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Af Jeppe Marsling

Omtrent 1000 mennesker har underskrevet en protest mod metrobyggeriet, skønt
den igangværende høring ikke omhandler beslutningen om placeringen fra 2005. Om metrostationen ved Sortedamssøen står skrevet,
at op mod 760 lastbiler kan køre forbi i døgnet.
Rebekka Auken Nymark, kontorchef i Københavns Kommunes Center for Byudvikling, slår

PROTEST

fast ”at med mindre høringen bringer nye oplysninger om miljøforholdene for dagen, vil
den ikke give forvaltningen anledning til at
genoverveje stationsplaceringer”. Men både
beboere, forretningsdrivende og de dagligt
arbejdende i Gl. Strand føler sig hægtet af beslutningsprocessen, da stationen i planerne er
navngivet ”Ved Christiansborg”.
LÆS HELE ARTIKLEN PÅ SIDE 6
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Omkring 1000 mennesker har allerede underskrevet en protest mod metrobyggeriet på Gl. Strand.
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Roskilde Bank bliver til Arbejdernes Landsbank på Landemærket i København

Arbejdernes
Landsbank køber Roskilde
Banks filial på Landemærket i
København og glæder sig over
at byde kunder og medarbejdere fra filialen velkommen.
De tidligere Roskilde
Bank-kunder fortsætter med
de samme aftaler og vilkår
som hidtil, ligesom man stadig kan bruge betalings- og
kreditkort, netbank og hæveautomater nøjagtigt som før.

OVERTAGELSE

BOGHUSET.DK
BØGER | FILM | MUSIK

aftaler overgår til Arbejdernes
Landsbank, vil opleve banken
som rigtig god. Derfor håber
vi, at vores nye kunder vil give
sig god tid til at lære os rigtig
godt at kende,” siger Gert R.
Jonassen, ordførende direktør
i Arbejdernes Landsbank.
Med overtagelsen har Arbejdernes Landsbank nu 66
filialer landet over.

”Selvom vi nu hedder Arbejdernes Landsbank, vil
kunderne blive mødt af mange velkendte ansigter, når de
kommer ind i banken. Det er
vigtigt for os, at kunderne føler sig trygge, når de har brug
for at tale med os ” siger Kåre
Breinholt, filialdirektør i den
tidligere Roskilde Bank-filial,
Landemærket, i København.
”Vi håber, at man som
kunde, efterhånden som alle
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HVOR BLEV DE AF?

Ny Østergade 25 · 1101 København · Tlf. 33 52 52 08 · www.forbank.dk

Boogie
Preben

I Forstæderne får du
noget for pengene
Kom ind og få et bud på
bedre investeringer.
TUFSHBEF,CFOIBWO,
UMG

City Erhvervs- og Investeringscenter

XXXDSPJTTBOUFODPN

JazzHouse fyldte 17
Forstæderne_86x40.indd 1

Foto: Robin Skjoldborg

I 10 år var Boogie-Preben en fast
bestanddel af Indre Bys natteliv

10/05/06 11:39:21

Sanger Sinne Eeg var med til at fejre JazzHouses fødselsdag.

Hvordan fylder et jazzspillested 17 med
manér? Jo, det var bare velkommen fra bestyrelsens
Peder Worning - og så i gang.
Der var dømt “rødder” med
Niels Jørgen Steen & Monday
Night Big Band - med gæste-

FØDSELSDAG

sanger Sinne Eeg, der havde
sin første optræden med dem
- til begges store fortjeneste.
Og bedst som de var gået
på, begyndte en stime unge
- dansegruppen Hepcats - at
danse Charleston og Jive på
dansegulvet mellem scenen

og publikum - i timevis. Dét
fik storebæltsfærgen ud på
Atlanten, - og en japaner var
- indtil han vidste bedre - rystet over at danskerne var så
dygtige til at danse!

Smørrebrødscafé

Ny Østergade 9 / Pistolstræde
1101 København K

jm

»Ormen, Ormen«, råbte alle de unge mens de tyrede mønter efter
Boogie Preben. På billedet ses Preben Mogensen ved en af sine utalige
optrædender i Indre By.

I 1984 startede
Preben Mogensen også bedre
kendt som Boogie Preben i
en alder af 49 år at optræde,
med sin egen version af electric boogie og breakdance i
weekendnætterne i Indre By.
Preben Mogensens forsvandt fra Indre Bys gadebillede for 15 år siden. Han var
manden mange unge valgte
at kaste deres enkroner og
femmere efter, hvorefter han
stod blødende og ydmyget.
Preben Mogensen var hverken hjemløs eller vagabond,
men levede i en herskabslejlighed på Frederiksberg med
TILBAGEBLIK

sin kone og søn. Preben blev
så populær, at flere gymnasier hyrede ham som midtpunkt til gymnasiefester.
Når man idag tænker tilbage på Boogie-Preben er det
med et smil på læben men
også med dårlig smag i munden. Preben Mogensen ligger
i dag begravet på Frederiksberg Kirkegård.
rh

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

Preben Mogensen
a.k.a. Boogie Preben
1935-1997
Efterlod sig kone og søn.

Jørgenholst_41x100.indd 1

Nu også
siddepladser

11/05/06 10:36:21

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
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230 eventyrs nat
Kommentar af Jeppe Marsling

De ansatte på 200 museer, biblioteker, teatre og ministerier skal på nattearbejde
fredag 10. oktober – dagen hvor skolernes efterårsferie bliver skudt i gang. Og byens kulturinstitutioner er ved at lære det: At folde sig ugenert ud på
denne aften, hvor formålet ikke er at markedsføre
og ”brande” sig, men at gøre noget bemærkelsesværdigt tosset før vinteren lukker sjælens skoder i.

Mozarts Plads kan man uden dikkedarer få
sigøjnersuppe - for en tyver.

Plakat:Jens Dan Johansen

Kulturnatten 2008 byder på 230 oplevelser i Indre By og FrederiksStaden alene. Natarbejde af den usædvanlige slags…

KULTURNATTEN

Indre By fuld af ydre verden

Kulturnat er ligesom at tage med baljerne i Tivoli: Et kig ind i en anden eksotisk verden, - for det
mystiske er jo lige for hånden, hvis man drager ud
over nabolandenes grænser. Kunstindustrimuseet
i Bredgade har såleds japansk workshop – og origami! Og under temaet Amerikanske Stemmer fyrer
Hovedbiblioteket i Krystalgade op under et show
i præsidentvalgets tegn med valgsnak, debat, litteratur og dansk R&B-musiks ”The Benefits”. Også
i Gl. Strand spiller musikken, hvor kultfænomet
Snöleoparden fylder gården med østens musik, og
i Helligåndskirken, bliver der inviteret på - ligeså
kultisk – midnatsandagt på gregoriansk. Det Grønlandske Hus finder sig passende nok eksotiske nok
til lejligheden og lader modedesigner Najannguaq
Sværd vise sin nyeste kollektion. Og lyder det for
mainstream kunne man tage til Sydhavnen: På

Salgskultur, tak?

