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Andelshaven – en ny kultur - andelsforening hjemmehørende i København – vil skabe
nyt liv på de små spillesteder i storbyen. Andelshaven vil både være rugekasse for
unge talentfulde musikere og sørge for etablering af æresboliger til ældre musikere.
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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.

LEDER

Det københavnske

madmirakel

Med venlig hilsen
Københavneravisen

skal Dronningen købe ind i Torvehallerne? Ja, undskyld dette respektløse
H
spørgsmål. Men vi ved, at majestæten holder
VORNÅR

meget af at handle på franske markeder og
finde friske råvarer, som hun sikkert overlader til en kok. Og hun ville i sin egen residensstad kunne nyde det store udbud af fisk, kød,
grønt, ost og så videre.

fristed er gået i opfyldelse efter 13 års bøvl
med useriøse politikere, embedsmænd og
investorer. Som en oase tæt på det kaotiske
Nørreport byder stadeholderne på smagsoplevelser, som kan nydes på stedet eller tages
med hjem. Begrebet fast food har fået en
anden dimension med hallernes udbud af fish
’n chips, tapas, sushi og pizza på højt niveau.

er det bedste, der er sket for
for de energiske mennesker i de
København siden Christian IV lod Run- Henkelte stader, indendørs som udendørs.
H
detaarn opføre, sagde en begejstret kok i et God betjening, også når der er mange kunder,
ALLERNE

URRA

rundspørge. Det er selvfølgelig noget vrøvl,
men alligevel. Byens madmarked er blevet
en daglig begivenhed og glæde, og til de
forknytte er der kun at sige: spis mindre,
spis bedre.
er blevet større og livligere,
drøm om et sådant
Hen gruppe borgeres

er kontrasten til selvbetjeningsbutikkernes
karakterløshed. Her må man spørge, smage
og vælge. De handelsoplevelser, som alle fra
Margrethe II og nedefter nyder i udlandet, er
nu blevet en varig del af vores virkelighed. Vi,
der bor i og bruger byen.
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Sandwich * Osteplatter * Tapas * Charcuteri * Gavekurve
Oste/Pølsebord * Receptionsbuffet * Picnic kurve * Vin
Gavekort Osteplatter
m.m. Gavekurve
* Chokolade * Charcuteri
Sandwich
Tapas * Gavekurve
Charcuteri

*

*

Tapas to go

*

*

Oste/Pølsebord * Receptionsbuffet * Picnic kurve * Vin
Gavekort * Chokolade * Charcuteri
for 2* Gavekurve
personer m.m.

Tapas to go for 2 personer

Salat med semi-dried tomater,
tigerrejer med mangosalsa,
pebersweet med friskost,
røget tun med tangsalat, marinerede
Salat med
semi-dried
tomater,
kyllingespyd,
tigerrejer med
mangosalsa,
olivenolie,
tapanade, chorizo,
pebersweet
med friskost,
serano, oliven, wraps,
røget tun med tangpesto, ost, brød og sødt.

salat, marinerede
Med vin
kyllingespyd,
Kan variere efter årstiden.olivenolie,
meside:
nye hjem
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g
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.dk
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tapanade,
Kik ind til os! ... se og smag vores mange
lækre varer.chorizo,
ost
Vi har færdige tilbud, men komponerer gerne et specielt til dig.
serano, oliven, wraps,
Store Kongensgade 56
Tlf.: 33 15 50 11
www.ostehjornet.dk
pesto, ost, brød og sødt.

199,-
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Med vin

Kan variere efter årstiden.

k

d
.
t
e
n
r
o
j
h
oste

B

e:

emmesid

s nye hj
esøg vore

299,-

Kik ind til os! ... se og smag vores mange lækre varer.
Vi har færdige tilbud, men komponerer gerne et specielt til dig.

Store Kongensgade 56

Tlf.: 33 15 50 11

www.ostehjornet.dk
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Andelstanken
genoplives i København

TEKST JAN LØFBERG

Andelshaven – en ny kultur-andelsforening hjemmehørende i København – vil skabe nyt liv på de små
spillesteder i storbyen. Andelshaven vil både være rugekasse for unge talentfulde musikere og sørge for
etablering af æresboliger til ældre musikere.
i snart
mange år, men det vil den ny kultur-andelsforA
ening Andelshaven lave om på. ”Kulturforeningen
ndelstanken har ligget underdrejet

Andelshaven af 2011” er hjemmehørende i Københavns Kommune, men foreningens aktiviteter skal
bringes ud over hele Danmarkskortet.
Med sin geografiske tyngde står København
naturligvis stærkt, og nogle af de første musikaktiviteter finder da også sted i hovedstaden. Restaurant Kælder 12 i Dronningens Tværgade er med i
Andelshaven og hører til blandt bannerførerne i
foreningen og har allerede afviklet det første arrangement i foreningens regi.
Kælder 12s værtspar Allan og Dorte er begejstrede og sørger hjertens gerne for, at de fysiske
rammer er til stede for en musisk oplevelse ud
over det sædvanlige. Nøjagtig som de tidligere
med succes har gjort med Benny Holst Trio, der
netop har givet tilsagn om at spille i Kælder 12
den 20. oktober.
”Vi kan skabe en særlig intim stemning hernede, og vi har allerede nu tre arrangementer
på plakaten for Andelshaven i efteråret. Den 8.
september kommer Paul Banks, Jørgen Lang og
Martin Andersen. Den 6. oktober kommer Rasmus
Lyberth sammen med et ungt talent, og den 13.
november er Erik Grip ledsaget af en række folk.
Vi er overbeviste om, at de nye initiativer vil blive
velmodtaget af publikum,” siger værtsparret på
den velrenommerede frokostrestaurant, der hver
søndag eftermiddag får piano-entertaineren Krille
til at levere et hektisk musikalsk show.
Poul-Henrik Jensen er daglig leder af Andelshaven, og han ser frem til, at flere små, københavnske steder følger i Kælder 12s fodspor: ”Enhver
københavner ved, at det er blevet så som så med
live-musikken. For 30 år siden havde en masse københavnske værtshuse levende musik musikere på
besøg. Det er desværre gået stærkt tilbage, men vi
håber, at vi kan sparke nyt liv i det københavnske
gadebillede. Udover Kælder 12 er PH Cafeen og
Kirkehaven i Christianskirken medlemmer, og vi
er i løbende dialog med interesserede spillesteder
og værtshuse. Spillestederne vil komme til at fungere som et drivhus for musikalske talenter, og de
mere rutinerede kræfter kan afprøve deres mindre
kendte materiale for et begrænset publikum, inden
de går på den store scene.”

så sige, at vi genoplivede den gamle andelstanke.
I sin tid blev andelstanken båret af solidaritet, og
netop solidaritet er udgangspunktet for de nu over
70 andelshavere, som har tegnet medlemskab af
vores forening. Ideen er at skabe risikovillig kapital
til iværksætteri. Ingen hæfter individuelt, men alle
er solidariske i andelsselskabet med begrænset
ansvar, som det hedder. Medlemmerne sørgede for
den risikovillige kapital, og så kunne vi gå videre til
Merkur Andelskasse, hvor vi fik en meget fornem
modtagelse,” fortæller Poul-Henrik Jensen.
En række af dansk musiks giganter støtter
Andelshaven, og alle medlemmer giver 10 procent
af deres omsætningsaktiviteter til foreningen. Velkendte musikere som Gitte Hænning, Niels Hausgaard, Allan Olsen, Leif Sylvester, Lasse Helner og
Christine Legardh er andelshavere, ligesom alle de
ovennævnte musikere er det.

