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PORTRÆT AF Klavermanden Yul Anderson
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Første BUTIK i norden

”Man må ikke få børn,
Batteribussen binder
hvis man tænker på.....” byen sammen
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Sidste EXIT på
GL. Strand!
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»IKKE ET
HOMO-OL«
STRANDBAR &
SKØJTEBANE
Den 11. juni afgjorde Naturklagenævnet, at Københavns Kommunes forbud
mod Det Kongelige Teaters
plan om et underjordisk parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen ved Skuespil- LÆS HELE
huset ophæves ARTIKLEN
PÅ SIDE
som ugyldigt.
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SPORT 90 lande sender homoseksuelle, biseksuelle, lesbiske og transseksuelle til Københavns største sportsbegivenhed til dato: World
Out Games. 5000 deltagere udøver sport og
fester i K. de sidste ni dage af juli. Københavneravisen har talt med projektleder Uffe Elbæk
om rettigheder og OL-rekorder,
LÆS HELE
parader og modreaktioner
ARTIKLEN
PÅ SIDE
- og sikkerhed.
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Skt. Hans
i Nyhavn
I Nyhavn kan enhver komme og smide sin indre heks på bålet: Swingjazz,
båltale og udendørs bar ved
Mindeankeret. Musik allerede fra klokken 16. Bålet tændes 21.45 – og båltalen holdes
af Mr. Story Teller, manden
der går med guldur og alligevel er socialist, Allan Mylius.
Om han så prædikede i bispetøj ville han ikke skuffe. jm

SKT. HANS

Københavneravisen har fået nye lokaler og holder nu til i:
Store Kongensgade 44B, 1264 KBH K – Tlf: 70 22 55 38

Marie Skellingsted

Tøj, bælter
& tørklæder

Bredgade 4 ved Nyhavn / Kongens Nytorv
 +BENHAVN + s 4LF     s WWW-ARIE3KELLINGSTEDDK

pasrestaurant, vinbar og catering

t, vinbar og catering Tapasrestaurant, vinbar og catering

Brunch
Spansk Brunch – Lørdag & søndag 11.30 – 15.00
s
s
s
s

4ALLERKEN MED LOMO SALCHICHØN OG MANCHEGO OST
0INTXO MED BACALAO OG RUCOLA
0INTXO MED G OG SALT ANSJOS
0INTXO MED GRNTSAGSTORTILLA

s 0EBERFRUGTER FYLDT MED ENSALADILLA RUSA
s 3TEGT CHORIZO SYLTET TOMAT OG PERLELG

125,- kr. pr. person
á la carte brunch fra 55,- kr.

+NWRFKWTPTXYQ£XSNSLJWKWFUJWXTSJW
7NSLKTWJYZKTWUQNLYJSIJYNQGZI


Dronningens Tværgade 22 · 1302 Kbh K · tlf. 33 36 07 70 · www.tapasbaren.dk
Dronningens Tværgade 22 · 1302 Kbh
Dronningens
K · tlf. 33 36
Tværgade
07 70 · www.tapasbaren.dk
22 · 1302 Kbh K · tlf. 33 36 07 70 · www.tapasbaren.dk
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agtet at også A. P. Møller-Maersk mærker
de drøje tider, så føler hr. Maersk McKinney-Møller sig fortsat forpligtet overfor sit
fædreland. På det seneste er det meddelt, at
den af Københavns Universitet så skammeligt
udsultede Botanisk Have skal rettes op. 17 millioner kroner fra skibsrederens fond vil gøre
videns-oasen i storbyen mere tiltrækkende og
intelligent, hvilket er påkrævet, hvis den ikke
skal ende som ”bare” en park.

U

nge og gamle har brug for at se, hvad
planterne hedder. Denne viden annammer man nok så godt i en prægtig have, hvor
de enkelte vækster er forsynet med oplysende
skilte. Siden munkene i Københavns klostre
specialiserede sig i lægeplanter, har botaniske haver kendetegnet den civilisation, vi
føler os som en del af.

U

dspillet fra hr. Møller og hans nærmeste er naturligvis blevet vel modtaget.
Så sparer Staten. Botanisk Have - på det
gamle voldterræn, der faldt for 150 år siden
- har det sløjt. Adskillige bede er nedlagt,
fordi de krævede gartnere, tænk engang, og
selve ”ordensmagten” forvaltes af en surling,
der råber efter havens gæster. Kulturen kan

BOGHUSET.DK
BØGER | FILM | MUSIK

genoprettes, så haven ikke som en anden daginstitution holder lukkedage.

U

hyggen vil dog brede sig, hvis cykelkørsel slippes løs på dette sted. Forslag fra
den tummelumske borgmester vil snart betyde, at spadserende, barnevogne, kørestole
og gangstativer får det svært, når den herskende cykelstil slippes løs på parkarealer,
der ikke er undergivet færdselsloven. Hvor
cyklisterne hersker, mens de taler i mobil og
hører musik, er fodtusser underhunde.

U

anset alt, så skylder vi skibsrederen respekt. At sammenligne ham med Onkel
Joakim er tarveligt, da han i modsætning til
sin næsten lige så velhavende kollega fra Andeby glad deler ud, så hans rigdomme kan
komme de mange til gode. Også Fælledparken har han netop betænkt. Betontænkere
sætter en ære i at beklikke hr. Møller og
hans mæcenater; øv, bøv, han skulle hellere
have afleveret sin formue til ”samfundet” i
form af endnu mere skat. En firkantet verdensopfattelse. Lad os hellere kippe med
flaget for Botanisk Have og kaptajnen fra de
syv have.
Københavneravisen

Kolofon
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Jazzfestival:
3.-12. juli!
JAZZ Igen i år i julidagene 3-12.

vil ca. 200.000 mennesker
nyde mange medrivende koncertoplevelser i København.
800 arrangementer fra Kgs.
Have over Vandkunsten til
JazzHouse venter forude, hvis
man som københavner vil ud
og høre noget jazz i sommeren. I år byder Copenhagen
Jazz Festival på verdensnavne
som Dianne Reeves, Angélique Kidjo og på superpianisten Chick Corea, der (sammen med Keith Jarrett) for
mange er verdens ”bedste”
nulevende jazzpianist. Han

vil spille solo på Gamle Scene,
Kgs. Nytorv. Af de gratis fornøjelser er der pladser, torve
og parker – og enkelte caféer
– f.eks. Café Sommersko, der
sidste år lod blandt andre
Sophisticated Ladies og Jacob
Fischer jazz’e sig ud gennem
de åbne glasvægge og ud i en
solvarm Kronprinsensgade.
Programmet for Copenhagen Jazz Festival 2009 er
netop blevet offentliggjort, og
allerede nu kan man købe det
på de fleste S-togsstationer i
hovedstadsområdet.
Så hvis du er blandt dem

i popkulturen, der synes at
jazz er for ”old school”, kan
du læse på festivalens hjemmeside (www.jazz.dk) at
”Copenhagen Jazz Festival
regnes for en af de mest velrenommerede jazzfestivaler i
Europa, og hvis omfanget af
pressedækning og positive tilkendegivelser siger noget om
festivalens popularitet, kan
man roligt kalde Copenhagen
Jazz Festival for et af årets højdepunkter i København” – og
trygt sætte håret og invitere
nogen med.

Den 11. juni afgjorde Naturklagenævnet, at
Københavns Kommunes forbud mod Det Kongelige Teaters plan om et underjordisk
parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen ved Skuespilhuset
ophæves som ugyldigt. Teaterchef Erik Jacobsen udtaler
i den anledning:
”Det Kongelige Teater er
meget tilfreds med denne afgørelse, der klart tilkendegiver at kommunens forbud er
ulovligt. Heldigvis har vi i de
seneste dage modtaget mange
positive signaler fra kommunen om forhandlingsvilje. Så
jeg ser frem til, at vi nu kommer i gang og hurtigt får en

byggetilladelse til byggeri af
parkeringsanlæg og bro til
Operaen. Det vil være til stor
glæde for vores publikum.
Hvis der er vilje i kommunen,
kan vi komme hurtigt i gang

Ny Østergade 9 / Pistolstræde
1101 København K
Telefon: 3314 5743
www.alsace.dk
E-mail: alsace@alsace.dk
Åbningstider:
Man-lør 11:30-24:00
Køkken:
11:30-22:45
Første søndag i måneden
11:30-16:00
Lukket: Helligdage

Jm

Strandbar og skøjtebane
på Kvæsthusmolen
NYBYGGERI

med midlertidige aktiviteter: Sand på Kvæsthusmolen,
etablering af Ofelias strandbar, udendørsteater, samt måske en skøjtebane til vinter.”
jm@koebenhavneravisen.dk

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

Nu også
siddepladser

Jørgenholst_41x100.indd 1

11/05/06 10:36:21

Se her billeder af, hvordan en fremtidig Kvæsthusmole f.eks. kunne se ud.