Det er desværre ikke alle virksomheder, der
har charme nok til i det i mindste at lade som
om, at de kan skelne mellem kultur og profit
– og det er både trist og irriterende. Faktisk
burde Kulturnatten – ligesom Jazzfestivallen
– luge ud og stramme op, så ikke besøgende
distraheres. Havde McDonalds dog bare drevet nogle køer med m’er på gennem byen
(den gamle kvæglov er endnu ikke sløjfet) – i
stedet for at dele balloner ud!? At være stolt
over sit produkt og se det kulturelle i det er
noget andet end at stikke tilbud i snuden på
folk. Og den vistnok danske is-spiser-kæde
”Paradis” er ikke meget bedre: I ugerne
op til Kulturnatten har man kunne på en
spændende plakat læse: ”Nedtællingen er
begyndt til d. 10. oktober!”. Denne ikke
ukritiske skribent var ved at nedsmelte af
nysgerrighed og spurgte: ”Til hvad tæller i
ned?”. Og der blev svaret: ”Til den dag vi
begynder at sælge chokoladen dér”.
Moralen: God kultur KAN sælge godt,
men det ER ikke god kultur blot at sælge.
jm@vdn.dk

Kulturpas kan købes
på S-tog
på Frederiksberg, Movisstationer, museer og biblioteker i Købe
nhavn og
a Kundecenter på Rådh
uspladsen og på
www.kult urna tten.
dk

Årets plakat.

Igen i år kunne man besøge Rundetaarn under Kulturnatten.
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Det Kongelige Bibliotek lagde lokaler til stor miljøkonference.

Fra vugge til vugge

Den 29. september lagde Dronningesalen på det kongelige bibliotek lokale til en konference omkring Cradle to
Cradle. Et nyt miljøparadigme, udviklet af dr. Michael Braungart og arkitekten William McDonough, der er ved at
vinde frem. Blandt oplægsholderne var, foruden dr. Braungart, klima- og energiminister Connie Hedegaard
Af Alexander Højfeldt Lund

Cradle to Cradle eller vugge til vugge, som det
hedder på dansk, er et nyt
miljøparadigme, der gør op
med den traditionelle måde
at tænke miljø. Grundtanken kan beskrives som waste = food, altså affald er lig
med føde. Det betyder, at
alt, der er overskydende fra
en produktion, skal kunne
komme tilbage i produktionen eller i naturen uden
at gøre skade, men tværtimod gøre gavn. Men for dr.
Michael Braungart, en af
mændene bag konceptet,
er det mere end det. Det er
også et opgør med et tankesæt omkring miljø.

MILJØ

Ny vinkel på miljø

Miljøregulering har traditionelt altid været centreret om
en minimeringstanke. Vi skal
forurene mindre, producere

mindre affald osv. Vugge til
vugge konceptet handler om
at acceptere, at vi er til stede
på kloden og begynde at give
noget tilbage.
”Problemet er, at vi har
opbygget en skyldfølelse over
at være til. Derfor er miljøpolitik centreret om det at minimere, men mindre affald
er bare mindre skadeligt. Du
ødelægger bare lidt mindre.
Tankegangen er jo, at det
ville være bedst, hvis vi slet
ikke var her, jamen så skyd
dig selv! Nej. Vi må acceptere,
vi er her og begynde at putte
ting tilbage i cyklusser” uddyber dr. Michael Braungart.
Men vugge til vugge handler ikke om, at vi skal vende
tilbage til naturen. Det handler om at bruge de rette materialer, at se på hvad de består
af og så bruge dem i den rette
sammenhæng.
”Det handler ikke om syntetisk mod naturlig. Altså,

uld er dårligere for indeklimaet, så hvorfor lave tæpper
af uld? Det handler om hvad
der er det rigtige at bruge” siger dr. Braungart.
Den centrale pointe i vugge til vugge er affald = føde.
Det handler om at eliminere
konceptet affald og i stedet
se det som biologiske og teknologiske næringsstoffer. Dr.
Braungart uddyber:
”Massefylden af alle verdens myrer er 10 gange så
stor som alle mennesker på
denne klode, men de genererer ikke noget affald. Vi er
åbenbart for dumme til at
putte ting tilbage cyklusser,
og det skal ændres. Tankegangen skal ændres. Vi skal
tænke; hvor er det godt at du
og jeg er her, og så blive indfødte på denne planet igen”.
Basis i Danmark

Klima- og energiminister
Connie Hedegaard ser også

potentiale i vugge til vugge.
I sit oplæg ved konferencen
pointerede hun, at Danmark
er meget aktivt involveret i
miljøpolitik.Danmark skal
jo arrangere klimatopmødet til næste år. Men hun
understregede også den
rolle som forbrugeren spiller i en vugge til vugge sammenhæng.
”Forbrugerne må købe og
efterspørge produkter med
Cradle to Cradle certificering, men de skal også lukke cyklusserne ved at levere
produktet tilbage til producenten. Det kræver aktiv
involvering fra forbrugere,
producenter og politikere”
siger Connie Hedegaard.
Formand for Folketingets miljøudvalg, Sten Gade,
ser ligeledes en god basis i
Danmark for en indførelse
af vugge til vugge i danske
produktioner.
”Vi har brug for at have

en vision og her er Cradle
to Cradle måske det vi har
brug for. Vi skal have danske firmaer på banen, for
det er her at innovationer
og visioner kan blive til virkelighed. Samtidig er det
vigtigt at vi som politikere
sørger for at tage beslutninger der kan sikre gode rammer for dette” siger Sten
Gade.
Dr. Michael Braungart
er enig i denne tilgang for
der er meget potentiale i industrien. Incitamentet skal
bare være der i form af de
rette betingelser samt en
økonomisk gevinst. Det kan
vugge til vugge tilbyde.
ahl@koebenhavneravisen.dk

Læs mere om vugge til vugge
på: www.vuggetilvugge.dk
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Gl. Strand
på barrikaderne
Gl. Strand får én af Cityringens 17 nye metrostationer: 8 år med lastbiler og mekanisk
muldvarp venter forude. Stationen der placeres på Gl. Strand skal døbes »Ved Christiansborg«
Men 985 mennesker siger nej, flyt den til Christianborgs Slotsplads!

Store protestaktioner er under opsejling, efter at Københavns Kommune har vedtaget at placere en af cityringens nye metrostationer på Gl. Strand.