Blandt foreningens
formål er:
et sted hvor andelshavere kan få en
seniortilværelse ved etablering af en
række æresboliger.
at medvirke til at etablere en højskole,
hvor kultur, musik og samfundsdebat er
bærende.
at de kulturelle genrer, som foreningens
medlemmer arbejder indenfor, opnår gode
erhversmæssige vilkår, herunder at sikre
den bedste forvaltning af rettigheder.
en scene /spillested med det formål at
give plads til talent, nyskabelse, tradition.
musik, satire og kunst, der har svært ved at
komme igennem på andre scener.
indgå i eller eje refugier der kan skabe
arbejdsro for medlemmer, der i en kortere eller længere periode har brug
herfor.

Andelstanken genoplivet

Ikke siden 1930erne har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen godkendt et andelsselskab for kulturprodukter og afsætning heraf: ”Vi mente, at tiden var
inde til at prøve en ny forretningsmodel, ja, det vil

Højskole og ”alderdomshjem”

Etableringen af højskole og æresboliger eller
”alderdomshjem”, som det kærligt kaldes af Poul-

Henrik Jensen, er blandt foreningens vigtigste
formål.
”Vi har allerede fået Jyderup Højskole op at
stå. I den kommende sæson vil der blive afholdt
en række aktiviteter, inden vi for alvor går i gang
i 2013.
Tanken om et alderdomshjem for andelshaverne er blandt andet fremkommet, fordi mange
musikere de kommende år vil blive hårdt ramt
af folkepensionens forringelser på grund af de
mange private pensioner. Her er musikerne kommet i klemme. Her kan vi øjeblikkeligt hjælpe
med rådgivning og på længere sigt en bolig på
alderdomshjemmet. Til september skal vi Andelshaven beslutte, om vi vil udlodde vores afkast til
andelshaverne, eller om det skal blive i foreningen til gennemførelse af vores ideer. Vi startede
i september 2011, men vi kan allerede nu sige, at
vi kommer ud af det første år med et overskud,”
lyder det fra Poul-Henrik Jensen.

“Hvem går efter morgenbrød?”

Upload dit bedste actionfoto
SMS “action” til 1231 Pris: 0 kr. + alm. sms
eller besøg facebook.com/friluftsland
T

599,-

199,-

SPAR 200,-

799,-

SPAR 200,-

SPAR 200,-

Men’s Terra-Fi 3
Terra Fi 3 er som altid garant for eventyr,
overalt hvor sandaler er det foretrukne
fodtøj. Den har 3 justerbare remme, øget
stødabsorbering og støtte. Farve: Sort.
Normalpris: 799,-

Men’s & Women’s Visual
En sko, der forener traditionelt håndværk med et
friskt, moderne look. Scarpa Visual giver dig noget så
sjældent som en smart, moderigtig sko, man kan holde
ud at have på i længere tid ad gangen.
Fås i flere farver. Str. 36-48. Normalpris: 999,-

Women’s Sabrina
Lake Shirt
Komfortabel skjorte
med enkle detaljer.
Gælder kun sidste års
model i sort.
Normalpris: 399,-

Køb ind på www.friluftsland.dk eller i København, Lyngby, Roskilde, Odense, Kolding, Aarhus, Aalborg.
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Kirker lukker, moskeer åbner
To moskeer er ved at blive færdiggjort, mens Københavns Stiftsråd foreslår lukning af mindst 16 kirker.
KULTUR Ordene har været knubbede i forbindelse

med offentliggørelsen af Københavns Stiftsråds
anbefalinger om kirkelukning. Der er blevet
talt om magtarrogance og inhabilitet. Dog er
det en uomtvistelig kendsgerning, at Folkekirken i disse år har meget svært ved at fastholde
medlemmerne. Sivningen er ikke lige så kraftig,
som den fagbevægelsen ser, men stigningstakten i udmeldelserne er voldsom. Alene i første
kvartal meldte næsten 6.000 danskere sig ud af
Folkekirken; en stigning på 40 procent i forhold
til 1. kvartal i 2011.
De etniske danskere fravælger kirken, om
end baggrunden ikke er entydig. For mange er
der blot tale om, at man ikke ønsker at betale
kirkeskat. For andre er der tale om, at man ikke
længere har et forhold til Gud eller Kristendommen i Folkekirkens fortolkning. Nogle flytter til
frimenighedssamfund, andre bliver ateister, og
særligt i København vinder den muslimske tro
nyt territorium.
På Ydre Nørrebro er to moskeer ved at blive
færdiggjort, men de vil bestemt ikke samle de
samme rettroende. På Rovsingsgade er moskeen
sunnimuslimsk, mens den anden på Vibevej
er shiamuslimsk. Og for københavnerne bliver
der tale om noget af en ændring af bybilledet.
Således udstyres ved Rovsingsgade/Vingeloddenblive med en 20 meter høj minaret og en 12 meter

høj kuppel. På Vibevej er det planen, at moskeen
skal have to minareter.
I skærende kontrast til de muslimske trossamfunds nyopførelser står de københavnske
kirkelukninger:
Holmens-Østerbro Provsti: Sankt
Pauls Kirke, Lutherkirken og Davids Kirke.
Vor Frue-Vesterbro Provsti: Sankt Andreas Kirke, Fredens Kirke (er allerede
taget ud af brug), Gethsemane Kirke, Absalons Kirke og Bavnehøj Kirke. Enghave
Kirke er også i fare for lukning.
Bispebjerg-Brønshøj Provsti: Ansgarkirken, Tagensbo Kirke og Utterslev
Kirke.
Nørrebro Provsti: Samuels Kirke og en
af de tre kirker i Blågårdens Sogn.
Frederiksberg Provsti: Solbjerg Kirke
og Sct. Lukas Kirke.
Valby-Vanløse Provsti: Ålholm Kirke.
løf