Miss Afrika Danmark 2009
UDENFOR VOLDENE 6. juni blev
Afrika fejret for fulde gardiner
i et langt og flot show i Store
Vega, hvorfor Københavneravisen måtte ud over voldene: Det
er heldigvis ikke alt, der kan opleves i Kbh. K. Overskuddet på
kr. 60.000 fra showet doneredes
til et projekt, der skal være med
til at forbedre traumebehandling i Rwanda. Velgørenhed, talentshow og skønhedskonkurrence på én gang: Et nummer
til efterfølgelse. Og Miss Afrika
Danmark blev Selam.
Tjek www.missafrica.dk
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LÆDERSTRÆDE 10
1201 KBH. K
TLF. 3332 4030
WWW.STRAEDET.DK
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»Større og mere festligt«
90 lande sender homoseksuelle, biseksuelle, lesbiske og transseksuelle til
Københavns største sportsbegivenhed
til dato: World Out Games. 5000 deltagere udøver sport og fester i K. de sidste ni dage af juli. Københavneravisen
har talt med projektleder Uffe Elbæk
om rettigheder og OL-rekorder, parader
og modreaktioner - og sikkerhed.
Af Jeppe Marsling

Hvorfor er World Out Games
nødvendigt, når vi allerede
har et OL?
Lad mig slå fast en gang for
alle: Der er kun ét OL i verden,
og det er det der netop blev afviklet i Beijing. Derfor er det
misvisende at kalde World
Outgames for homo-OL, selvom arrangementet ud over
en stor menneskerettighedskonference og stort kultur og
kunstprogram også rummer
et stort sportsprogram. Man
kan sige at World Outgames
er som et DGI’s landstævne blot på internationalt niveau.
Når begivenheden er så vigtig, er det fordi at hvert tredje
land i verden desværre stadig
kriminalisere kærlighedsrelationer mellem mennesker
af samme køn. Og ud af disse
lande er der endda syv hvor
disse kærlighedsrelationer er
ensbetydende med dødsstraf.
Så World Outgames er en
menneskerettighedsbegivenhed fremfor noget andet.
Er der på det sportslige
plan chance for at officielle
OL-rekorder bliver indhentet?
Der er tale om mennesker
der selvfølgelig tager deres
sport seriøst, men som også
deltager i arrangementet pga.
af den sociale ramme det også
er. Men indenfor nogle få af
sportsdiciplinerne - blandt
andet indenfor svømning - er
der en reel chance for en eller
flere rekordtider.
Hvor alvorligt skal publikum indstille sig på det sportslige. Bliver det også festligt og

fjollet under konkurrencerne?
De lokale sportsforeninger
som afvikle de forskellige konkurrencer i samarbejde med
World Outgames, har helt sikkert tænkt på at gøre noget ud
af, at der også er hyggeligt på
de enkelte sports-venues. Så
festligt skal de nok blive. Men
fjolleriet tror jeg ikke der bliver plads til, for deltagerne tager jo deres sport seriøst.
Rettighederne

Hvad er det vigtigste spørgsmål der bliver rejst på Menneskerettighedskonferencen?
På Menneskerettighedskonferencen, der bliver afviklet i DR’s nye koncertsal og
nabo-institutionen IT Universitet, vil man både blive præsenteret for en perlerække af
internationale hovedtalere
og parallelt hermed vil der
blive afviklet 100 forskellige
workshops som omhandler
alle aspekter af det at være en
LGBT-person i dag. Eksempelvis arbejds- og uddannelsesforhold, kultur og medier, sociale og sundhedsforhold etc.
Men allervigtigst er det dog,
at menneskerettighedskonferencen sætter fokus på en
lang række konkrete positive
eksempler på, hvordan man
rundt om i verden har arbejdet med at gøre op med den
undertrykkelse, stigmatisering og forfølgelse LGBT-personer mange steder i verden
fortsat bliver udsat for.
Hvor godt rettighedsmæssigt har danske homo -og

transseksuelle det i forhold til
andre EU-lande?
Danmark var helt i front
på LGBT-område frem til
1989, hvor vi blandt andet var
det første land i verden som
indførte muligheden for registreret partnerskab.Siden da,
er der desværre stort set ikke
sket noget fremskridt, før i år
hvor folketinget besluttede at
nu kan LGBT-personer også
adoptere. Derfor er en lang
række europæiske lande løbet
forbi os, hvad gælder ligestilling på LGBT-området. Det
gælder blandt andet Norge,
Sverige, Holland, England og
ikke mindst Spanien.
Programmet i K

I skriver at fester hele ugen
bliver “strøet gavmildt ud over
byen”. Hvad sker der i K?
Både åbnings- og afslutningsshowet foregå foran Københavns Rådhus, hvor alle er
velkommen til at deltage - og
det er gratis! Åbningsarrangementet er den 25. juli om aftenen og afslutningen er den 1.
August om eftermiddagen og
tidlig aften. Gratis er også det
store kulturprogram, som bliver afviklet hele ugen på en
række offentlige pladser i det
indre København. De mange
kunstnere, musikere, sangere,
dansere og forfattere kommer
fra seks udvalgte byer. Nemlig Melbourne i Australien,
Rio fra Brazilien, Tel Aviv fra
Israel, Antwerpen fra Belgien
og endelig vort eget Århus.
Så jeg håber virkelig at

københavnerne vil gå på opdagelse i dette store og mangfoldige gratis kulturprogram.
Derudover vil der også være
en lang række udstillinger
hvor Nikolaj kunsthal og Bymuseet står for de to største.
Endelig bliver der arrangeret
en lang række fester i løbet
af ugen. Hvis man er interesseret i at deltage i dem, skal
man huske at købe en billet.
For de skal nok blive udsolgt.
Bliver Pride-paraden kæmpestor i år?
Pride Paraden indgår som
en del af afslutningsarrangementet den 1. August. Og vi
vil fra World Outgames selvfølgelig opfordre alle vore deltagere til at gå med i Paraden.
Så forhåbentlig bliver dette
års Copenhagen Pride større
og mere festlig end nogen
sinde tidligere.
Modreaktionerne og sikkerheden

Er I indstillet på modreaktioner fra folk der synes at det
er for “seksuelt” med en stor
parade?
Et arrangement som World
Outgames vil i sagens natur
vække følelser. Både positive
som negative følelser. Anderledes kan det ikke være, når

målgruppen er LGBT-personers rettigheder. Nogen vil
synes det bare manglede og
andre vil være modstandere.
Og det er jo helt i orden, at
man ikke har lyst til at tage
del i World Outgames-ugen.
Men alle skal i hvertf ald have
invitation. For World Outgames er en åben fest for alle!
Jeg håber at københavnerne
så og sige vil beskytte World
Outgames mod ubehageligheder. Men hvis der i løbet af
ugen alligevel opstår dumme
situationer, så er der heldigvis
masser af Outgames-frivillige
til stede, der ved hvordan de
skal reagere.
Har I et godt samarbejde
med politiet i tilfælde af at der
kommer chikane af den grovere slags?
Der er et tæt og forbilledligt
samarbejde med Københavns
Politi. Så alle sikkerhedsforanstatninger er udviklet i et
tæt koordinerende samarbejde med Københavns Politi og
Brandvæsenet.
jm@koebenhavneravisen.dk
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SOMMERLÆSNING MED KØBENHAVNERAVISEN

Da Indre By flød over
Ib Michaels hidtil usete blanding af erindring, fantasi og erkendelse fra Indre By i 70’erne
har ramt boghandlerne: Vilde Engle. Her interviewes han om svigt og forsoning.
Af Jeppe Marsling, kulturredaktør