Af Jeppe Marsling

PROTEST Som en stor mekanisk muldvarp er
Cityringen på vej med 17 nye metrostationer
gennem København – og Gl. Strand får også sit
hul. Udefra er det forståeligt, at beboere og forretningsdrivende ikke vil leve i byggetrafikken.
Metroen skulle jo gerne tynde ud i biltrafikken
og mindske forureningen på lang sigt. Men kan
man leve i en sådan larm? Og er Gl. Strand –
vor lille brolagte tange med ét af Indre bys mest
stillle og harmoniske væresteder - overhovedet
gearet til at huse en metrostation?

kontorchef i Københavns Kommunes Center for
Byudvikling, slår fast ”at med mindre høringen
bringer nye oplysninger om miljøforholdene for
dagen, vil den ikke give forvaltningen anledning til at genoverveje stationsplaceringer”. Men
både beboere, forretningsdrivende og de dagligt
arbejdende i Gl. Strand føler sig hægtet af beslutningsprocessen, da stationen i planerne er navngivet ”Ved Christiansborg”. En beboergruppe arbejder nu på at få stationen flyttet til den langt
mere rummelige slotsplads, sådan at stationen
bedre vil kunne leve op til sit – lumske - navn.
Åndehul - med metroskakt?

På barrikaderne

Omtrent 1000 mennesker har underskrevet en
protest mod byggeriet, skønt den igangværende
høring ikke omhandler beslutningen om placeringen fra 2005. Om metrostationen ved Sortedamssøen står skrevet, at op mod 760 lastbiler
kan køre forbi i døgnet. Rebekka Auken Nymark,

For den, der ikke for nylig har været på Gl. Strand
– på galleri, på café, på fiskerestaurant eller til
udendørs antikvitetsmarked - er der tale om et
åndehul. I weekendavisen ønsker en bekymret
Nøregaard-Nielsen, at ”man fra ansvarlig side
ville fremlægge en fyldestgørende og overbevisende dokumentation for, hvordan man agter at

lade pladsen genopstå med metro og et virvar
af henkastede cykler”. Dette er kernen af polemikken, for først når man i fantasien begynder
at forestille sig Gammel Strand om otte år, må
man spørge: Ja, hvorledes egentlig kombinere
den Hammershøisk-ømme aflange plads med en metrostation med cykelkaos? Således synes
ikke alene de sociale konsekvenser af et sådan
enormt byggeri, der synes at være overset, men
også de arkitektoniske: Den nye by må vige for
den gamle, som de unge for de ældre. Ellers bliver der ikke plads(er) til alle.
jm@koebenhavneravisen.dk

Deadline for protester var 1.oktober. Byggeriet går i
gang medio 2009. Der vil også komme en metrostation
ved FrederiksStaden, hvor beboere ligeledes er i oprør.

OKTOBER 2008 ÅRGANG 3

7

KBH K

Svensk modetøj
til københavnerne
Af Søs Bell Andersen

MODE Succesbutikken Gina
Tricot åbnede d. 28. august
i år på Købmagergade 19 sin
butik nr. 100. Forretningen
er den første på dansk grund
og siden åbningen har Københavnerne fået endnu
en undskyldning for at hive
penge op af lommen.
Toppe, striktrøjer, jeans,
cardigans, frakker og en
overflod af accessories er
at finde i den 2 etagers høje
bygning. Med modetøj i efterårets trends og farver, til
en overkommelig pris, er
Gina Tricot en pendant til
de helt store mærker som
H&M og Vero Moda. Ligesom sine konkurrenter tilbyder Gina Tricot et bredt
sortiment, der konstant
bliver opdateret. Konceptet
er ”mere mode for mindre
penge med nyheder hver

uge”. Skaberne af mærket
er den svenske modefamilie
Appelqvist med Victor Appelqvist i spidsen. Udover
at være markedsdirektør
har han desuden stået for
al markedsføring selv, uden
brug af reklamebureauer.
En effektiv kampagne, der
har præget Københavns
aviser og facader hen over
sommeren, har været med
til at lokke de shoppelystne
hen til modehuset. Forretningen er som regel fyldt til
bristepunktet af nysgerrige
besøgende, der er inde for at
gøre et godt kup.
D. 16. oktober åbner Gina
Tricot endnu en butik i København, nemlig på Frederiksberggade 23. Så der er
rig mulighed for at købe sig
fattig.
sba@koebenhavneravisen.dk

»Din for evigt?«
på Nationalmuseet

VIND KOGEBØGER MED KØBENHAVNERAVISEN

KONKURRENCE
Københavneravisen og Boghuset.dk udlodder kogebogen
»Spis dig slank 3« af Inge Kauffeldt.
Vi udtrækker 10 vindere
som hver vil få bogen
tilsendst.
Du deltager automatisk i konkurrencen
hvis du indsender det
rigtige svar på følgende
spørgsmål:

»Hvor er vi henne på billedet vist nedenfor?«
Ledetråd: Året er ca. 1890.
Send svaret sammen med din postadresse på en email til:
konk@koebenhavneravisen.dk eller kryds af og klip ud, og send
svaret til: Københavneravisen - Grønnegade 18, 1107 Kbh K.
Mærk kuverten »Konkurrence«.
- vinderne bliver udtrukket d. 25.10 og vinderne får direkte besked.

Af Rasmus Sørensen

Den 10. oktober sættes fortiden på
værksted. Museets konservatorer indtager
den store Egmonthal, hvor de i forskellige
værksteder viser, hvordan bl.a. musikinstrumenter og moselig bevares og restaureres.
Omkring 1600 såkaldte ENB-genstande genstande af enestående national betydning fra de store genstandssamlinger bliver taget under nænsom behandling af konservatorerne,
der også er klar til at dele ud af deres store viden
om de mange, gamle ting og sager. Kom forbi, se
nærmere og bliv klogere på f.eks. kedelvognen
fra Skallerup fra den ældre bronzealder!

FORTIDEN

Du må godt røre
På udstillingen kan man se hvordan man restaurerer
malerier, musikinstrumenter, moselig og meget mere.

at gøre; bl.a. kalkmalerirestaurering, metallers nedbrydning ved korrosion, frysetørring
og dendrokronologi på Nationalmuseet.
I efterårsferien fra d. 11.-19. oktober holder
Professor Fiks åbent i Evighedsværkstedet
for børn under 12 år, og alle dem, der klarer
de mange opgaver, professoren stiller, får et
fiksonautbevis med hjem!
rs@koebenhavneravisen.dk

Lyt og lær

I Nationalmuseets biograf vil der hver søndag
kl. 13 blive holdt foredrag om en lang række
emner, der har med bevaring og konservering

»Din for evigt? Fortiden på værksted«
varer fra 10. oktober til 22. Februar.
Se mere på www.natmus.dk

o
o
o

City Arkaden

!