Strik og toppe i
100% Pima bomuld

Bukser i
100% Hør

D!
KIG IN
A ND R E
D
A
V
H
SE
AR!
IKKE H

www.alpacahuset.dk
Store Kongensgade 90 · 1264 København K · Tlf. 33 14 12 28
Åbningstider: Tirsdag - fredag kl. 11.00 - 17.00 · lørdag kl. 10.00 - 14.00
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Se din by i
forandring
VEJARBEJDE Der sker hele tiden noget

nyt i København. Det er man ikke i
tvivl om, når man begiver sig rundt i
gaderne. Nu kan du selv følge med på
kommunens oplevelses-hjemmeside.
Du skal nok ikke forvente, at du kan
læse om, at der mangler en brosten i
fortovsbelægningen i Bredgade, men
til gengæld kan du følge med i de
større og væsentlige forandringer i
det københavnske bybillede. Det sikrer Københavns Kommunes ny hjemmeside www.kk.dk/oplev.
På samme hjemmeside kan du
tilmelde dig nyhedsbrevet, der bliver udsendt otte gange i løbet af
året i forbindelse med hjemmesidens
opdatering, hvor Københavns Kommune i billeder og tekst forsøger at
virkeliggøre sit motto om grøn vækst
og livskvalitet.
Noget af det mest spændende, som
Københavneravisen klikkede ind på,
var hjemmesidens ”Anlægskort”. Her

bliver du ført videre og får projekterne beskrevet i detaljer.
Ved at trykke på et parkeringsprojekt ved Fredericiagade fik vi følgende oplysninger frem:
Adresse: Olfert Fischers Gade 21-43
Beskrivelse: Anlægsramme afsat til opfyldelse af P-strategiens mål. Denne del
er den der endnu ikke er disponeret over.
Fysisk igangsat: Ja
Forventet ibrugtagningstidspunkt:
December 2014
Samlede budgetudgifter 2012-16:
10.653.000,- kr.
Budgetudgifter i 2012: 6.876.000,- kr.
Budgetudgifter i 2013: 1.754.000,- kr.
Budgetudgifter i 2014: 2.023.000,- kr.

Det er både sjovt og interessant at
klikke ind på disse projekter. Ideen
er hermed givet videre til læserne.
jll

TRANQUEBAR FYLDER 6
6 år har bogcaféen og butikken, som du finder på hjørnet af Borgergade og Landgreven holdt dørene åbent.
FØDSELSDAG Tranquebar er en bogcafe og

butik, som ligger, hvor Mellemfolkeligt
Samvirkes butik før lå. I dag er den 300
kvadratmeter store, sortmalede lokale
stiligt indrettet med høje borde og barstole og et par borde med dybe lænestole,
hvor du kan lade dig synke ned i en bog
eller en samtale over en kop te.
Du kan også drømme dig væk fra
kulde og mørke til lyse morgener, strandhytter og vandmelonjuice i Sydindien
ved synet af butikkens bøger, musik
og varer, som er er hentet i den tredje
verden.
Hvis ordet Tranquebar fremkalder
eksotiske billeder på nethinden af
slanke palmer i silhuet mod det indiske ocean er det ikke helt forkert. Byen
Tranquebar ligger nemlig på østkysten
af det sydlige Indien. Her lejede Kong
Christian IV et stykke jord af den lokale
fyrste og opbyggede en danske handelsstation, der skulle forsyne danskerne
med kanel til risengrøden og andre vare,
som kunne sætte krydderi på festdagene
i det kolde, mørke land. Den dag i dag
kan man se det fortet Dansborg, som
forsvarede handelsstationen, indtil danskerne rømmede den i 1845. Tranquebar
bliver drevet af den erhvervsdrivende
fond Tranquebar.
kbh
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Palæ Bar
kickstarter
jazzfestivalen
Værtshuset i Ny Adelgade uddeler sin legendariske
jazzpris for 23. gang. En time senere foretages den
officielle åbning af Copenhagen Jazz Festival.
TEKST Jan Løfberg

JAZZ FESTIVAL Det

hjemlige jazzpublikum ved det
såmænd godt. Man samles i Ny Adelgade kl. 14 dén
fredag, hvor Copenhagen Jazz Festival åbner. I år
samles jazzfolket den 6. juli for at få at vide, hvem
der skal prisen. Navnet på prismodtageren er altid
omgærdet af et helt særligt hemmelighedskræmmeri. Vinderen kvitterer altid med en lille koncert.
Det byder traditionen – og den fastholdes.
Bjarke Hildebrandt – der har været tjener på
Palæ Bar i en snes år – står for at sammensætte
værtshusets righoldige jazzprogram. Han oplyser,
at der afvikles hen ved 15 koncerter i løbet af sæsonen, og den traditionelle julejazz den 24. december
fra kl. 12-14 er blevet et af højdepunkterne for
mange københavnere, der lader flæskestegen eller
anden passe sig selv så længe. Under Copenhagen
Jazz Festival er Palæ naturligvis helt fremme i
skoene og i år afvikles ikke færre end syv koncerter.
Om baggrunden for prisens tilblivelse fortæller
Bjarke Hildebrandt: ”I 1990 fik Palæ Bars daværende ejer Jannick Christensen den geniale idé
at uddele den tids største danske jazzpris på et
”obskurt” sidegadeværtshus. Jannick oprettede
samtidig en uafhængig komité bestående af de
største jazzeksperter, -journalister og -fotografer.

Komiteen blev gjort uafhængig, for ellers kunne ver i år uddelt for 23. gang, så der er efterhånden
man forestille sig, at musikerne kom ned på værts- tale om en institution. Prisen bliver altid uddelt før
huset og beklagede sig over, hvorfor de ikke var den officielle åbning af Copenhagen Jazz Festival.
Festivalen er ligesom ikke startet, før jazzprisen er
blevet valgt.
Ét af følgende tre kriterier skal opfyldes: en uddelt,” siger Bjarke Hildebrandt.
Copenhagen Jazz Festival er med sine i alt
yngre og talentfuld jazzmusiker; en ældre og bety263.000 besøgende en af
dende jazzmusiker eller en der
verdens førende jazzfestii årrække har tilført jazzen novaler. For københavnere er
get ganske særligt. Prisen kan
der ingen grund til at sidde
gå til herboende jazzmusikere
indendørs – det gigantiske
– altså også udlændinge – og
I mange år var Palæs Jazzkoncertprogram byder på
det sker udelukkende ud fra
pris med 25.000,- kroner
mange udendørs oplevelkunstneriske bevæggrunde.”
Danmarks største, og det
ser, som er ganske gratis.
Udover at få noget omtale
er noget af præstation af
Mange jazzelskere slår sig
var ideen at få fat i de mange
det lille værtshus, for penned i Kongens Have, anudenlandske jazzmusikere, der
gene skal trods alt hentes
dre sætter sig ved Nyhavns
sværmede rundt om Montmarfra barens overskud.
Mindeanker, og der er også
tre, til at komme på Palæ Bar
oplevelser at hente på Sankt
– og det lykkedes også i vid
Hans Torv, Gråbrødre Torv,
udstrækning. I mange år var
Palæs Jazzpris med 25.000 kroner Danmarks største, Vandkunsten, Østerfælled Torv, Ofelia Beach og
og det er noget af præstation af det lille værtshus, for ”det røde tag” ved DGI-byen. Og overalt rundt
pengene skal trods alt hentes fra barens overskud. omkring i det københavnske bybillede støder man
”Palæ Bars nuværende ejer Peter Fredholdt har på jazzmusikere på farten. De har travlt i løbet af
valgt at fortsætte i Jannicks fodspor, og prisen bli- festivalen.
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KONKURRENCE
VIND ET PAR RAY-BAN SOLBRILLER
AMATICA OPTIC UDLODDER I SAMARBEJDE
MED KØBENHAVNERAVISEN TRE PAR RAY-BAN
SOLBRILLER TIL EN VÆRDI AF 1.250,- KR. STK.