INTERVIEW Tysklands store forfatter
Thomas Mann skrev ”at en kunstner
er den, hvis liv er symbolsk”: Det passer – på godt og ondt – på Ib Michael,
hvis ungdom favner hele spektret af
oprørets sejre og svigt. Som få lader
han tidens modsætninger fremstå i
en sammenhæng.
Var ungdomsoprøret så voldsomt
som - en flodbølge?
Det var en tsunami af en ny tidsånd, stor og brusende og umulig at få
hold på. På et tidspunkt havde man
en fornemmelse af at himlen var helt
nede og røre jorden. Og når man oplever et tidehverv, kan det være svært
at justere begejstringen med selvironi, dels var vi næppe så mange, som
vi troede, til gengæld var det os der
skabte udtrykket: Mode, supermodeller, syrerockere, indianere, yogier
og kommissærer. Men som alle ungdomsbevægelser var vi omgivet af et
tavst og altfortærende flertal, af modsatrettede tendenser fra Fremskridts-

partiet til Blekingegadebanden. Derfor er romanen først og fremmest en
beretning om at være ung, ikke bare i
tresserne men til hver en tid.
Hovedpersonen mister sin bedste
ven til stofferne og går i cølibat og i
meditationsskole for at styre drifterne.
Var det i 70’erne et generelt problem
for unge, der levede livet, at styre den
lyst og vrede som rockmusikken og
stofferne frigjorde?
Jeg tror det var et generelt problem
- for dem af os der nu engang var hoppet på den limpind - at komme ud
af glasklokken. Andre var gået til de
hårde stoffer, nogle for vild på syre og
kom aldrig tilbage til virkeligheden.
Yogaen tilbød en vej ud, en renselse
af sanseapparatet, en god kostplan,
og en ganske effektiv fysisk genopbygning. Det var hverken for at styre drifterne eller libidoen, og aggressionen
gik videre til dem der endte i politisk
fanatisme. For slet ikke at nævne det
segment som i dag slet ikke vil høre

om tiden. Den religiøse stræben havde
andre årsager, vi troede rent faktisk
det handlede om at få Kundalini-kraften helt til tops i kronechakraet! Men
opbygningen af en Yoga Ashrama viste sig blot at være en anden udgave af
Kammerat Napoleon, det er nok min
egentlige pointe.
Fortælleren søger fantasi snarere
end utopi. Alligevel finder han til sidst
udtryk for sine holdninger i ”happenings”. Er det blot hans måde - eller
generelt den ærligste måde engagere
sig på?
Dybest set er alt engagement i tilværelsen ærligt. Fortællerens søgen
efter utopier er skam ærlig ment.
Hele vejen igennem. Han hører så
til dem der, med et andet af tidens
slagord, vil have fantasien til magten. Happenings går ud på at indføre
afmagten i magtens sted, det viste fx
i Solvognens stort gennemførte indianermassakre under Rebild-festen.
Mit engagement har jeg med mig op
til dato, jeg rejser stadig til Latinamerika og støtter indianerbevægelser
gennem en privat fond. At være et
fortsat engageret, levende menneske
er ensbetydende med at kunne skifte holdning. Det har aldrig været et
spørgsmål om venstre eller højreorientering i denne verden,
de to går fint sammen - i strækmarch. Prøv at sig det højt: Højre!
Venstre!
Fristelserne er for mange og det
ender med skilsmisse for fortælleren
– og en stærk skildring af at savne sit
barn og have et barn der savner. Reddes parrets fælles engagement dem fra
jalousi og bitterhed?
Ja, det kan du godt sige. Hvad vi
end var, var vi det med hud og hår.
Men jeg er glad for at du har fået øje
på smerten. Don’t tell it, show it. Jalousi blev en følelse, der modsagde
parolen, der var bitre fejltagelser på
spil, utopier og forhold brød sammen,
og den seksuelle frigørelse havde en
pris. Man kan være blind for det, når
det sker, det er et menneskeligt vilkår.
Men det skal jo være vist i fortællingen og ikke komme ud af teksten som
en selvbekendende holden dommedag
over sig selv.
Det ender med ”en rejse tilbage” en
ekspedition til mayakulturen, der redder fortælleren fra drukturene: er ”den
store rejse” ud også i dag vejen frem -

At være et fortsat
engageret, levende
menneske er ensbetydende med at
kunne skifte holdning
eller er den et flugtforsøg, der hellere
burde ende i ens barndomsby?
Jeg vil gerne slå fast at rejse og flugt
intet har med hinanden at gøre. Som
om man kunne flygte fra noget der nagede én. Rejsen reddede mig fra halvfjerdserne, er fortælleren uforskammet
nok til at antyde. Jeg var heller ikke
meget hjemme i de år, og fik i stedet en
indsprøjtning af andre virkeligheder,
som var med til at præge mit litteratursyn. Rejsen er ikke en virkelighedsflugt, tværtimod er den en udvidelse af
virkeligheden. Den største flugt foretages, i snæversynets forstand, af den der
aldrig rejser af barndomsbyen, men
forbliver - indædt og rodfæstet i egne
kulturmønstre og værdier. Den, der
kun vil se sig selv i spejlet, kan ende
som et grimt syn. Nysgerrighed åbner
døre, fordomme lukker dem.
Når Ib Michael engang er borte,
vil hans ungdomserindringer ligge tilbage på stranden som en konkylie de
unge holder op til hinandens ører.
jm@koebenhavneravisen.dk

Ib Michael, VILDE ENGLE,
376 s., Gyldendal, 299 kr.
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Fra landsbyen
til hovedstaden

Til dig selv eller
som gave/gavekort
Unikt tøj i naturmaterialer

Af Jeppe Marsling, kulturredaktør

Københavneravisen mødte den verdensberømte kinesiske forfatterinde Guo
Xiaolu i Huset i Magstræde: Det blev til en samtale om at flytte fra landsby
til storby – og om hendes “20 Brudstykker af en Hungrende Ungdom”.
sig selv ved at skulle leve op til standarder for, hvornår man er
succesfuld i storbyen?
Det er nødvendighed før mulighed. Hun SKAL bestå alle
prøverne og have alle stemplerne. “Stemplet” er opfindelsen
af social magt. Kafka har allerede skrevet dét. Man lever for
disse papirer i et reguleret samfund – også selv om man en rebel, er man nødsaget til dette, alt imens samfundet formindsker én, dag for dag.
Bøhlandet fremstår som et sted uden udvikling, som et
slags fængsel. Men er det hovedpersonen, Fenfang, der har et
sort syn på landlivet - eller er det gået i sort?
Fenfang er en slags anarkist eller en romantisk nihilist,
hvis mulige sortsyn stammer fra en kærlighedsløs barndom
i isolation, samt barske sociale omgivelser. Selv har jeg – som
forfatter og person – forholdt mig til min barske landsbybaggrund og ved hvor mine følelser har rødder; jeg respekterer
landet dybt og kender til sorgen mellem bønderne og jorden.
“Pludselig savnede jeg det nådesløse liv i Beijing. Jeg savnede min usikkerhed. Jeg savnede min ukendte og farlige
fremtid. Guddommelige Røvhul i Himlen! Jeg savnede mit
livs skarpe kanter”, udbryder hovedpersonen. Hvad er det ved
storbyen, der er så tiltrækkende?
UNGDOM. Det er alt, det forklarer alt. Ungdom handler
om begær, de uopnåelige ting, ikke de ting man har besiddet.
Opnår hovedpersonen ikke en form for anerkendelse udi kærlighed og arbejde til slut?
Jeg mener ikke hun bliver anerkendt. Hun er en udstødt
- også selvom hun lyver over for selv om at hun er blevet accepteret af samfundet.

Magnolia
St. Kongensgade 17 B
1264 Kbh. K
tlf. 2625 2499

Zoneterapi

Tlf.: 29 93 12 58

Salon Lizette
v/ Ea Brøndberg

jm@koebenhavneravisen.dk

INTERVIEW Fastboende i tre hovedstader – London, Paris og
Beijing – er Guo Xiaolu, født 1973, en verdensborger som få.
Men hun er ikke ukritisk, hvad storbyborgeres syn på fattige uuddannede tilflyttere angår. Hendes første roman på
dansk - “20 Brudstykker af en hungrende ungdom” – er netop
en smuk grotesk fortælling om for at ville bide sig fast i en
hovedstad. Selv sammenligner forfatteren sin hovedperson
med ”en sort fugl, der tager skinnende ting hjem til reden”, et
ironisk billede på outsideren, tilflytteren, der gerne vil være
moderne, rig og berømt.
”I de fire år var jeg som en stol, der var tilovers i et stormagasin, glemt i et mørkt hjørne”, skriver hovedpersonen, landsbypigen Fenfang. Hvorfor ser storbyboere ned på tilflyttere fra
landet?
Jeg er vred over dette og tror, at storbyfolk har glemt dels
hvorfra de oprindeligt kom og dels det simple hverdagslivs
udspring – mad, dem man elsker, et eget stykke jord. Det
faktum, at en bærbar computer er dyrere end samtlige afgrøder en kinesisk bonde forsøger at dyrke i hele sin livstid, viser
den mest vanvittige situation i det moderne samfund - og er
brutalt mod det basale bondeliv.
Hovedpersonen uddanner sig i alle retninger. Mister hun

Tlf.: 33 15 18 25
Sølvgade 3
1307 København K
Lukket mandag

”20 brudstykker af en
hungrende ungdom”,
Xiaolu Guo,
Flydende oversat fra engelsk af Henrik Torjusen
og Lasse Rask Hoff, Forlaget Bahnhof, Pris: 250
kr., 176 sider, illustreret.