For en gangs skyld må nogle af museets ting
berøres. Ved de 10 aktivitetsborde vises bl.a.
stenalderøkser, dolke og rekonstruktioner af
de middelalderlige forgylderteknikker frem,
lige som de meget nøjagtigt udførte kopier
af udvalgte museumsgenstande kan befamles og studeres nærmere. Det gælder også de
mange udvalgte prøver, der kan ses i mikroskoper, og for de fingernemme er der mulighed for at sortere potteskår og samle dem til
tallerkener og skåle.

Jorcks Passage
Magasin Du Nord

Send kuponen til Københavneravisen, Grønnegade 18,
DK-1107 København K, og mærk kuverten »Konkurrence«.
Husk at opgive navn, adresse og evt. email.
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København
i frygt?

.....50 ÅR I FIOLSTRÆDE
1958 JUNI 2008
SE VINDUERNE MED DE MANGE JUBILÆUMSTILBUD

ILETA FRIMÆRKEHANDEL
Fiolstræde 20 · 1171 København K · Tlf. 33 12 91 23
MANDAG - TORSDAG 11-18
FREDAG 11-19 - LØRDAG 11-16

Åbningstider
Man-Tors:
Fredag:
Lørdag:

Rosengårdens_41x60.indd 1

Adresse

11/05/06 10:04:12
Gråbrødre

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

Bandeopgør, indvandrere mod rockere, jalousidrama, skudopgør. Snakken
går og uroligheden vokser.
Men hvad er det egentlig helt
reelt der sker i sagen? Og har
vi noget at frygte?

POLITI

kunne overvåge eventuelle
suspekte. Ransagninger har
også fundet sted, og herved
er endnu flere skydevåben
blevet konfiskeret. Indtil videre sidder der omkring 20
fængslet, herudover er der
flere der er enten varetægtsfængslet eller venter på at
blive stillet for en domstol.

Politiets indsats

I de seneste måneder har
medierne serveret overskrifter, der mildest talt ikke har
givet København en positiv
signalværdi. Hele København, med specielt Nørrebro
i fokus, har været plaget af
skudepisoder og voldelige
hændelser. Bekæmpelsen af
rockere mod indvandrere i et
net af racisme, narko og stolthed har været en af politiets
helt store arbejdsopgaver. En
stor indsats som har vist sig
at bære frugt. Siden den 15.
september har der i Indre By
været foretaget 2.529 visitationer. Som følge heraf er det
blevet til 1.123 sigtelser af forskellig karakter, heriblandt
ulovlig våbenbesiddelse. Det
blev hurtigt organiseret således, at der blev dannet visse
visitationszoner, for bedre at

’Morgendagens forbryder’

Politiinspektør Mogens Lauridsen fortæller, at endnu
en strategi for at mindske
de illegale stridigheder har
været at sætte endnu flere
politifolk på gaden. Dette
har haft en effekt og Mogens
Lauridsen konstaterer, at der
er roligt for tiden. Det sidste
skuddrama fandt sted tæt
ved Boltens Gård d. 25. september, hvor en ung mand
blev skudt i låret. Grundlaget for episoden blev først sat
i forbindelse med AK81, de
unge Hells Angels supportere, men er senere blevet kategoriseret som et jalousiopgør.
Herefter har der ikke været
andre skudepisoder. Mogens
Lauridsen beskriver, hvordan politiet arbejder med at
forhindre disse sammenstød

ved at komme situationerne
på forkant: ’ved at rette sigtelser mod dem, der bærer
våben uden at have den fornødne tilladelse, hjælper vi
til med at fange morgendagens forbrydere.’ Gadebilledet er blevet langt mere
roligt, og Mogens Lauridsen
pointerer desuden, at politiet
har haft langt færre anmeldelser for vold i 2008 end i
2007. Tallet var ligeledes højere i 2006, så kriminaliteten
har i de senere år været stødt
dalende.
Videoovervågning

Et initiativ for at opretholde
roen i gaderne, har været forslaget om at indføre videoovervågning. At dette kommer i den nærmeste fremtid,
er allerede besluttet. Et par
formaliteter skal dog lige på
plads, førend det bliver en
realitet. Videoovervågningen skal dække arealet fra
Rådhuspladsen til Kongens
Nytorv. Hvordan det i praksis kommer til at forløbe, er
endnu ikke på plads, men
det forventes det at blive her
i løbet af efteråret.
sba@koebenhavneravisen.dk

BOGHUSET.DK

Siden den 15. september har der i Indre By været foretaget 2.529 visitationer.
Af Søs Bell Andersen

9.30 - 17.30
9.30 - 18.00
9.30 - 14.00

www.pedalatleten.dk

Pedalatleten_41x100.indd 1

29/05/06 15:24:36

BØGER,
FILM & MUSIK

Jørgenholst_41x100.indd 1

11/05/06 10:36:21
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Guide

til Efterårsferien
Af Søs Bell Andersen

Fra fredag d. 10. oktober til søndag d. 19. oktober er der
dømt efterårsferie for de heldige. Som følge deraf har
vi på Københavneravisen lavet et udpluk af nogle af de
spændende aktiviteter, som København byder på.

Det’ for børn
::Rundvisning på Bodies-udstillingen::
H.C. Andersens slottet tilbyder i efterårsferien et program for de yngre
interesserede. En guidet tur rundt på museet hvor den kontroversielle
udstilling ’Bodies’ kan opleves. Samtidig vil børnene få en masse lærerigt
at vide om kroppens funktioner.
bodiescopenhagen.dk
::Bamseballet::
Børnenes bedste ven Bamse kan opleves i lidt uvante rammer, når han
indtager scenen på Det Kongelige Teater. Sammen med vennerne Kylling
og Ælling kan han opleves fra d. 11. oktober i en 45 minutters lang opvisning i ballettens kunst.
kglteater.dk
::Dukketeater på Arbejdermuseet::
Stykket ’Sa tu Sai’ henvender sig primært til børn i alderen 5-12 år og
har til formål at skildre vilkårene for børnearbejdere. Efter forestillingen
vil der være mulighed for at prøve kræfter med at fremstille tændstikæsker og se nærmere på dukkerne fra stykket.
arbejdermuseet.dk

Familien i fokus
::Kulturnatten::
Efterårsferien bliver kickstartet med et væld af arrangementer, når
Kulturnatten igen præger aften- og nattetimerne fredag d. 10. oktober.
Der er over 500 arrangementer at vælge og vrage imellem, så der skulle
være noget for enhver smag.
kulturnatten.dk

