt.
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Inge Andersen
spiller til maden

19

LYKØNSKNINGER PÅ
90-ÅRS-FØDSELSDAGEN
”Således bliver historien om
Anker og alle de små historier,
der hører med, til en større
historie, et stykke af Danmarks
historie, underholdende og
tankevækkende på én gang,
for hvad enten vi vil det eller
ej, er Anker Jørgensen og hans
historie en del af os, af vores
egen fortælling.”
Niels Lillelund, Jyllandsposten

Klokken 17 den første
og tredje torsdag i måneden
sætter Inge Andersen sig bag
klaveret i et par timer på Restaurant Tvermoesgaard i Rosengården. Som kapelmester
bestræber Inge Andersen sig
for at skabe en hyggelig jazzet
stemning sammen med sine
udvalgte solister, så det samtidig er muligt for gæsterne
at nyde dagens ret.

MUSIK

Tværen, som Tvermoesgaard hedder i folkemunde, har
i et stykke tid med succes
afviklet velbesøgte jazzarrangementer med Inge Andersen, der er kendt for at spotte
spændende yngre musiske
talenter som for eksempel
bassisten Matthias Petri og
sangerinden Lizette Flannov.
løf

Det emmer af historie
i Skt. Petri Kirke
HISTORIE På hjørnet af Skt.
Pedersstræde og Nørregade
ligger den ældst bevarede
kirke i Indre By, den tysksprogede evangelisk-luherske Sankt Petri Kirke. Tårn,
midterskib og kor stammer
fra midten af 1400-tallet.
Historien ligger lag
på lag på hjørnegrunden,
og det menes, at den allerførste kirke blev bygget
her i 1200-tallet. Den nedbrændte i 1380, men blev
genopført få år senere. I en
periode efter reformationen
blev kirken benyttet som
kanon- og klokkestøberi,
inden den igen fungerede
som kirke, da spiret blev
sat på tårnet i 1600-tallet.
Kirkens inventar brændte

under Københavns brand i
1728. Kirken blev genindviet i 1731, og både kirke
og spir slap nådigt fra det
engelske bombardement i
1807.
Sankt Petri Kirke er
alene med sin historie et
besøg værd, og den byder på
mange overraskelser. Det er
muligt at besøge kirke både
hverdag og søndag. For ”turister” er der dagligt gratis
adgang fra tirsdag til lørdag
fra kl. 11-15. Der kræves en
mindre entré, hvis man ønsker at se gravkapellerne.
løf

”Begavet og bevægende politisk
samtidshistorie i topklasse (…)
blændende fortalt”
Hans Engell, Ekstra Bladet

Døgnpleje!
-komplet anti-age program

CRÈME MÉTAMORPHIQUE
Anti-Age
Vitamin A Creme
Natcreme

CRÈME PARADOXE
Anti-Age
Chilean Procyanidin Creme
Dagcreme

Videnskabeligt dokumenteret
foryngelseskur.
- virker i hele hudens tykkelse.
Reducerer tydeligt rynker og selv
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Procyanidin & Resveratrol-bioteknologi.
Genstarter din hud hver morgen.
Genopbygger hudens integritet.
Trodser aldring og solskader.
Bevarer huden naturligt robust.

50 ml. krukke kr. 380,-

50 ml. krukke kr. 439,-
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