EgonL_41x60.indd 1
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Hjalte Tobias Haugstrup Kragesteen, htk@koebenhavneravisen.dk

KLAVERMANDEN, OPFINDEREN OG ORGANISATOREN:

YUL ANDERSON

bruger for at beskrive sin person metaforen at solen ikke ved at den skinner, jeg tolker det som betydende at
Yul drives af indre kræfter frem for
ydre og at han derfor ikke er underlagt ydre modstand på normal vis.

Af Jacob Borg Christensen

PORTRÆT Yul Anderson er et velkendt

Købmagergade-fænomen i selskab
med sit klaver, men det er en fejl at
tro Yul blot er en gademusiker. Jeg
blev selv overrasket over manden, en
af den slags personer som enten er gal
eller genial men under alle omstændigheder frit ﬂyvende. Vores møde
ﬁnder sted i Yuls arbejdslokale hvor
en ny opﬁndelse er ved at tage form,
Yul er nemlig en opﬁnder og lidt af
en ﬁlosof skal det vise sig. Han har
opfundet et sæt høretelefoner, som
ifølge Yul, er de første som er i stand
til at gengive en realistisk 6-kanals
surround oplevelse og før samtalen
går i gang pakker Yul arbejdet med
sin nyeste opﬁndelse væk, noget som
mest af alt ligner en blæksprutte fra
fremtiden.
Den korte demo jeg ﬁk af høretelefonerne lød ganske lovende på trods
af at den blev afviklet fra en ipod og
ikke en surround forstærker. Om Yuls
opﬁndelse er klar til markedet skal
der nok et rum med reklæmemænd
til at vurdere men der er ikke de store
penge i dem endnu. Yul er med egne
ord heller ingen forretningsmand.
Ny teknologi skabt i en københavnerlejlighed af gåpåmod frem for i et ﬁrmas dyre og hemmelige laboratorie
kan dog kun aftvinge respekt.
Ham der startede det hele

Yul var idémanden og primus motor
i organiseringen af en multi-kulturel
festival på University of California,
Davis i 1980. Sidenhen er festivalen
blevet et årligt tilbagevendende fæ-

Klavermand og tangenttrold

En samtale med manden, som spiller efter sit eget klaver.

nomen. Yul tog sit projekt med at skabe kulturelle broer via musik til nye
højder da han i de efterfølgende år i
80’erne arbejder sammen med Amnesty International om at oprette en
’Multi-Cultural Entertainment Circuit’. Yul organiserede koncerter i en
lang række europæiske byer og hans
tidlige arbejde har således resulteret
i store ikoniske koncertbegivenheder
så som Live Aid og den nuværende
standard med at bruge musik som
støtte for udviklingsprojekter. Yul
har dog ikke haft den samme success

her til lands, idet hans projekter har
måttet lide under den herskende jantelov. Yuls forskellige arrangementer, blandt andre koncerter i Nikolai
Kirke og klavermusik til visninger af
ﬁlm i Tycho Brahe planetariet, blev
stoppet og erstattet med noget mere
kommercielt.
Yul værger sig ikke over tingenes
tilstand og siger at han er blevet en
stærkere person som følge af modstanden. Han afviser blankt at ﬁnde
sig til rette i rollen som underdog eller at passe i en rolle overhovedet. Yul

At Yul drives af indre kræfter kommer til udtryk i hans måde at spille
musik på. Som solist beﬁnder han sig
i en musikalsk verden som er adskilt
fra publikum. Han spiller ikke op ad
publikum som man kender det fra
andre koncerter. Det ses når Yul med
lukkede øjne indhyller Købmagergade i tonerne fra sit klaver.
Det er samtidigt en af de ting som
adskiller Yul fra en anden mand som
omkring 100 meter længere nede på
strøget spiller sit keyboard for forbipasserendes mønter. Man kommer
næppe heller til at se keyboardspilleren spille i koncertsale, hvilke Yul
af og til bevæger sig ind i – i oktober
er der to koncerter linet op i Tivolis
koncertsal. At Yul er en dygtig pianist kan se for sig selv på Youtube
hvor der ligger en video af Yul fra en
tidligere koncert i Tivoli hvor han giver hvad der er blevet min yndlingsfortolkning af Bob Dylans nummer
all along the watchtower. Yul spiller
til dagligt, eller lader sin sols stråle
skinne om mand vil, for at give mennesker en mulighed for at høre original klavermusik i hverdagen. Yuls tilfredsstillelse og glæde ved at at røre
mennesker med sin musik er ikke til
at tage fejl af.
jbc@koebenhavneravisen.dk
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Søs Bell Andersen, sba@koebenhavneravisen.dk

TASCHEN
i Østergade 2
Første i norden

Farvel til
Biblioteksboghandlen

Rosengårdens_41x60.indd 1

Ophørsudsalg kørte
frem til 15. maj, hvor den
store boghandel på Kultorvet
lukkede endegyldigt. Til BogMarkedet nr. 3 siger boghandler Nina Jakobsen, at hendes
lejemål er blevet opsagt af
ejeren, Højgaard Ejendomme
A/S: »Jeg kunne sikkert godt
have kæmpet for at beholde
lejemålet, men det ville være
blevet en lang og opslidende
affære, så det orker jeg simpelthen ikke.«
Nina Jakobsens far, Børge
Jakobsen, grundlagde Bib-

LUKNING
Af Hjalte Kragesten

15. maj åbnede en
yderst eksklusiv boghandel i
centrum af indre by, den første i Norden: Taschen hedder
verdensforlaget og forretningen, som lægger tryk på, at
bøger først og fremmest skal
betragtes og beundres.
Det handler om signalværdi, når man handler bøger hos Taschen. ’Kaffebordsbøger’ kaldes de gigantiske
bøger, fordi de er tiltænkt at
skulle ligge fremme på kaffebordet, så gæster og familie
med misundelige blikke kan
beundre de æstetisk udformede bøger. Tager man dem
op og bladrer i dem, kan man
blive lidt klogere på Picasso,
Schiele og Michelangelo,
for Taschen er ”Kejseren af
kunstbøger” om man vil.
NYÅBNET

Noget for enhver smag

Der er lidt af hvert at vælge
imellem, når man køber bøger hos Taschen. Genrerne
spænder over arkitektur,
kunst, klassikere, design,
mode, film, livsstil, billeder,
popkultur og sex, så der skulle være noget til alle og en
hver. Priserne spænder lige

så bredt fra 50 kr. til svimlende 75.000 kr. for forlagets
34 kilo tunge ”Greatest of all
time”. Eller ”GOAT” som den
populært forkortes, der er
en hyldest til alle tiders største bokser Muhammed Ali.
Der er altså både de yderst
eksklusive værker, hvor tegnedrengen skal være i orden,
og samtidig bøger i alle genrer, så almenvellet også har
mulighed for at få stillet sin
litterære og æstetiske tørst.
International kæde

Taschen lyder tysk, og det er
det også. Men Taschen, som
er grundlagt af Benedikt Taschen, har siden begyndelsen
i 1980 udviklet sig til et verdensomspændende bogforlag
nu med 9 forretninger verden
over. Byerne Berlin, Köln,
Hollywood, Beverly Hills,
Bruxelles, Cologne, London,
New York og Paris, har nydt
godt af Taschens tilstedeværelse. Byer som alt andet lige
sender et stærkt signal om, at
Taschen er eksklusivitet. København er altså blevet den
næste og faktisk den første
by i Norden med ’kaffebordsbøger’ i hovedgaden.
htk@koebenhavneravisen.dk

SE VINDUERNE MED DE MANGE TILBUD

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

lioteksboghandelen i 1957,
og datteren overtog i 1980. I
mange år var forretningen
leverandør til Københavns
Hovedbibliotek. Det blev afviklet i forbindelse med, at
biblioteksleverancerne kom i
udbud og gik til anden side.
Endelig har Biblioteksboghandelen i mange år haft landets
største udbud i nedsatte bøger. Et vigtigt strejf af kultur
er borte fra Kultorvet! Er man
til bøger er det Fiolstræde
man skal nedad fra nu af.
jm