Halsbrækkende
tjenerløb
Gråbrødre Torv havde igen i år lagt bane
til et VELTILRETTELAGT tjenerløb
Af Robert Haren

HÅNERET Tirsdag den 23.
september kl. 13:00 tog Gråbrødretorvs tjenere benene
på nakken, da torvets restauranter for 19. år i træk
dystede om at have de hurtigste og mest elegante tjenere.
Jørgen Herbert fra Se &
Hør var en veloplagt kommentator til årets tjenerløb,
som igen blev afholdt på
en flot efterårsdag. Under
motoet »Hvor der løbes, der
spildes« guidede han de
mange fremmødte igennem
et hæsblæsende ræs, hvor
der allerede under den første forhindring var et voldsomt styrt i vandgraven på
den opsatte bane. Rygterne
gik ellers på at der til lejligheden ville blive fløjet en
ung, sulten krokodille ind
fra Afrika, men grundet
budgetnedskærringer var
dette ikke kommet i stand,

hvilket tjenerne nok i sidste ende satte stor pris på.
Blandt dommerne som skulle give point for hurtighed,
stil og fairplay kan nævnes
Kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev, tidligere
profesionel cykelrytter og
nu galleriejer Jens Veggerby, og som overdommer sad
Trine Larsen fra Billedbladet. Dommerne havde store
forventninger til, at drikkeog madvarer så hurtigt som
muligt skulle komme hen
til deres bord. Men også
det kunstneriske udtryk og
serveringsteknikken skulle
være i orden. Ligeledes var
der obligatorisk dopingkontrol, snyd ville ikke blive tolereret. Og der blev holdt et
ekstra øje med deltagerne,
idet tidligere års rystende
forsøg på bestikkelse øjeblikkeligt skulle stoppes.
Flere dommere har i de
forgangende år modtaget
røde roser og cognac under

løbene. Det var den nye café
på torvet, Huks Fluks, der
løb af med sejren, efter en
dramatisk start hvor en af
tjenerne snublede i den opsatte vandgrav. Det skal dog
siges at der ikke skete nogen
form for fysisk skade.
rh@koebenhavneravisen.dk

Deltagerlisten:
Huks Fluks
La Pavé
Sole D’Italia
Bøf & Ost
Skildpadden
Pasta Basta
Peder Oxe
Peder Oxes Vinkælder
Sporvejen
Jensens Bøfhus
Restaurant Casa Alonso

::Halloween i Tivoli::
Forlystelsesparken er spækket med græskar, hekse, spøgelser og alt
hvad der hører sig til, når man skal fejre halloween. Fra ti om morgenen
til ti om aftenen er der et stort udvalg af aktiviteter, der tæller blandt
andet græskarskæring, optog og mulighed for selv at få lagt en uhyggelig sminke. Der vil være bands og shows løbende igennem dagene. Og
naturligvis er alle forlystelserne åbne.
tivoli.dk
::Reality Check::
Statens Museum for Kunst lukker dørene op for en ny særpræget udstilling, hvor virkeligheden bliver vendt på hovedet. Udstillingen ’Reality
Check’ er skabt af 39 danske og internationale kunstnere og består af
billeder, skulpturer, video og foto. De 60 særprægede værker kan opleves
på den 3.000 kvadratmeter store udstilling.
smk.dk

De voksnes efterårsferie
::Prisbelønnet drama på Folketeatret::
Samuel Adamson har stået for dramatiseringen af den spanske mesterinstruktør Pedro Almodovars film fra 1999 med den danske titel ’Alt om
min mor’. Med Karen-Lise Mynster i hovedrollen bliver vi ført ind i et
univers med forskellige skæbner og livshistorier med alt fra transseksuelle til idealistiske nonner.
folketeatret.dk
::Et sjovt alternativ::
Hele efterårsferien igennem kan der grines i Knabrostræde 19, hvor
Comedy Zoo holder til. Der er både open-mike aftener, hvor alle kan forsøge sig med stand-up kunsten, og så er der shows fra kendte komikere
som Thomas Hartmann, Christian Fuhlendorff og Linda P.
fbi.dk
::Koncert med den tidligere Suedeforsanger::
Søndag d. 19 huser Jazzhouse sangtalentet Brett Anderson, der netop nu
er aktuel med sit andet soloalbum ’Wilderness’. Fra kl. 21.30 kan koncerten opleves i en intim stemning, bedst som man kender det i Jazzhouses
lokaler. Billetter kan købes på billetlugen.dk eller i Fonas butikker.
jazzhouse.dk

Her ses en af tjenerne i sikker stil på vej over vandgraven, udklædningerne udløste stor latter
fra de mange fremmødte på den smukke efterårsdag.
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FRANZ JAEGER & PER
Konceptbutikken Franz Jaeger & Me fejrede et års fødselsdag torsdag d. 9. oktober
Torsdag d. 9. oktober fejrede Per Henriksen
et års fødselsdag for sin butik
»Franz Jaeger & Me«. Per har
specialiseret sig i at handle
med eksklusive vintageure og
reparere dem. Han er udlært
inde fra Ole Mathiesen og har
derfor et særdeles godt kendskab til branchen.
Per er også dansk eneforhandler for det anerkendte
amerikanske smykkefirma Giles & Brother, det danske smykke firma Prince Ferdinand,
håndsyede hatte fra John Hats
i New York samt pigesmykker
fra danske Stine Bülow. Per
har ligeledes værker af forskellige kunstnere heriblandt fotografier af Henrik Bülow og
skulpturer fra Thomas Øvlisen
i butikken.
Når Per ikke selv er til stede,
er det konceptmageren Peter
Bur, der tager imod de mange
interesserede, der fristes af de
mange luksuriøse varer.
Franz Jaeger er navnet på
pengeskabene i Olsen Banden filmene, og de fleste af os
kan huske Egon Olsen, Benny
Frandsen og Kjeld Jensen og
deres utrættelige bestræbelser
på at få fat i værdierne i pengeskabene.
Man er altid velkommen til
at komme ned og nyde et glas
vin og nyde den loungeprægede butik i Ny Østergade 11.