Hvor ligger AMATI OPTIC?
1. På hjørnet af Grønnegade
og Gothersgade
2. På hjørnet af St. Kongensgade
og Palægade

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

dronning
blev 84 år

Remmen Fonden har i 2011 overtaget hotellet efter islandske ejere. Den nye ejer påbegyndte samme år en
omfattende renovering af bygningen, der vil sænke antallet af værelser, men til gengæld øge komforten.
D’Angleterre åbner igen i 2013.
DØDSFALD Anna Maria Josephe Ben Touhami Bel-Kher
kendtes som Annie af stamgæsterne på Drop-Inn og på
Palæ Bar, som hun i 1984
købte sammen med sønnen
Jannick. Hendes eventyrlige liv er nu afsluttet, det
begyndte i Chatel-Guyon i
Auvergne i Frankrig. Som
18-årig tog hun til Paris for
at danse, og i et finsk cirkus
blev hun slangetæmmerske.
I 1950 førte to artistvenner
hende med på ferie i Danmark, som siden da var hendes hjemland.
Drop-Inn havde et broget

klientel af reklamefolk, advokater, skuespillere, journalister og malere, og Annie
skabte en stemning og sørgede for jazz, der gjorde stedet
hot-hot. Gennem en snes år
har Palæ Bar uddelt sin eftertragtede jazz-pris.
Mørke, flotte Annie startede som garderobepige i Galathea-Kroen og var med til at
sætte kulør på Minefeltet. Efter ceremonien i Skt. Ansgars
Kirke i Bredgade, drog følget
til Palæ Bar, hvor Minefeltets
Dronning blev erindret med
varme og vemod.

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

kbh

Renovering
trækker ud
Det 5-stjernede Hotel d’Angleterre er i gang med renovering
til over en halv milliard kr. Men genindvielsen trækker ud.
RENOVERING Hotel d’Angleterre blev 1. februar 2011 tilbagekøbt af ”Remmen Stiftung
von 1986.” Hotellet lukkede 1.
juni sidste år for at undergå en
omfattende renovering.
Denne renovering har vist
sig at være mere omfattende
end antaget, hvorfor den forventede genåbning af hotellet er udsat til foråret 2013.
Hotellet vil oplyse det nøjagtige tidspunkt tre måneder
før genåbningen.

”Vi foretager en gennemgribende renovering, som
betyder, at vi bl.a. tilbyder
flere suiter, færre men større
værelser, to barer og en ny
restaurant. Når man begynder at arbejde i en bygning
fra 1755, vil der vise sig
overraskelser. Der har været
store udfordringer med stabiliteten i bygningen, hvorfor større afstivningstiltag
er gennemført ligesom en
omfattende blysanering af

samtlige malede vægge er
gennemført,” siger bestyrelsesformand i Remmen Fonden, Else Marie Remmen til
takeoff.dk.
Omfanget af renoveringen betyder, at hotellets
General Manager, svenske
Henrik Mansson, har forladt
Angleterre. Han blev ansat i
november 2011 for at forestå
genåbningen af hotellet i forsommeren 2012.
kbh
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København Fra politirapporten...
sænker
Blå Flag
Distortion:

Torsdag den 31. maj 2012 til kl. 01.13

BADESÆSON I denne sæson skal du kigge langt efter Blå
Flag i Amager Strandpark, havnebadet på Islands Brygge
og Svanemøllen Strand.
Overfor Amager Bladet bemærker Amager Strandpark, at de fælles europæiske standarder i Blå Flagordningen er blevet både for bureaukratiske og omkostningskrævende i forhold til værdien af at flage.
Dermed læner strandparken på den flade ø sig op
ad Københavns Kommunes beslutning om ikke at søge
om Blå Flag til bademulighederne ved Bryggen og Svanemøllen.
En væsentlig del af forklaringen skal søges i, at København efterhånden er brandet som værende en af de
få havnebyer, hvor man kan kaste sig direkte i vandet
fra havnefronten.
Skulle der opstå problemer med badevandet i havnebadet (over 500 E. coli pr. 100 ml vand) bliver havnebadet
lukket og det røde flag hejst. Ved Amager Strandpark
og Svanemøllen hejses det røde flag også i tilfælde af
problemer, men stranden bliver ikke lukket af.
Du kan selv tjekke badevandskvaliteten på ”www.
kk.dk\badevand”, hvor der vises et grønt flag, hvis
badeforholdene er i orden.

Der var mange mennesker i byen igen, især på Nørrebro. Mange ambulancer sendt til
forskellige skader, der heldigvis betegnes som mindre personskader. Kl. ca. 23.30 stoppede
musikken på gaderne, og de mange feststemte mennesker sivede bort, bortset fra området
omkring Nørrebros Runddel, hvor der fortsat var mange mennesker til stede.
Kort efter midnat var festlighederne begrænset til området omkring Dr. Louises Bro og
Fælledvej. I alt ca. 15 ambulancekørsler og én brandudrykning. Få anholdte.

Våbenfund, Tietgensgade:
Torsdag den 24. maj 2012 kl. 16.34

En 29-årig mand blev anholdt, efter at han havde kastet en pistol fra sig, mens han forsøgte at løbe fra politiet efter et rutinemæssigt forsøg på at kontrollere et køretøj, hvori
én af politiet kendt person befandt sig. Det viste sig, at der i pistolen isat et magasin som
indeholdt to patroner. Den 29-årige vil blive fremstillet i dommervagten.

Patrulje på Christiania:
Onsdag den 23. maj 2012 kl. 09.30-11.00

Ved to mobile hashboder blev der fundet 5-6 kg hash, 756 joints, 270 gram skunk og et
kontant pengebeløb. I et skur blev der fundet et større parti jointrør og jointpapir. En
person blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen efter at have ytret sig på en
mindre ”pæn” måde.

Uorden ved en café, Sølvgade:
Onsdag den 23. maj 2012 kl. 22.30

Flere personer, som tilsyneladende have tilknytning til fodbold fangruppe, havde forøvet
forskellige former for uorden ved en café, herunder bl.a. hærværk mod nogle cykler og
kastet sten mod en bus, hvorved en rude blev knust. Flere politipatruljer blev disponeret
til stedet, men det lykkedes ikke umiddelbart, i forbindelse med politiets søgning, at anholde gerningsmændene.

jll

Den sunde måde at sidde på

®

På rundtur i tankerne
Alle hvilestole kan tilpasses
efter Deres ønske.