Åbningstider
Man-Tors:
Fredag:
Lørdag:

11/05/06 10:04:12

9.30 - 17.30
9.30 - 18.00
9.30 - 14.00

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

Min yndlingscafé: JULI

DET STORE UDBUD

www.pedalatleten.dk

Pedalatleten_41x100.indd 1

I Sølvgade skråt overfor
Kongens Have ligger Café Leo.
Indretningen er enkel med 2
mandsborde til turtelduerne
eller lange bænke til det større
selskab og arrangementer.
Caféen har sin faste kundekreds fra nærmiljøet. Om
sommeren er der klemt et par
borde ind på fortovet, for caféen har fornøjelsen af at ligge
på solsiden af Sølvgade i eftermiddagstimerne.
Brunch, frokost eller aftenmenu eller ugens ret kan man
læse om på tavlen i caféen. Leo
byder på det hele og endda til
priser, hvor de fleste kan være
MAD

29/05/06 15:24:36

med – selv i disse finanskrise
tider. Brød, æg, bacon, ovnstegte kartofler, pandekager,
parmaskinke, bulgursalat, tomatsalat dagens salater og ost.
Udbudet er stort, hvis man
kikker forbi til en solid brunch,
når caféen åbner og man kan
nemt blive hængende og lade
formiddag blive til eftermiddag. Et af de sikre hits er Leo
Cheeseburger serveret i hjemmebagt boller med ovnstegte
kartofler. Du kan også snuppe
en Ciabattabolle med mozzarella, soltørrede tomater og grov
sennepsdressing i forbifarten
eller tage maden med hjem. rh

Jørgenholst_41x100.indd 1
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Alexander Højfeldt Lund , ahl@koebenhavneravisen.dk

Til søs med bus

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

✂

Et flertal på Københavns Rådhus vil etablere en ny havnebuslinje mellem Nyhavn
og de ny boligområder i Sydhavnen; Teglholmen og Sluseholmen
Af Alexander Højfeldt Lund

Der skal etableres en
ny havnebuslinje mellem
Nyhavn og Sydhavn. Et flertal på Rådhuset vil forbedre
den kollektive trafik til søs
og skabe hurtige og dermed
skabe hurtige forbindelser
mellem Københavns centrum og de ny boligområder
på Teglholmen og Sluseholmen.
Baggrunden for beslutningen om etableringen af
en sådan linje er, at det ikke
er muligt at indsætte normale busser i de nye boligområder. Det selvom der er blevet
afsat 3,5 mio. på budgettet til
formålet.
TRAFIK

muligt at få en 12-meter bus
ind I boligområderne, men
det er bare ikke muligt at
få den ud igen. Det skyldes,
at der ikke er nogen arealer
at vende på. Derfor kan en
almindelig buslinje på hjul
først bliver aktuel i 2011, når
den planlagte bro mellem
Sluseholmen og Teglholmen
opføres.
Så længe vil politikerne
ikke vente. Man frygter at

denne del af byen bliver til
en bilby.
“Hvis vi laver en ny by i
Sydhavnen, og den ikke kan
betjenes med kollektiv trafik, ender det med at blive
en bilby. Så jeg synes, det er
en rigtig god idé med havnebusser, fordi man dermed kan komme nemt og
hurtigt til og fra Indre By,
og endda helt uafhængigt
af trængselsproblemer på

Udbud på vej

Trafikselskabet Movia arbejder i øjeblikket på et forslag
til udbud med havnebusser,
der efter planen skal sejle
hver halve time i myldretiden og hver hele time i de
øvrige dagtimer.
Movia er med i projektet,
da forhindringer for en normal buslinje er store. Torsten Rasmussen, områdechef for Movia i København,
fortæller at det ville være

m/k klip

195,-

vejene,” siger Socialdemokraternes politiske ordfører
Anne Vang.
Bondam om bord

Teknik- og miljøborgmester,
Klaus Bondam (R), siger de
Radikale er store tilhængere af udvidelsen af havnebuslinjerne. Han mener dog
også, at der skal arbejdes på
at gøre havnebusserne mere
miljøvenlige.
“Vi har længe arbejdet
med et hurtigere havnebuskoncept, der også kan integreres bedre med den øvrige
kollektive trafik i København. Så det nye forslag er
bestemt ikke en tanke, der
er fremmed for os. Vi skal
selvfølgelig også arbejde
for, at havnebusserne kommer til at forurene mindre.
Man skal ikke længere væk
end til Hamburg for at se
miljøvenlige havnebusser i
fuldt flor,” siger Klaus Bondam.
Dermed skulle vejen
være banet for en tilføjelse
til bussernes maritime familie.
ahl@koebenhavneravisen.dk

More is more
Af byhistoriker Jan Janssen

HISTORIE For et og et kvart århundrede siden kunne arkitekter som
Meldahl og Dahlerup og bygherrer
som Carl Jacobsen ikke modstå fristelsen til at klistre rigtig mange og
helst forskellige murede og støbte dekorationer på tidens københavnske
facader. Uden skrupler. Elementerne
købtes per illustrerede kataloger i
Tyskland, Østrig eller herhjemme og
ejerne, lejerne, fotograferne og petitjournalisterne blev selvfølgelig dybt
benovede og priste sig lykkelige, at
København nu var en verdensby og
lignede Paris og Wien. Fabrikkerne
for bygningselementer var leveringsdygtige i hellenisme, byzantinisme, romanik, gotik, tidlig og sen

renæssance, barok og rokoko, efter
ønske også i maurisk og tyrkisk stil.
Mest populær i 1880erne var barok
og renæssance. I cement, gips, træstuk (indendørs) eller terrakotta.
I en mere moderat og moden form
kan vi studere denne epoke på Ferdinand Meldahls huse rundt omkring
Marmorkirken, for eksempel Frederiksgade 1. De heftige korintiske søjlekapitæler af cement med hermehoveder og tykke festoner med overdådige
sløjfer fra firmaet G. F. Bamann sidder på glatte lisener. Vinduerne på
1. sal har fordakninger i form af
varierende segmentfrontoner, der er
forbundet med vinduerne på 2. sal
med svulmende bånd, mens 3. etages vinduerne må nøjes med et kvindehoved som slutsten og skælmske

dybt hængende festoner under indfatningen. Midtergavlens forhøjede
vindue bærer diverse pyntemærker
og en muslingefronton. Hver etage
inklusive kælderen har selvfølgelig
efter tidens stil sine specielle vinduer
med hver sin obligate buede vinduesafslutning. Hele bygningens facade
imponerer ved højtråbende både lodrette og vandrette linjer. Arkitekten
ville have det hele og mere til og fik
et firserhus, der sagde spar to til C. F.
Hansens spartanske klassicisme fra
statsbankerottens tarvelige tid.
jj@koebenhavneravisen.dk

Et eksempel på en Korintisk søjle
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»Man må ikke få børn, hvis
man tænker på Nutella«
Det Kgl. Teater slår for anden gang dørene op til royal revy. I år er navnet
’Revy09 – Så længe kronen holder’: En servering sjov samfundssatire.
Revyens rammer –
både de musikalske og de
scenografiske - er elegante
og indtagende. Kapelmester Lars Fjeldmose leder
sikkert sit orkester gennem
diverse melodier, og Rikke
Juellunds betonscenografi
skubber spillerne i front.
Perler, rockere og finansforvirrede almendanskere
er blevet trukket en tur
gennem Niels Olsens iscenesættelse af denne sommers revy, og det kommer
der et ganske humoristisk
resultat ud af.
Se blot Tammi Øst give
et bud på finanskrisens naive ofre. I en kælen og sukkersød tone trækker hun
Niels Olsens bearbejdelse
af børnevisen ’Langt ude i
skoven’ langt ind i byen, for
her ligger jo den lille bank.
Og det er netop i den lille
bank, hvor du og jeg har
lånt til bolig, bil og brændeovn. Det var meget dumt.
”Aldrig så jeg så dumme dig
og mig”.
Med Jens Blendstrups
lille satiretekst ’Tyk’ får de
fedtforskrækkede en overhaling. Jens Jacob Tychsen
stjæler bogstavelig talt
scenebilledet med sin volu-

TEATER

minøse skikkelse og en meget ydmyg monolog. ”Man
må ikke få børn, hvis man
tænker på Nutella”, forklarer han. Og man må heller
ikke få et job eller besøge
sin mor og far. De tykke
smitter, og derfor må de
ikke være med i vores velpolerede supersamfund.