FØDSELSDAG

rh
Per Henriksen her iført hat fra »John Hats« i New York.
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TLF.: 3315 1565
ÅBNINGSTIDER: MAN-LØR
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Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13
www.cafevictor.com
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Forsvundne
gader
Før de store bysaneringer omkring år 1900 gjorde et netværk af filtrede, skæve
og klaustrofobiske stræder Grønnegade-kvarteret til en nærmest uigennemtrængelig labyrint

Af Robert Haren

Didrik Badskjærs
Gang, Peder Madsens Gang
og Wismars Gang. I dag
næppe navne, der siger den
almindelige københavner
så meget, men før år 1900
var det kendte gader i Grønnegade-kvarteret.
Kvarteret havde dengang
mange smalle gange og
stræder, der delte de tætbebyggede blokke. I dag er
de fleste af de små gange,
hvoraf mange var blindgyder, væk eller erstattet af
større gader.
Grønnegade - kvarteret
var et uhumsk kvarter. Den
nu forsvundne Peder Madsens Gang havde, før den
blev sløjfet i 1873, et slemt
ry med værtshuse, prostitution og bittesmå lejligheder fyldt med fattige mennesker. Lugten fra de åbne
kloakker var gennemtrængende, da der godt kunne gå
lang tid mellem, at gaderne
blev gjort rent.
Peder Madsens Gang løb
mellem Østergade og Grønnegade og var opkaldt efter
brygger Peder Madsen, der

HISTORIE

i 1600-tallet havde en række
lejeboder i strædet. Det lille
stræde blev i 1873 erstattet
af Ny Østergade.
Klaustrofobiske forhold

Siden er nogle gader blevet
rettet ud, mens andre helt
er sløjfet. Enkelte gader bærer dog stadig præg fra den
svundne tid.
I Pistolstræde kan man
stadig fornemme, hvordan
København så ud dengang.
Det lille stræde bugter
sig i dag mellem Grønnegade og Østergade, men tilbage i tiden var den blot en
lille blindgyde, der udgik
fra den nu forsvundne Peder Madsens Gang.
En anden af kvarterets berygtede gader, der
i dag er nedlagt, var Didrik Badskjærs Gang, som
løb mellem Grønnegade og
Store Regnegade. Gaden var
tæt bebygget med mange
små lejligheder, og den var
kendt for sine værtshuse og
bordeller. Men i 1906, under
den store bysanering, måtte
gaden lade livet.
rh@koebenhavneravisen.dk

Datidens GPS
At finde rundt i middelalderens og renæssancens København var
væsentligt mere besværligt, end det er i dag. Gadenavne og -numre
var ikke-eksisterende, og i stedet brugte man et slags kend-dinnabo-system. Denne tendens førte til mange af de gadenavne, vi
kender i dag. Et godt eksempel er området mellem det nuværende
Skindergade (tidligere Klædeboderne), Købmagergade (tidligere
Kjødmangergade) og Strøget, der bl.a. husede slagterne, skinderne,
garverne, sadelmagerne og skomagerne.

Grønnegade-kvarteret var før det 20. århundrede fyldt med smalle gange og stræder, der delte de tætbebyggede blokke. I dag er de fleste af de små gange væk eller erstattet af større gader.
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Glade for mad

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

I Borgergade 18 har Jannick Dupont og Kenneth Kirkedal åbnet smørrebrødsbutikken
Mad Glad. En butik, hvor gode råvarer og godt håndværk kommer i første række

✂
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Mode
til
kvinder
- i skønne naturlige materialer

Mad Glad i Borgergade, som pt. har spærret udsyn på grund af renovering i gaden.
Af Alexander Højfeldt Lund

Smørrebrødsbutikken Mad Glad
kan byde på smørrebrød lavet helt fra bunden. Filosofien omkring mad er for ejerne
Jannick Dupont og Kenneth Kirkedal helt enkel. Det skal laves fra bunden med de bedste
råvarer og med en kærlighed til håndværket.
Det betyder at alt fra majonæse til rødbeder,
bliver lavet i butikken. Derfor bager Jannick
Dupont også selv det brød der skal bruges.
”Ideen bag er jo egentligt meget nørdet.
Men vi tror at det er ved at være oppe i tiden
med gode råvarer og at man ligesom skal tilbage til håndværket. Måden at skille sig ud,
det er igennem håndværket” siger kok Jannick Hansen.
Men håndværk koster penge derfor er
smørrebrødet hos Mad Glad også noget dyrere end hos andre. Priserne begynder ved 4050 kr. og opefter. Til gengæld er smørrebrødet
dobbelt så stort, og derfor er det dobbelt så
dyrt.

NYÅBNET

Rigtig god start

Men selvom Mad Glad er lidt dyrere end andre smørrebrødsbutikker, har starten været
rigtig god. Ejerne har fået mange positive tilbagemeldinger fra kunderne.
”Vi har fået gode tilbagemeldinger og folk
kommer igen. Måske går det så godt fordi
folk muligvis er blevet lidt trætte af kebab og
pizza, men det er jo alligevel en lidt anden
boldgade” siger Jannick Hansen. Mad Glad

Wenneberg & Juel

forsøger at give folk en mulighed for at få noget godt rent kokkefagligt. Butikken vil gerne
give kunderne nogle smagsoplevelse, som de
ikke er vant til, samtidig med at det er ernæringsmæssigt korrekt.

Lille Strand Stræde 15
1254 København K
tlf. 3311 7938

Udvidelser og ambitioner

Hos Mad Glad tilbyder man dog mere end
smørrebrød. Udover de klassiske smørrebrødskreationer har Mad Glad også salater
på menuen.
”Vi har i øjeblikket 3 forskellige salater,
hvor vi skifter varianten dagligt. Med de salater vi har, forsøger vi at gøre op med den
der tanke om salat der hedder; iceberg, tomat
og agurk. Det er salater med nordiske råvarer, som giver en anderledes smag, men der
er også salater med kylling, sådan at kunden
også får lidt kød” fortæller Jannick Hansen.
Men det ender ikke der. Ejerne vil indføre
muligheden for et varmt måltid mellem kl.
16 og 20. Ambitionen er at folk kan komme
ind direkte fra gaden og købe et måltid for
100 kr. uden forudbestilling og uden ventetid. Ambitioner er der nok af hos ejerne.
”Vi tror på at vellavet smørrebrød kan fungere alle steder. Derfor vil vi også gerne have
flere forretninger, hvis der er opbakning” siger Jannick Hansen. Hos Mad Glad er de så
sandelig glade for mad.
Mad Glad i Borgergade 18 har åbent mellem kl. 8 og 14 fra mandag til fredag.
ahl@koebenhavneravisen.dk

Brug for en
bogholder?
Hvis De netop står og mangler en person til at varetage Deres
bogholderi, kan jeg måske hjælpe dem. Undertegnede har
mange års erfaring i at varetage det bogholderimæssige for
netop mindre virksomheder og søger mere arbejde af den slags.
Kontakt Casper Aistrup på tel: 2712 4509
eller per e-post: cha@vdn.dk for mere info.