Plus

Ring...
og aftal tid for en
afprøvning evt.
i eget hjem eller
rekvirer brochure.
Beta

Cantate

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

Tlf.:
Tlf.:
Tlf.:
Tlf.:

48
45
32
46

24
87
57
32

81
54
28
32

61
04
14
48
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Vinstuen
Bernikow

Torben Meilvang, Rosengården 8, 1174 K
Aut. Elinstallatør

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

Posthornets
sidste strofer

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

Ny Østergade 9 / Pistolstræde
1101 København K

09/06/06 16:36:00

Det er her,
man hygger sig

08.09.2011

16:36:00

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

Åbningstider:
Man - ons: 10 - 00
Tors - lør: 10 - 02
søn & helligdage: 10 - 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

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

færre rynker hos 92%
Klinisk
bevist effekt og

100%
uden syntetiske
stoffer

•
•
•

opstrammer

Se yngre ud når huden
strammes op og hudtonen
udjævnes med sukí skin
cares helt økologiske facial
lift ultimate firming cream
Besøg Danmarks største
økologiske parfumeri i vores
butik i Grønnegade eller besøg
vores webshop: pureshop.dk

reparerer
ensarter
Webshop: pureshop.dk • Fragtfrit over 500 kr.
Butikker: Grønnegade 31 & 36 • Kbh. K • Tlf. 33 17 00 70

V

skulle sendes til postmuseum, der handler med frimærker
provinsen. Da risikoen for at fejlfran- til samlere. Her var svalt og afslappet, den
kere og udløse et såkaldt servicegebyr, venlige dame blev glad for at kunne hjælpe,
begav jeg mig mod det næstsidste postkontor og mit problem var løst.
I Indre By er der foruden Købmagergai København K. Klokken havde heldigvis passeret 10,30, så porten var åben. Jeg skulle ikke des Posthus (det er degraderet) et posthus i
sende hurra-kort, der synes at være den vig- Dronningens Tværgade. Vi kender undskyldtigste handelsvare i ekspeditionshallen, bare ningerne for lukningerne. Vi er snart derhenne, som bladtegnebede om et frimærke.
ren Bo Bojesen forudså
492 gram. 35 kr.
for mange år siden. På
Engang var Hovedet postkontor står folk i
postkontoret en sumPapirpost afskaffes inden
trængsel foran lugen, da
mende bikube, denne
2030. De er allerede i fuld
en sur funktionær hvæformiddag var der en
gang med at fjerne postser til en mand: - Hvad
snes kunder og en enbrevkasser, så de slipper
vil De? Vi er ikke nået
kelt åben ekspedition.
for at tømme dem.
til Deres vej endnu. SelvPå afstand kunne man
afhentning bliver næste
følge usædvanlige og
krav. Mange virksomhekrævende transaktioner, der krævede løbeture ind i afsides lo- der henter selv deres post (mod gebyr). En
kaler, og tiden sneglende sig afsted. Et trick dag udbredes princippet til alle. Inden 2017
fra Netto, hvor kassekøen højst må omfatte er Købmagergade nedgraderet til postbutik.
seks personer, virkede ikke. Da jeg med højt- Desuden er det oldnordisk med frimærker.
talerklang råbte på mandskab til kasse 2, Man får en kode på ni tegn til kuverten
svarede den enlige frontmedarbejder, at der mod betaling på nettet. Papirpost afskaffes
inden 2030. De er allerede i fuld gang med
ikke var andre.
Mit nummer havde stadig ikke lykken at fjerne postbrevkasser, så de slipper for at
med sig, og da jeg nødigt ville spendere yder- tømme dem.
ligere 10-20 minutter, strøg jeg tværs igennem
bygningen og ind på det altid besøgsværdige
Lurifax
igtige dokumenter

KUN I JUNI:

GRATIS

SOLBRILLE
GLAS

I DIN STYRKE
NÅR DU KØBER BRILLER HOS

Amati Optic · Store Kongensgade 26 · 1264 København K · Tel. 33 15 01 84
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SUP på Søerne og i havnen
TEKST JAN LØFBERG

Stand Up Paddling – eller Sup – er en ny trend som vinder frem. Snart bliver der budt på seancer
i Københavns Havn og på Søerne. Over 100 deltog ved et arrangement på Amager Strandpark.
Den nye trendy vandsport Stand Up Paddling, der densplan søger sportens allerdygtigste naturligvis
har det mere mundrette navn SUP, ligner en form til Hawaii, hvor bølgerne jo går særlig højt. Det
for stående kano. Men udøverne står på et bræt i var da også på Hawaii, at Nautic-folkene for fire
stedet for at ligge på knæet. Det kan være svært år siden blev introduceret for SUP.
”I forhold til eksempelvis kajak, som er menok at holde balancen i en kano, og tungen skal da
get populært herhjemme, så
også holdes lige i munden,
bruger du langt flere muskelnår der skal padles fra en
grupper i SUP. Vi forsøger at
opretstående position. Pagøre opmærksom på sporten
gajen skal helst være 15-20
herhjemme, men vi har væcentimeter højere end dig
Derfor er det helt oplagt
ret langsomme i optrækket i
selv, så det er noget af et
også at anvende Søerne i
forhold til tyskerne. Syd for
redskab du får i hænderne.
København Og det er netop
grænsen er SUP blevet en
Endvidere er det en god idé
Havnen og Søerne, som Nautic
kæmpe sport, der dyrkes med
at have en leash – en line
har i tankerne til de næste
entusiasme på de tyske søer,”
som fastgøres, så dit bræt –
promotion-arrangement.
fortæller Ole Buchleithner fra
eller board som udøverne
Nautic.
siger – ikke driver bort.
For nybegyndere er vindSUP kan dyrkes på de
vildeste bølger – herhjemme ved Vesterhavet, stille forhold med småbølger perfekte rammer,
men det kan også foregår under roligere forhold. når de skal debutere som SUP’er. Derfor er det
Således havde Nautic Surf og Ski på Blegdamsvej helt oplagt også at anvende Søerne i København.
på Østerbro for nylig et promotion-arrangement Og det er netop Havnen og Søerne, som Nautic har
med 100 deltagere i Amager Strandpark. På ver- i tankerne til de næste promotion-arrangement.

Jo mere fortrolig du bliver med dit board, desto
større bølger kan du bevæge dig på. Udøverne af
SUP påstår, at der ikke skal mange sessioner til,
før du kan klare større udfordringer. Dog er det
aldrig en god idé at ”suppe” i fralandsvind, men
dette forhold har naturligvis ingen betydning på
Søerne.
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sankt annæ kiosken
St. Kongensgsde 40 · 1254 kbh K · Åbningstider: Hverdage 7.00 - 20.00 · Lørdage 8.30 - 20.00 · Søndag lukket
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Telte ·soveposer · underlag
Fra

95
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Vi hjælper med drømmen...

om udstyret!

com
Gammel Kongevej 119 · København
Tlf. 3321 3030 · naturligvis.com

|

Lyngby Hovedgade 62 · Kgs. Lyngby

|

Vi modtager alle gængse kreditkort
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Torben Meilvang, Rosengården 8, 1174 K
Aut. Elinstallatør

Bogoplevelser hos Vangsgaards

Multimennesket

Ole Worm

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

TEKST Christian Kaaber

På Geologisk Museum kan du
fremover kigge direkte ind i et mærkeligt rum fra 1600-tallets København: Her
fremvises blandt andet sensationelle og
gådefulde sager som et horn fra en
enhjørning og lårbensknoglen fra en
kæmpe, men også skeletter af fugle og
dyr, skildpaddeskjolde og meget andet
fra naturens uendelige verden. Museet
har med sit nye permanente indslag
”De særeste ting” genskabt det såkaldte
Museum Wormianum, som faktisk er
intet mindre end stamfaderen til alle
danske museer.
Museum Wormianum var opkaldt
efter sin skaber, lægen Ole Worm (15881654), der som mange andre af sin tids
lærde spændte over en meget lang række
felter. Hans museum var indrettet i en
stue i hans bolig i Latinerkvarteret og
blev en kendt attraktion i Christian
IV’s København. Var Ole Worm hjemme,
udlagde han gerne tingenes betydning
for de undrende gæster, ligesom han
forfattede et katalog over samlingen.