Foto: Thomas Petri

Af Helle Kvist

Nu skal vi ikke sove mer’

Endnu en børnesang hives
på scenen, når Tammi Øst,
Louise Mieritz og Ditte Hansen spinder videre på eventyret om Tornerose – og det
bliver et af den royale revys
stærkeste numre. For Tornerose eller ’Torneurose’, som
hun hedder her, er et skilsmissebarn, som stikker sig
på en heroinfyldt sprøjte og
ender med en forkert kæreste på Blågårdsplads. Teksten tilbyder rå realisme, og
den er fremført formidabelt
af den unge Anne Vester
Høyer, der med opmærksomt blik og fuldkommen
stemmefrasering lister over
scenen og fortæller os, at
”Nu skal vi ikke sove mer’”.
Tornerose-karikaturen
stikker dybt, men rigtig
bidsk bliver den Kongelige
Revy kun pletvis. På trods
af de socialsatiriske numre,
er der en del af revyen, som

ikke når til tops. Et nummer
om Fogh – ’Alt bliver godt,
for Fogh han er i NATO’ –
får lov at hænge uden pointe, og en sang om det grå
gulds selviske forbrug bringer intet nyt med sig.
Pyt med isen

Til gengæld skaber ’Revy09
– Så længe kronen holder’
dejlige konkrete billeder på
uoverskuelige emner. Tag
for eksempel Niels Olsens
korte klimakommentar ’Is-

Café Leo

sol’. ”Jeg har jo sagt, at jeg
ikke har flere is”, vrisser
Kurt Ravn irriteret, mens
han vandrer over scenen
iført blåhvid kastet. Og
efter ham trisser en slukøret isbjørn. Det er et simpelt men effektivt billede.
Der er også Jens Korses og
Oliver Zahles finurlige og
super optimistiske figur
’Pytmand’, spillet af Henrik
Koefod. Pyt med den globale opvarmning, det betyder
bare en rigtig varm sommer

for vores børns børn. Det er
billeder, vi kan forstå – og
så er det morsomt!
’Revy09 – Så længe kronen holder’ spiller i Skuespilhuset indtil 5. juli. For
yderligere information og
billetbestilling se www.kglteater.dk.
hk@koebenhavneravisen.dk
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Brunch, frokost og aftenmenu
Åbningstider:
Mandag: Lukket
Tirsdag - fredag: 11.00 - 22.00
Lørdag - søndag: 10.00 - 22.00
Sølvgade 2, 1307 København K
Telefon: 33 93 33 11
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Telefonhuset
Af Jacob Borg

Telefonhuset totalrenoveres af Carlyle Group. Der skal forventes moderne kontorlokaler i stor skala
RENOVERING TDCs gamle hovedkvarter i København blev i 2007 købt af
den amerikanske kapitalfond the
Carlyle Group af KTAS pension for en
lille milliard kroner. Grunden befinder sig omkredset af Larslejstræde,
Nørregade og Skt. Petri Kirke og er
derfor blevet omdøbt fra Telefohuset
til Skt. Petri Passage. Når den anslåede pris for renoveringen bliver lagt
til vil projektet koste ca. 1,2 milliarder – der er altså tale om et omfattende arbejde som forhåbenligt kan
løfte kvarteret som helhed. Det er i al
fald det som det valgte arkitektfirma
Arkitema satser på vil ske når renoveringen er færdig. Arkitemas mål med
projektet er at ’gøre det døde rum levende – at gøre pausen meningsfuld
og på den måde skabe et sammenhængende forløb mellem Nørregade
og Larslejsstræde’ – arkitema.dk.
Hvordan helt præcist Arkitema vil

åbne grunden for offentligheden er
endnu uvis, men man må håbe at de
viser kvarteret samme respekt som
bygningerne.
Omfattende projekt

Det lykkedes at få TDC til at fraflytte
ejendommen allerede i 2008 frem for
den oprindelige dato på medio 2009.
Projektet vil derfor være færdigt i
dette år og det forventes at de første
lejere flytter ind allerede omkring
årsskiftet 2009-10. Selve grunden
er på 49,000 m², hertil skal det siges
at det næsten er umuligt at opdrive
kontorfaciliteter i indre by på over et
par tusinde m², og af disse vil 38.000
kvm² egne sig til udlejning af kontorlokaler. Det forventes at de 38.000
m² vil give plads til mellem 1.200
og 1.800 kontorpladser. Hvad der så
kommer til at ske med de resterende
11.000 m² er ikke godt at vide. Hvem

der ender med at leje sig ind i den
nyrenoverede Skt. Petri Passage er
ligeledes uvist. Ulrik Larsen som er
ejendomsforhandler for projektet
regner med at der bliver tale om en
til to lejere indenfor den offentlige
eller finansielle sektor eller fra revisions eller konsulentbranchen.
Konspirationsteorier

Det amerikanske investeringsfirma,
Carlyle Group, som er bygherre på
projektet har investeret i ejendomme
i flere lande i europa. Carlyle Group
er således involveret i to andre projekter i København – udviklingen
af bydelen Christiansberg ved Grøntorvet i Valby og Krøyers Plads på
Christianshavn. The Carlyle Group
er genstand for en hvis negativ medie opmærksomhed. To dokumentarfilm, den ene af dem Michael Moores kontroversielle Fahrenheit 911,

beskæftiger sig med Carlyle Group
og hvad man må kalde konspirationsteorier. Således sammenkædes
Bin Laden familien og dens investeringer med Carlyle Group og andre
af Carlyle Groups investorer og bestyrelsesmedlemmer. En liste som
tæller prominente politiske personer
så som George H. W. Bush og dennes søn George W. Bush. En anden
af Moores punkter af kritik bunder i
Carlyle Groups mange investeringer i
den amerikanske forsvarsindustri og
de efterfølgende ordrer fra den amerikanske regering som følge af genopbygningen efter invasionen af Irak af
USA i 2003. Faktum er ihvertfald at
den amerikanske stat New York er i
gang med at undersøge Carlyle Group
for fusk med hensyn til statens forsikringsfond.
jbc@koebenhavneravisen.dk

Nyt kommunalt CHRISTIANA
midt på NØRREVOLD
Skandale På midten af Nørrevold
har Københavns Kommune anlagt en
barakby, som måske ville imponere i
Soweto, men misklæder boulevarden.
Det er Klaus Bondams frontsoldater,
der har indrettet sig en kaserne i to
etagers højde i skurvognsmoduler
med toiletter og alt til faget henhørende.
Før var der opsat CO² eksemplariske cykelstativer, og engang kørte der
sporveje på den midterrabat, som nu
er eksproprieret af feltmarskal Klaus
Bondam og hans gadekorps. Et nyt
Christiania – bemærkning fra forbipasserende.
En synlig fordel ved at tildele
de energiske kommunalarbejdere
et centralt beliggende reservat til
planlægning, omklædning og socialt
samvær er parkeringspladserne. I
henhold til en skjult hakkeorden har
visse medarbejdere ret til at henstille
deres personmotorvogn inden for det

hegn, der omkranser det ca. 1000 kvadratmeter store areal. Herved sparer
de mange penge i P-afgifter.
Ud fra et byøkologisk synspunkt
er fæstningens liberale holdning
til vilde vækster et plus. Måske kan
udvalgte urter fra kloakborgmesterens nye borg finde anvendelse ved
tilberedning af skånsomme retter til
Klima-OL til december. Under alle
omstændigheder må det anerkendes,
at naturen nu får lov at udvikle sig på
egne betingelser i denne fristad midt
i København K. Ordet ukrudt er jo i
sin natur diskriminerende.
I forvejen har bilbekæmpelsesborgmester Bloddam eksproprieret
den værdifulde parkeringskælder
på Hauser Plads pr. 1. april i år og
dermed berøvet kommunekassen en
betydelig lejeindtægt fra forpagteren
Winnie Bergkvist. Her skal mere eller mindre tvangsarbejdere stille fejemaskiner og koste på bekostning af

de bilejere fra omegnen, der kunne
stole på at være på kontoret til tiden
i kraft af parkeringskælderen. De
af Boldam anbefalede ”kollektive”
trafikmidler er så usikre, at advokaterne risikerer at komme for sent til
retsmøderne. Men denne territoriale
landvinding ikke er nok, det viser
erobringerne på Nørrevold.
Ud fra gsg-princippet – går den,
så går den – har forvaltningen med

fuld tilslutning fra borgmester Bladan lagt gift for hovedstadens æstetiske sammenhængskraft ved at bryde
alle regler og etablere en ureguleret
lige over for Ørstedsparken. Ingen er
spurgt, ingen er informeret – føreren
har befalet.
Hyskenstrædehærværksmændene
burde værdsætte denne vandalisering.
jl@koebenhavneravisen.dk
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Batteribussen

binder byen sammen

Af Jacob Ludvigsen, senior editor

TRAFIK Som storby nr. 77 har København
netop fået en batteribus, kaldet CityCirkel eller Linje 11. Kommunen præsenterer den som
en stor miljøforbedring, som kan bidrage til
hovedstadens miljøprofil til december. Overborgmester Ritt Bjerregaard indviede busruten og slog til lyd for, at den burde være gratis.
På nuværende tidspunkt skal man benytte et
klippekort, og da de mærkværdigvis ikke fås
til én zone, må man betale for to.