ALTERNATIV PARKERING
BLIVER NØDVENDIG
nok

Naturklagenævnet har på et møde d. 8.9 behandlet Det Kongelige Teaters klage over
kommunens forbud mod den af teatret etablerede parkeringsplads ved Skuespilhuset
Om det er sådan et billede vi får ved Skuespilhuset er uvist. Men da parkeringspladsen ved Skuespilhuset nedlægges bliver det nok nødvendigt med alternative parkeringer.
Af Robert Haren

Naturklagenævnet tillod
på en delafgørelse i februar måned,
at Kvæsthusmolen måtte bruges som
midlertidig parkeringsplads. Klaus
Bondam udtalte da, at han ikke var
begejstret for at Kvæsthusmolen
skulle fyldes med biler, da der fandtes rigelig med p-pladser i de eksisterende p-anlæg i nærheden af Skuespilhuset. Københavns Kommune
havde også på daværende tidspunkt
anslået, at trængslen på byens over-

PARKERING

ordnede veje ville vokse med 20-35
pct. inden for 10 år.
Naturklagenævnet har meddelt
teatret, at der ikke er belæg for at
underkende Københavns Kommunes
forbud. Kvæsthusmolen skal hermed
bruges til park, som har været Kommunens ønske fra starten af, og der
vil ikke blive bygget en underjordisk
parkeringsplads for gæsterne, der
kommer langvejs fra.
Teaterchef Erik Jacobsen udtalte
efter afgørelsen: ”Vi tager naturligvis Naturklagenævnets afgørelse til

efterretning, og lukker den midlertidige parkeringsplads. Vi synes, det er
beklageligt, at vore gæsters mulighed
for at parkere nær ved Skuespilhuset nu forringes, men omvendt har
vi ikke på noget tidspunkt betragtet
den grusbelagte parkeringsplads på
Kvæsthusmolen som en permanent
tilfredsstillende løsning.
Vores ønske er fortsat at være med
til at skabe gode kår for såvel vore
gæster som beboerne i området, og
det mener vi bedst vil kunne ske ved,
at der bygges et underjordisk parke-

ringsanlæg under Kvæsthusmolen
med en kapacitet, der gør, at de parkeringspladser, der i dag er langs Nyhavn, på Skt. Annæ Plads og på Kvæsthusmolen, kan nedlægges.
Samtidig kunne der etableres en
dejlig havnepark til glæde for alle beboere og gæster i København oven på
parkeringsanlægget. Og så drømmer
vi jo stadig om en bro til Operaen. Vi
håber, at vi kan få en positiv dialog
herom med Københavns Kommune.”
rh@koebenhavneravisen.dk

PERSONLIG VEJLEDNING PÅ APOTEKET

T

Gå på apoteket og slip af med vinterens gener
Zymelin®
– effektiv mod stoppet
næse. Findes også
g
ol
med menthol
Multi-tabs
og til børn.
Omega3 Kids
Fiskeolie til børn
– uden smag
af fisk

Zymelin®
– giver luft i
næsen ved
forkølelse

Cosmea®
ansigtscreme
– perfekt
p
til
tø og
den tørre
Decubal
sarte hud.
Intensive Cream
– Den perfekte vintercreme til tør og sart
hud eller hud med
eksem

Decubal
al®
Showerr & Bath Oil
– indeholder
indeho
older bl.a.
kokosollie, der
kokosolie,
plejer tør
tø
ør hud.

g personlig
n sund og

for mange
nd på apofamilie kan
nen.

Efteråret venter lige om hjørnet. Vind og vejr
bevirker, at kroppen har brug for ekstra pleje.
På apoteket kan du få faglig og personlig rådgivning om, hvordan du og din familie kan gå
efteråret trygt i møde.

Zymelin Ukonserveret
(xylometazolinhydrochlorid),
næsespray.
Virkning:Voksne
Mindsker
hævelse
betændelse
næseslimhinde.
Dosering:
Zymelin
menthol,
olinhydrochlorid). Anvendelse: Produktinformation:
Mindsker hævelse af næseslimhinden
ved betændelse
i bihule eller næseslimhinde.
Dosering:
og børn
overaf10næseslimhinden
år: 1 pust i hvertved
næsebor
højst 3i bihule
gangeeller
daglig
i højst 10 dage.
Bør ikke Zymelin
anvendesukonserveret
til børn undernæsespray
10 år udenog
lægens
anvisning.
Måukonserveret næsespray: Voksne og børn over 10 år: Næsespray 1 mg/ml: 1 pust i hvert næsebor
højst 3 gange
i højst
10med
dage.
Bør ikke
anvendes til Forsigtighedsregler:
børn under 10 år udenBør
lægens
Børn
år: Næsespray
0,5 mg/ml:
1 pust
hvert næsebor
højst
3 gange daglig
i højst 10 dage.
Må ikke anvendes:Bør
Vedikke
overfølsomhed
overfor
eller et eller flere af hjælpestofferne samt ved grøn stær med snæver kamhlorid eller et eller flere af hjælpestofferne
samtdaglig
ved grøn
stær
snæver
kammervinkel.
ikke anvisning.
anvendes til
børn2-10
under
2 år uden lægens
anvisning
påi grund
af risiko for
overdosering
og depression
af centralnervesystemet.
anvendes i mere
endxylometazolinhydrochlorid
10
mervinkel.
Forsigtighedsregler:
ikke anvendes
til børn under
2 åradrenerge
uden lægens
anvisningSkal
på grund
af risiko
overdosering
og depression
af anvisning
centralnervesystemet.
Bør ikke anvendes
i mere endsukkersyge,
10 dage, daforhøjet
hyppig blodtryk,
og langvarig
brug kan medføre
slimhinden og øget sekretion. Skal
anvendes
med forsigtighed afBør
personer,
der er følsomme
overfor
substanser.
anvendes
medfor
forsigtighed
og kun
efter lægens
ved forhøjet stofskifte
(hyperthyroidisme),
åreforkalkning,
aneu- hævelse af næse slimhinden og øget sekretion. Skal anvendes med forsigtighed af personer, der
er følsomme
overfor adrenerge
Skal anvendes
med forsigtighed
og kun
efter lægens
vedblodtrykket
forhøjet stofskifte
(hyperthyroidisme),
forhøjetGraviditet
blodtryk, åreforkalkning,
aneurismer,
hjertesygdom,
hjerterytme, vandladningsbesvær på grund af forstørret blærehalskirtel (prostata), ved behandling med
adningsbesvær på grund af forstørret
blærehalskirtel
(prostata),substanser.
ved behandling
med MAO-hæmmere
og andre
lægemidler,
deranvisning
kan forhøje
samt ved
svulst i binyrernesukkersyge,
(fæokromocytom).
og amning: Graviditet:
Børiskæmisk
ikke anvendes.
Amning:uregelmæssig
Bør kun anvendes
MAO-hæmmere
og andre lægemidler,
forhøje blodtrykket
ved
svulst i Ubehag
binyrernei mave-tarmkanalen.
(fæokromocytom). Graviditet
amning: Graviditet:
ikke
anvendes.
Amning:
kunvejledningen
anvendes efter
lægens anvisning.
Bivirkninger:
Almindelige:
svælg, tør og irriteret næseslimhinde,
nysen, slimproduktion
i næsen. der
Ikkekan
almindelige:
Tilstoppet samt
næse.
Sjældne:
Pakninger:ogNæsespray
med eller Bør
uden
menthol
1 mg/ml
10 ml.Bør
Læs
i pakningen
omhyggeligt.
Nycomed
Danmark Svie
ApS,i næse og svælg. Tør og irriteret næseslimhinde. Nysen. Slimproduktion i næsen. Ikke almindelige:
Tilstoppet næse. Sjældne: Ubehag i mave-tarmkanalen. Pakninger: Næsespray med eller uden menthol 1 mg/ml 10 ml. Næsespray 0,5 mg/ml 10 ml. Næsedråber 1 mg/ml 10 ml. Læs vejledningen i pakningen omhyggeligt. Nycomed Danmark ApS, Langebjerg 1, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 77 11 11. Fax: 46 75 48 42. Internet: www.nycomed.dk
nternet: www.nycomed.dk.
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Jazz for børn
og barnlige sjæle
BørneJazzKlubben arrangerer koncerter
og workshops på udvalgte steder i byen
JAZZ Er ens små livsglade poder til jazz, og har man ikke
fået set det nye skuespilhus
endnu, er det muligt at slå to
fluer med et smæk søndag d.
2/11 kl. 15. Her vil Abrikosiens Kappel, bestående af Sarah Gaston, Kasper Tranberg
og Aske Jacoby, sammen med
Povl Dissing synge og fortælle eventyret om prinsessen og
klokken. Hele arrangementet
foregår på Portscenen til en
éntrepris på 80 kr.
Den sidste søndag i måne-