KLUMME

URMAGEREN
Dronningens Tværgade

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

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

Nu også
siddepladser

Runologi

Ole Worm var livlæge for Christian IV
og havde som kongens fortrolige adgang
til landets højeste cirkler, hvor man
støttede denne lærde og foretagsomme
mand. Worm indgik i det kuld af fremragende læger, der gjorde 1600-tallets
København til et center for medicinske
og kirurgiske landvindinger, men Worm
var også pioner på andre felter. En af

hans vigtigste indsatser blev at udfor- første udlægning af lemmingers adfærd,
ske runer – både på sten og i skrifter. hvor de små gnavere i store flokke kaster
Worm skabte faget runologi og det første sig ud fra høje klipper.
store overblik over, hvad der fandtes
Ole Worm døde midt i sin lægeaf runesten i hele datidens Danmark, gerning under den store pestepidemi i
fik optegnet indskrifterne og sat dem København 1654. Efter hans død udgav
i sammenhæng med udforskningen af et anset hollandsk forlag hans store
Danmarks ældste historie.
beskrivelse af Museum Wormianum,
Samler
som
som vakte internahan var, fik han
tional opsigt. Samindrettet en hel
lingerne blev købt
lille park af runeaf kong Frederik
sten fra det ganske
III og indgik i hans
Ole Worm skabte faget
land ved siden af
Kunstkammer,
runologi og det første
Rundetårn og Trihvorfra tingene er
store overblik over, hvad
nitatis Kirke, som
vandret ud til en
der fandtes af runesten i
dengang husede
række danske muhele datidens Danmark.
Universitetsbibseer. Runestenene
lioteket. Det var
ved
Rundetårn
også Worm, der
forsvandt efter Køsørgede for, at det første guldhorn, som benhavns brand i 1728, så der skal nok
i 1634 blev fundet ved Gallehus i Søn- i en del ejendomme i Indre by gemme
derjylland, ikke bare blev smeltet om sig spændende inskriptioner.
til dukater, men indgik i kongehusets
Heldigvis har vi jo bøgerne. Hos
beholdning af kostbarheder.
Vangsgaards i Fiolstræde kan du for
tiden se – og erhverve – et velbevaret
bind fra midten af 1600-tallet, der rumForfatteren
Ole Worm skrev bøger, mange bøger. mer alle Ole Worms tre banebrydende
Han beskrev det store guldhorn i alle arbejder om runer, blandt andet den
detaljer, han redegjorde for landets ru- første fuldstændige fremstilling af de
nemindesmærker og for den tidlige mid- dengang kendte danske runeindskrifter,
delalders runeindskrifter, han fortalte i alt 144 runemindesmærker og indskrifde danske kongers ældste historie, og ter fordelt over Danmarks landsdele.
med udgangspunkt i sin naturhistoriske Bogen rummer en prægtig planche med
samling beskrev han ”de dyr som i Norge gengivelse af det store guldhorn, der
stundom falder ned fra skyerne”, den blev stjålet og smeltet om i 1802.

ET OVERFLØDIGHEDSHORN AF BØGER

TIL REKORDLAVE PRISER
MASSER AF

FORSKELLIGE
KLASSIKERE

69,-

39,95
49,95
4 for 100

SKØN GUIDEBOG
TIL DET SKJULTE

MASSER AF ENGELSKE

BØRNEBØGER

KØBENHAVN

KOM
KOM OG
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FÅ EN
EN SKØN
SKØN BOGOPLEVELSE
MELLEM
MELLEM TUSINDVIS
TUSINDVIS AF
AF GODE
GODE TILBUD
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179,95

99,95

229,95
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Vangsgaards Bogudsalg
Rådhuspladsen 45 · 1550 København K

Mandag - lørdag 10-18 · Søn- og helligdage 12-18
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Amalie med
sikker hånd
Der leveres gode oplevelser blandt de danske frokostklassikere på Restaurant Amalie.
Kvalitet og pris går hånd i hånd, og så er der kælet for detaljen.
TEKST JAN LØFBERG