Elbussens stoppesteder:

Hovedbanegården/Tivoli - Nationalmuseet
- Amagertorv/Strøget - Kongens Nytorv/Metroen - Havnebussen/Nyhavn - Skuespilhuset
- P-husene ved Borgergade - Rundetårn - Nør-

report Metro og DSB Station/P-kælderen ved
Israels Plads - Rådhuspladsen - Vesterport
Station/P-kælderen i Nyropsgade. På hverdage kører bussen fra 9 til 20, lørdage 10 til 16,
søn- og helligedage 11 til 15.
Navngivning

I forbindelse med lanceringen af batteribusserne blev der holdt en konkurrence som kørte i Politiken, hvor man kunne komme med
sit bud på et navn til en bus. Her er de 11 vender navne: - Emma Gad - Nina Bang - Johanne
Luise Heiberg - Storm P. - Tove Ditlevsen - Dan
Turell - Natalie Zahle - H.C. Ørsted - Christian
den 4. - Ludvig Holberg - Buster Larsen.
jl

- Din kontakt til
lokal købekraft
i Indre By
Telefon:

70225538
Larsbjørnsstræde 9
Tlf. 33 32 37 90

Sankt Annæ
Kiosken

Larslejsstræde 2

Københavns største
blad & avis udvalg!

Hvem flytter ind i Huslejenævnets beboelsesejendom?

St. Kongensgade 40

Af Jan Janssen

Den fredede to etages bygning på
hjørnet af Sankt Peders Stræde og Larslejsstræde blev i 1820 bygget for Sankt Petri
menighed som præstegård. Til huset hører
også en stald med vognremise og med oprindelig to porte. Huset var den fjerde præstegård
på stedet og blev mageskiftet med kommunen i 1937 med henblik på nedrivning,
da menigheden fik et nyt hus længere nede i
gaden. Borgmester Kaper ville gerne anlægge
et grønt område til universitetet på tomten.
Planen blev dog snart opgivet. Huset inklusive stalden, der blev ombygget til kontorfaciliteter for femogfyrre år siden, har i flere
årtier været hjemsted for Københavns Hu-

FORFALD

slejenævn. Denne lejernes værn er nu flyttet
til Hans Nansens Gård i Gyldenløvesgade og
bygningen har stået tom i flere måneder.
Beboere i Nørre Kvarter mener, at det ville
klæde kommunen at genetablere præstegården som beboelsesejendom med for eksempel to gode rummelige etagelejligheder, fordi
kommunens erklærede mål er vel, at der skal
genetableres boliger i bykernen for at generere en højere livskvalitet. Bortset fra Sankt
Petri-skolen og en TDC-bygning er Larslejsstræde en ren beboelsesgade. Man må jo gå
ud fra, at næsten samtlige kontorer indenfor
voldene har oprindelig været beboet af børnefamilier.
jj@koebenhavneravisen.dk
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Ridderne af EU-Flaget
I Bremerholmen 6 fjerde sal ligger Europabevægelsens sekretariat, hvis medarbejdere for tiden er groggy
oven på Parlamentsvalget. Ja, de ser gule stjerner! I ugerne op til mødte informationskonsulent Sebastian
Lang-Jensen med pressegruppen kvart i seks hver morgen: Her fortæller han sin insider-historie.
Af Jeppe Marsling, kulturredaktør

Europabevægelsen stillede ikke som modbevægelsen Junibevægelsen
op til EU-valget, og måske
derfor vandt de, hvor Junibevægelsen tabte. Som tværpolitisk forening arbejder de
nemlig bredt for fællesskab i
Europa. Foreningen har eksisteret i mere 60 år – og der
er Europabevægelser i 41 af
de europæiske lande. I Bremerholmen har bevægelsen
en morgenpressegruppe, og
når der er travlt, er de tre på
arbejde, der består i overvågning af 10 landsdækkende
aviser, 23 lokalaviser, plus
nogle ugeskrifter, i hvilke
de vigtigste historier skrives
om til resumerer på ti max.
linjer.

EU-VALGET

Presset fra Pressen

Sebastian Lang-Jensen beretter fra informationsslagmarken:
”I ugen op til valget: det
første vi gør, er at kigge i den
sindssygt store bunke af udklip, som ligger på ens bord.
Pressegruppen ankommer
kl. kvart i seks, og skal helst
være færdig kvart over otte.
Jeg kommer så ved halv nitiden. Så finder jeg ud af
og der noget særligt for os
i Europabevægelsen vi skal
reagere på. Selv når jeg kom-

mer hjem gør jeg det, hører
efter, og er på den måde
altid på arbejde: Jeg hører
efter, hvis der bliver sagt noget om EU i medierne – og
især om Danmark og EU.
I må have været helt udslidte over mængden af indlæg?
”Vores praktikanter var
FULDstændig i knæ: De lavede ikke andet end at side
at tjekke lokalavisernes
hjemmesider. Det var ret
heftigt. På en ganske almindelig onsdag overvåger vi 33
dagblade, ti landsdækkende
og 23 regionale, hvor der er
i alt 20- 25 indlæg, der omhandler EU. I de 14 dage op
til valget var der tæt på 100 hver dag! 35 sider bestående
af referater på max. ti linjer,
skriftpunkt 12, én linjes afstand. Den presseoversigt,
opsummering, vi laver plejer at fylde 5-8 A4-sider. De
sidste 14 dage fyldte den 35
sider!”
Hvad gjorde Europabevægelsen på valgaftnen?
”Vi sad nede på Togas
Vinstue. Her havde vi samlet lidt af hvert, pressegruppen, tidligere medarbejdere,
og kandidater kunne kigge
ned senere, hvis de havde
lyst, hvad de gjorde (det er
jo deres typiske hæng-udsted). Vi fejrede at der var så
høj en valgdeltagelse, vi var

Informationskonsulent Sebastian Lang-Jensen med stakken ad dagens udklip foran sig. I baggrunden sidder
sekretariatschefen og sover med åbne øjne.

glade for at så mange snakkede om det, og senere ud på
aftenen kom kandidater fra
forskellige partier og sang
mod hinanden. DF’erne gik
i gang med at synge noget,
men snart blev de overdøvet
af DSU’ernes smældende
røde flagsang. Der kom også
journalister og så blev der –
sladret”.
Sov i den ud den næste
dag?
”Narj, vi mødte bare lidt
senere. Vi skulle jo stadigvæk lave presseovervågning

og en pressemeddelelse,
hvor vi ROSTE den høje valgdeltagelse. Jeg vil ikke sige
vi frydede os over det, men
vi gav da et tak-for-kampenskulderklap til Junibevægelsen”.
Jeres mod-bevægelse?
”Ja, det har jo været én af
vores faste modbevægelser
siden 1993! Til tider har de
været meget stærke - vores
stærkeste modstandere. Vi
stillede aldrig op, det blev
besluttet for lang tid siden
– for ikke at tage nogle stem-

mer fra nogen, der var enige
med os, og skabe unødig
konkurrence. Både Folkebevægelsen mod EU og Junibevægelsen er jo oprindeligt opstået af noget skepsis,
primært på venstrefløjen,
som selv har bekæmpet dem
med næb og klør. Junibevægelsens sag er ligesom ”ude”,
så vi fortolkede deres afgang
som en sejr for det partipolitiske på EU-plan”.
jm@koebenhavneravisen.dk

Sidste EXIT på GL. Strand!
Af Hjalte Kragesten

Nyt & Genbrug

Naboløs 4 · 1206 København K · tlf: 33 11 42 60

KUNST Hvis man vil se, hvad
der tegner tiden og trenden
inden for den danske kunstverden, er Gl. Strand stedet
frem til 5. Juli, hvor udstillingen slutter. ”EXIT09 præsenterer på mange måder et
hold af meget reflekterende
unge kunstnere. Det kommer
til udtryk på flere måder, for
eksempel arbejder mange af
dem bevidst med kunsthistorien og dens teori – andre er

dybt engagerede i den sociale,
politiske og økonomiske verdensorden,” siger udstillingsinspektør Anne Kielgast. Udstillingen spænder altså vidt
over videoværker, tekster på
væggene, landskabsmalerier
og mad-performances.
Sidste udstilling

Selvom Exit-udstillingen gennem de senere år har slået sig
fast som en københavnerbegivenhed, er 2009 sidste
gang den bliver holdt på GL.

Strand. Kunsthallen sadler i
fremtiden om efter nyrenovering, der forventes færdig
til 2010, hvor den genåbnes.
”Med en nyrenoveret bygning giver det god mening
også at tænke i nye baner. Vi
glæder os til at åbne og fortælle om de nye planer,” siger
direktør Helle Behrndt. Det
er dog ikke slut med at satse
på de helt unges kunst, fastslår hun.
htk@koebenhavneravisen.dk
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Markedspladstid!
Kunsthåndværkermarked på Kgs. Nytorv, Københavns Loppetorv og Gl. Strand Antikmarked er tre
af de største markeder københavnerne kan opleve i K.
hele sommeren. Findes der en hyggeligere bytur juni,
juli og august? Fredage, lørdage og søndage fra kl. 8-10
og frem til 16-18 er der ”liv”. Læs denne insiderguide og
mærk dig tid og sted.

MARKED

Af Jeppe Marsling, kulturredaktør

KUNSTHÅNDVÆRKERMARKED:
KGS. NYTORV

For de fleste er kunsthåndværkere nogen der går i kældre og på kviste og arbejder på at komme ud - og op - i
lyset med deres selvskabte værker. Tanken bag kunsthåndværkermarkedet på Kongens Nytorv er derfor at få
kunstnerne ud af deres atelierer og værksteder, så folk
kan se, hvad de laver. Hver lørdag viser 25 - 30 kunstnere
deres malerier, plakater, kunstkort, tekstilkunst, smykkekunst, grafik, skulptur, beklædning og keramik frem.
Her kan man daske rundt og ligne en smagsdommer eller helt uden kendermine have kæreste, ven, søster eller
børn med på slæb.
Til 1. august, hver lørdag kl. 10:00 - 17:00 og hver
første søndag i måneden kl. 11:00 - 16:00.

EKSKLUSIV BUTIK TIL SALG
Super EKSKLUSIV butik i luksuriøst kvarter med
købekraftige danskere, mange turister & diplomater.
Ideel til bla kunst, antik, sølv, tøj, smykker/ure, møbler, kvalitet, boligtilbehør.
Midt på Bredgade. MellemOddFællowPalæet & Amalienborg/Marmorkirken
Nabolag:Galleri, antik, café MorMors, frisør, ministerier, advokater, ISS, KunstIndustriMuseet
Få min gang fra Kgs.Nytorv. Busstop v dør. Metro kommer om to-tre år rundt om hjørnet.
Stor facade i gadeplan (!) med udstillingsrude over.
70+15 m2 fordelt på
1.Stort forlokale
2.Baglokale m køkken
3.Gang & Toilet
4.Kælder: 15m2
Momsfri husleje 12.036 + 800 aconto varme.
6 mdr depositum.
Afståelse: 350.000 kontant
Gerne hurtig overtagelse & rabat om du sætter i stand
herunder maler: 25.000,- kr
Granitgulv undt i kælder
Automatisk gitter fortil
Fast gitter bagvindue & udgangsdør
Videoovervåget gård med gitter

Udlejes IKKE til - venligst ikke spørg da det ikke kan
forhandles:
1.Restaurant/café/kiosk/mad
2.Frisør
3.Blomst
KONTAKT:
Marie Skellingsted-Bredgade 36 - 1260 KBHK
Venligst mail Info@MarieSkellingsted.dk
Tlf: 2628 4950

Afstås da vi flytter til større på gaden.

LOPPETORV:
ISRAELS PLADS

Loppetorvet på Israels Plads, lige bag Grønttorvet, er
efter sigende hele landets ældste af sin slags, og i 2009
fejrer det 35 års jubilæum (men mon ikke der er ældre
og mere erfarne lopper et sted i et hjørne af Varde?) Her
kan alskens gamle ting fra antikke møbler til gamle
grammofoner købes af både professionelle og amatørsælgere. Amatørsælgere? Jo, men undervurder ikke
disse kræmmere: Det er vigtigt selv at lægge en lille
strategi og prutte. Men husk: Det kan være solgt, ”når
du kommer tilbage senere, for at se om du stadig er interesseret”! Det hyggelige ved dette sted er at parken/
anlægget er et stenkast derfra, og at den fancy by med
tigerbutikker og paradis-is er forude, hvis lopperne med
ét bliver for lusede.
Til 10. oktober, hver lørdag kl. 08:00 - 14:00.

ANTIKMARKED:
GL. STRAND

På den solrige stribe foran kanalen, på Gammel Strand,
kan man gøre antikke køb af den lidt dyrere og mere
eksklusive slags på antikmarkedet. Her er meget kultiveret gøgl lige fra sølvbestik og krystalglas til fint musselmalet stel. Her er også mange ting, der emmer af
kolonitid, ting fra fjerne lande og fjerne tider for 100
år siden, smukke ting, man kan give hunkønsvæsener i
gave. Folkene i boderne er meget forskellige: De er mere
fine og kolde og end grove og varme, så hvis man spørger alt for dumt ”om et smykke mon er ægte” får man
den kolde skulder. Markedet er ikke ret stort, men det
ligger smukt, og man kan bænke sig gratis på bænke
eller på caféer.
Til 3. oktober, hver fredag kl. 07:00 - 18:00 og hver
lørdag kl. 08:00 - 18:00.

Valdemar Sejr
af Tårnfalken
Hyskenstræde er atter faldet
til ro, og passivisten Hanne
Bech Hansen er blevet hyldet. Bortvisning blev det ikke
til, men hendes private fjerpudseri i anledning af den
planmæssige afganger ikke
pynteligt.
Justitsminister
Mikkelsen har rutinemæssigt beklaget, at politiet ikke
varpede vandalerne væk,
men så er det ude af verden,
og Hanne får ikke smæk.
Sejrherrerne fejrer deres
malemagt på dertil indrettede hjemmesider. En enkelt
person har dog vist mod og
mandshjerte ved at erkende
sin medvirken til forsøget
på at brændemærke byen.
Han finder det rimeligt at
afklapse kapitalismen ved
vold og selvtægt. Der forlyder intet om, at han er buret
inde. Skønt lægesøn fra Silkeborg har han måske båret en
barsk barndom.
Anonyme aktivister praler
med, at de stjæler spraydåserne til deres natlige togter,
og de finder det helt i orden at
styrke deres ego ved at hærge
huse, sabotere S-tog og bræn-

de biler. Com on, man, det er
jo bare døde ting. Reclaim the
city, lyder feltråbet. Sponsor:
Borgmester Pia Allerslev. Jovist, Venstre vil videre – med
lovløshed i gaderne.
Alt tegner til et festligt 2.
halvår 2009, kulminerende
med det gigantiske miljøshow. Nok er der afsat 6.000
betjente til beskyttelse af
Bella Centret mod internationale voldspsykopater; hvis
byguerillaerne slår til samtidig og indvandrerbanderne
kobler sig på, vil København

opleve en brutal borgerkrig.
Ikke kønt på CNN og BBC.
Dansk Politiforbund vil vide
at vride endnu flere klejner
ud af minister Mikkelsen.
Valdemar og hans vilde
venner vinder. Normale
mennesker må tåle ungdommens udbrud med fuld ret til
at gøre det offentlige rum til
en galeanstalt. For politiet er
det da også sjovere at gå til
fodboldkamp end gadekamp.
Man må jo prioritere.
Lurifax

Vi tilbyder
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Ost fra hele verden
Sandwich
Charcuteri
Tapas
Weekendtallerken
Picnicplatte
Ostebord
Receptionsbuffet

Kik ind til os! ... se og smag vores mange lækre oste.
Vi har færdige tilbud, men komponerer gerne et ostebord
sammen med dig, med vinen der passer til.

Store Kongensgade 56

www.ostehjornet.dk