cykelmageren

Min medspiser Bjarke og jeg frekventerer jævn- indgår i producentselskabet. Meget passende, når
ligt de københavnske frokostrestauranter. Det sker man tænker på, at hans mor bor længere nede ad
hver for sig, sammen eller i vores frokostklub. gaden få hundrede meter fra Amalie.
Imidlertid var overraskelsen af den mere banale
Vi diskuterer og udveksler løbende synspunkter.
Ingen af os havde i et pænt stykke tid spist på slags, da vi dykkede ned i brødkurven. Nej, banal
Restaurant Amalie i Amaliegade. Vi genkaldte er ikke det rette ord, selv om alt for mange københavnske
frokostrestauranbegge vores sidste besøg med
ter netop sløser med denne
tilfredshed og mente, at det
del af detaljen. Man har på
nu var tid til at genopfriske
fornemmelsen, at tjeneren i
minderne.
sidste øjeblik bliver sendt i
Når man træder ind ad
På et af de andre borde,
Netto for at hente de billigste
kælderdøren, går man ind
blev en gæst så glad
rugbrød. Sådan er det ikke på
over et håndknyttet tæppe og
for rugbrødet, at han
Amalie. Her sørger man selv
lokalet flugter, hvad man kan
købte et halvt brød med
for at bage et solidt brød med
støde på i private hjem. Hvis
i en lille plasticpose.
struktur og masser af kerner.
det da ikke lige havde været
På et af de andre borde, blev
for opdækningen. Bestik, glas
en gæst så glad for rugbrødet,
og tallerkener er af høj klasse,
og sådan noget sætter altid ekstra gang i appetitten. at han købte et halvt brød med i en lille plasticpose.
Det højner enhver frokostoplevelse, når brødet
Min medspiser og jeg gennemgår altid spisekortet nøje, og vi er begge store tilhængere af ok- er i orden. Den solide stil fortsatte med næste ret.
sebryst. Her findes den på kortet i en kogt version. Værten var noget betænkelig, da jeg bestilte okseMin medspiser var lidt i tvivl om, hvilken sild bryst. ”Du skal vide, at det ikke er rødt.”
”Jamen, det håber jeg da sandelig heller ikke,”
han skulle vælge. Selv havde jeg fået sild dagen
i forvejen og søgte i andre retninger, men jeg svarede jeg. ”Nej, men vi har så mange, der ikke
ihukom, at jeg under mit sidste besøg fik Amalies kan lide det kogte køds farve, så vi har overvejet,
signaturret Kong Frederiks sild. Den anbefalede om vi skal pille retten af kortet.”
Nu er det heldigvis ikke farven, man skal spise.
jeg ham, og han turde følge mit råd. Selv gik jeg
efter laksefrikadeller med flødestuvet spinat. Det Og mange af de sprængte oksebryst jeg har smagt,
er pumpet med kemikalier.
skulle jeg ikke fortryde.
Oksebrystet var sublimt, og det var skåret på
Vi nød øl fra mikrobryggeriet Fur, mens vi granskede kortet. Jeg fik et aldeles anbefalelsesværdigt italiensk maner: seks, tynde skiver. Nogle gange
glas fadøl fra øen i Limfjorden. Medspiseren valgte får man oksebryst i så tykke skiver, at man skal
en af deres specialiteter på flaske. Begge var vi for- bruge både hammer og mejsel – som regel også
nøjede med dette valg. Prisen på 58 kroner for en fordi, brystet kommer direkte fra køleskabet. Her
halv liter fadøl – det er i den i den klart billigere var der balance, og den hjemmelavede, rustikke
pickles var i top, og den medfølgende nyrevne
ende af skalaen.
Kong Frederiks sild er en kryddersild, der er peberrod gav ikke nyseanfald.
Min medspiser fravalgte for en sjælden gangs
marineret i portvin, og den serveres med æble- og
sellerisalat. Silden bekom virkelig min medspiser. skyld brystet, fordi han havde fået øje på en ”løVi skålede i en kryddersnaps – også fra Fur. Snap- vemad”. Amalie kører både med tatar – friskhaksen var smagfuld og velafbalanceret, men endnu ket okseinderlår – og løvemad, der beskrives som
bedre var den efterfølgende egesnaps fra ”De 5 friskhakket tatar. Løvemaden var en gedigen forgårde”, hvor Prins Joachims gods Schackenborg nøjelse, blev jeg fortalt. Men min medspiser havde
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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forventet at få hakkede løg til. Det stod der nu ikke
på kortet, men værten bragte straks en lille skål
med hakkede rødløg. Løvemaden serveres ellers
udelukkende med æggeblomme og dansk caviar.
Jeg var ved at være fyldt, men Bjarke lod sig
friste af osteplanken. Fem danske kvalitetsoste
og en enkelt italiensk, gorgonzola. Hertil fulgte
bornholmske rugkiks.
På københavneravisen uddeler vi ikke kokkehuer, men lad mig alligevel afsløre, at vi befinder
os langt, langt over middel. Pris og kvalitet går i
sikker hånd på Amalie, der jo år efter år optræder
i Michelin-guiden under kategorien ”Bib Gourmand”, hvor pris og kvalitet passer sammen. Det
kunne vi i hvert fald skrive under på, da vi efter
et par timer begav os op på Amaliegade igen. Vi
kommer hjertens gerne igen.

Tillykke Erik Valeur!
Vinder af
DR Romanprisen 2012
Weekendavisens Litteraturpris 2011
Danske Banks Debutantpris 2011
Harald Mogensen Prisen 2012

★★★★★★

★★★★★

Vejle Amts Folkeblad

Berlingske Tidende

★★★★★

★★★★★
Nordjyske Stiftstidende

Ekstra Bladet

Foto: Kissen Møller Hansen

Det
syvende
barn
af Erik
Valeur

1

Fås også
som e-bog

POLITIKENSFORL AG.DK

FØLG OS PÅ FACEBOOK
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Sankt Hans i Nyhavn

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

frokost fra 95aftenmenu fra 95Store
Kannikestræde15
Telefon
33125606
www.detlilleapotek.dk

Åbningstider
Man-Tors:
Fredag:
Lørdag:

Den store Sankt Hans aften i Nyhavn står for døren, men hvem var egentligt
denne Sankt Hans, og hvornår stoppede vi med at brænde hekse i Danmark?
Den helgen, som har lagt
navn til Sankt Hans, er
Johannes Døberen, navnet
er blevet til Hans på dansk.
Den 24. juni er Johannes
Døberens helgendag, og
dagen før er Sankt Hans
aften.
Hvorfor brænder vi Sankt
Hans-bål?

Sankt Hans-bålet et blot
en af flere blustraditioner,
der stammer fra bondesamfundet.
Dengang troede man, at
hekse og andre troldfolk
var særligt aktive på magiske helligaftener, hvor de
for eksempel samlede ingredienser til deres trolddomsaktiviteter eller rejste til heksemøder.
Bålet eller ilden skulle
skræmme heksene og forhindre dem i at holde hvil
der, hvor bålene var tændt.
Derudover var der også

9.30 - 17.30
9.30 - 18.00
9.30 - 14.00

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

www.pedalatleten.dk

Pedalatleten_41x100.indd 1

Larsbjørnsstræde 2
1454 København K
Tlf: 3311 5886 / fax: 3315 5856
www.husmannsvinstue.dk
Dansk frokostrestaurant
af højeste kvalitet med
hjemmelavede specialiteter af
friske råvarer efter typiske
gamle opskrifter.

29/05/06
15:24:36
HusmannsVinstue_41x60.indd
1
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PROFESSIONAL AND CLASSIC CAMERAS

Olympus OM-D E-M5
Nyhed - kom ind og se det !

Nyt spændende kamera fra
Olympus. Sælges inkl. zoom
12-50/3.5-6.3
Fås i sort eller sølv

9.995,Vi har masser af tilbehør
til Olympus på lager
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

tale om en social skik, hvor
man kunne mødes og feste.
Midsommervisen og heksen
på bålet

Så vidt vides blev kombinationen af Midsommervisen
og heksen på bålet første
gang brugt ved en midsommerfest, der fandt sted på
Jelling seminarium omkring
1900. Selve visen stammer fra
Holger Drachmanns ”Der var
en Gang”, som blev opført på
det Kongelige Teater i 1887.

ret i København til at skulle
brændes på bålet.
Senere sørgede kong Christian den femte for, at Anne
Palles slap for at blive brændt
levende, men skulle halshugges først. Den 4. april 1693

blev hun henrettet, og af
amtsregnskabet fremgår det,
at Anne Palles inden henrettelsen fik en halv potte vin til
otte skilling at styrke sig på.
rh

Danmarks sidste heks

Den ca. 74-årige bondekone
Anne Palles fra Tåderup ved
Nykøbing Falster er den sidste person, som de danske
myndigheder henrettede for
trolddom. Hun blev af lokalbefolkningen anklaget for at
være bag diverse ulykker og
sygdomme på egnen, og blev
først dømt Falsters Nørre herredsting og derefter Højeste-

Sankt Hans fest i Nyhavn
Lørdag d. 23. juni kl. 14-24
Copenhagen Harbour Jazz underholder hele aftenen.

De unge ryger
de gamle ud
TEKST JAN LØFBERG

er ved
at brede sig i Indre By.
E
Tidligere havde det lidt mere
n helt ny trend

modne – for ikke at sige ældre – publikum deres helt
egne steder, hvor de mere eller mindre kunne være i fred.
Sådan er det ikke alle steder
12:09:38
længere.
Rosengårdens Bodega i Rosengården har i snart mange
år haft besøg af det, som unge
mennesker helt sikkert vil betegne som gamle mennesker.
Men i en løbende proces er
publikummet blevet mixet
mere og mere.
”Særlig fredag aften er vores klientel blevet yngre, og de
fylder lokalet op tidligere og
tidligere, så det starter sådan
lidt ud på eftermiddagen. En
væsentlig del af forklaringen
er nok, at publikum må ryge
her. Og så er de måske også
begyndt at finde ud af, at det
er meget hyggeligt at sidde

på et sted, hvor de ikke bliver
spottet ude fra gaden gennem
store vinduer,” fortæller tjener
Jan Bauner.
Rosengårdens Bodega har
bevaret de gamle blyindfattede ruder, og sådan nogle
vinduer har i snart mange
år afskrækket især det yngre
publikum. Det traditionelle
publikum, som jævnligt har
frekventeret det gamle værts-

hus, er vant til det særdeles
afdæmpede lys indendørs.
Til gengæld begynder de at
brokke sig over, at deres vanlige ”vandhuller” er blevet
proppet med de unge rygere
om aftenen. Derfor holder de
stædigt fast i at dukke op på
Rosengården fra middagstid,
hvor en kold Odense Pilsner
kan smage ret godt.
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Turèll-medaljen
udført og støbt i indre København
TEKST Jacob Ludvigsen

KULTUR Medaljøren og maleren Barry Wilmont fra
Borgergade har i årenes løb skåret 28 portrætmedaljer, blandt andre af Jens August Schade, der alle
er optaget i Den kgl. Mønt- og Medaillesamling.
Som nær ven af Dan Turèll var det Wilmont en
særlig glæde at få mulighed for at udføre den nye
Dan Turèll Medalje, der hvert år på forfatterens
fødselsdag 19. marts tildeles et multimediemenneske. Støbningen foregik i Francois Deletailles
værksted i Sankt Peders Stræde, som netop har
afsluttet arbejdet med at fremstille bronzemedaljer
til mange år frem.
Wilmont er den eneste der i vor tid har indsigt
i den teknik, som den italienske mester Pisanello
benyttede for 600 år siden. For Dan Turèll Selskabet

Cykelkort
Danmark

(Oversigtskort)

var det indlysende at vælge Wilmont til opgaven,
da det blev besluttet at erstatte Dan Turèll Prisen
og det berømte slipsetrofæ fra Dans klædeskab med
et rundt kunstværk. På forsiden er Dans portræt,
som blev finjusteret i samarbejde med Chili Turèll,
så ligheden blev størst mulig. Bagsiden viser Dans
udstoppede grib, der skulle værne ham mod pantefoged Grib, den sorte IBM-skrivemaskine og en
reol. Wilmont har som tak for sin dåd modtaget
Dan Turèll Selskabets ekstraordinære Pisanellorejselegat, så han kan videreføre studierne af renæssancekunstnerens reliefteknik.
Guld- og sølvsmed Francois Deletaille og hans
medarbejdere Anna Bryde Platon og Sidse Olsen
måtte udvikle deres egen teknik med støbeforme af

Cykelkort
Sverige
(Detailkort)

75,-

165,-

Nordisk Korthandel, www.scanmaps.dk
Studiestræde 30, email: post@scanmaps.dk

silikone for at nå det perfekte resultat, der kunne
godkendes af kunstneren.
For en gangs skyld blev DT-medaljen overakt i
København. Dramatikeren Astrid Saalbach modtog medaljen på Nationalmuseet, der samtidig
udstillede medaljen, forarbejderne og effekterne
fra medaljens bagside. I en årrække fejredes fødselsdagen på hans stamværtshus på Frederiksberg,
siden er ceremonien flyttet til Vangede Bibliotek,
hvor Turèll-Samlingen har til huse.
Københavnere i udflugtshumør kan tage til
Dan Turèlls Plads i Vangede for at se Kenn André
Stillings alfabetskulptur med op til fire meter
høje jernbogstaver. Den blev borgmester-indviet
sidste efterår.

Bagsiden af EM-medaljen
I 1993, kun et år efter at han blev
EM-helt sammen med resten af den danske landsholdstrup, sætter Lars Elstrup
fra den ene dag til den anden en stopper
for sin fodboldkarriere og melder sig ind
i sekten Solens hjerte i et forsøg på at
komme af med de indre dæmoner, som
har været en fast del af hans liv i mange
år. Han har fået nok af præstationsangst,
usikkerhed og omverdenens forventninger til ham og vil definere sit eget liv,
selvom det er på bekostning af fodbolden,
kæresten, familien og heltestatussen.
Lars Elstrup – Fra indersiden, der er
skrevet af Jens ’Jam’ Rasmussen og Carsten Fog Hansen, er et nuanceret og
hudløst portræt af en af dansk fodboldhistories mest skandaleombruste fodboldspillere. Bogen udkommer på Informations Forlag.
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NAUTIC SURF & SKI
KØBENHAVNS STØRSTE
STAND UP PADDLE BUTIK
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PAGAJER & TILBEHØR

STAND UP PADDLE BOARDS
Naish
Nalu 10’10’’
Super nemt
allround
board til
alle former
for SUP.
Pris:
10.999,-

Naish
Glide12’6”
Målrettet
til flatwater
cruise,
motion og
race.
Pris:
9.499,-

Naish
Glide 14’0”
Raceboard
til stævneog motions
brug.
Pris:
9.999,-

NAUTIC SURF & SKI

Naish
Mana 10’0’’
Bølger har
aldrig
været
lettere
at ride.
Pris:
10.999,-

JP SUP
Allround
9’8’’
Fungerer
til sø, å,
fjord og
bølger.
Pris:
7.999,-

JP SUP
Race 14’0’’
maksimal
fart, power
og effekfuld
fremdrift.
Pris:
12.499,-

O’Neill
Breeze
Breaker
Jakke
Str. S-2XL
Pris: 799,-

Starboard
Slick
Converse
9’0’’
Slidstærkt
entry board
til hele
familien.
Forstærket
under ståområdet.
Pris:
5.999,-

JP SUP
Allround
11’8’’
Mere
begynderpræget.
Fungerer
til sø, å,
fjord og
bølger.
Pris:
7.999,-

O’Neill
Filter
Jakke
Str. M
Pris: 499,-

Starboard
Slick
Whopper
10’0’’
“Soft yet
tough”
konstruktion.
magen til
9’0’’eren.
Pris:
5.999,-

O’Neill Superlite John
Naish
Perfekt dragt til SUP
Sport
Str. S–2XL Pris: 599,Adult
Naish
Justerbar
Makani
pagaj.
9.0
907
Vario
gram.
karbon/
Pris:
glasfiber
999,Pris:
1799,-

Naish SUP Leash.
Pris: 249,-

ÅBNINGSTIDER:

nautic-surfogski.dk
Annonce_Københavneren.indd 1
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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