Historien
gentager
sig altid

den er det Copenhagen JazzHouse, der er vært. Copenhagen JazzHouse er ramme
for Klezmofobia – jødisk folkemusik udsat for rock’n’roll
d. 26/10. Samtlige koncerter
starter kl. 15. Priserne varierer en smule men ligger mellem 60 og 100 kroner, halv
pris ved medlemskab.
Resten af årets program
og mere information er at
finde på www.boernejazz.dk.
jbc

TEGLKROEN

Allan Mylius Thomsen som de fleste kender som manden med hatten.

VED ANNITA HANSEN

Allan Mylius Thomsen skyder med skarpt efter Ritt Bjerregaard
Af Jacob Borg Christensen

INTERVIEW For dem der ikke ved hvem Allan
Mylius Thomsen er, må han kort introduceres. Thomsen er vært på TV programmet Københavnerglimt, byhistoriker, freelancejournalist, og forfatter. De fleste kender ham fra
fjernsynet eller som en del af gadebilledet i
kraft af hans byvandringer, som foruden at
tiltrække et stigende antal unge mennesker,
er booket frem til august næste år. Derfor
sættes der her fokus på medlemmet af Borgerrepræsentationen for Enhedslisten, Allan
Mylius Thomsen.
Hvordan med Ritt og rådhuset?

På dagen for samtalen med Thomsen har en
Gallup måling for Berlingske Tidende vist at
S går tilbage fra 38% ved kommunalvalget i
2005 til 23% og SF frem fra 11% i 2005 til 26%,
hvis der var valg nu. VKO blokken havde med
en samlet forøgelse fra 26% til 33% forøget
presset på overborgmester Ritt Bjerregaard.
Så hvad er Thomsens syn på den sag?
”Ritt er blevet en skydeskive”, men først et
par ord om en anden del af moderne politik
– kommentatorene, især Peter Mogensen står
for skud hos Thomsen.
Ifølge Mogensen er det genialt at Ritt har
lavet et budgetforlig med de borgerlige, genialt fordi hun har tørret Bo Asmus Kjelgaard
(Børne- og ungeborgmester for SF) af. Nej, siger Thomsen, hun forhandlede slet ikke med
Kjelgaard om budgettet men med R og Ø,
som efter sigende var meget tæt på at nå til
enighed med S. I stedet har hun tørret R af og
skabt en reel opposition ved at svejse SF, R og
Ø sammen. VKO har ifølge Thomsen hverken
haft talent, sager eller gennemslagskræft til
at være i opposition. Den nye opposition kan
så stå skulder ved skulder og skyde på Ritt i

midten, med VKO på den anden side, indtil
næste valg i november 2009.
Ritt, nu uden billige boliger på kløvermarken, må håbe på opbakning fra VKO ved næste valg, til gengæld for et budgetforlig, ellers
kunne overborgmesteren hedde Kjelgaard.
Det vil ifølge Thomsen være sundt for København hvis S mister magten da det forhåbenligt vil fremtvinge skabe nogle nye forhandlings- og alliancemuligheder der i højere grad
varetager borgernes interesser.

FROKOST 1100 - 1600
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Borgerrepræsentation i 350 år

Thomsen vil naturligvis også starte nogle byhistoriske debatter. Københavns borgerrepræsentation har sin begyndelse med Københavns
belejring 1658-1660 af den svenske hær.
Københavns borgere lovede at værne byen
tilgengæld for Frederik IIIs løfte om ligestilling
med addelen, hvilket resulterede i den første
demokratiske danske kommunale forfatning
og et kommunalråd af 32 mænd.
København kunne nu selv vælge sine repræsentanter, og denne begivenhed er indtil videre
passeret ubemærket. Thomsen følger det op
med den bramfri bemærkning, at det skal der
en enhedslistemand til at fortælle de borgerlige
nationalister, hvilket sker når Ø stiller forslaget
om at markere de 350 år på næste møde.
Bramfri snak til trods har Thomsen også
allierede på mange spørgsmål i den borgerlige
lejr, ikke mindst i forbindelse med nedstemningen af højhuse inden for voldene og i Tivoli. Spurgt til Realdanias projekt på Bryghusgrunden beklager Thomsen at det vil lukke
det sidste hul ind til det historiske København
fra vandet mellem Knippelsbro og Fisketorvet.
Hvad skulle man komme der efter spørger
han, man har skabt et miljø der lukker omkring kl. 16.
jbc@koebenhavneravisen.dk

Teglgårdstræde 17
Telefon: 33 12 84 08
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Se lige her kære kunde!
HusmannsVinstue_41x60.indd 1
Alle kunder bliver klippet med saks

#
Frisør Hans

Herreklip: 180,- kr.
Damer vask, klip og føn 280,- kr.
Lyse eller farvede striber 500,- kr.
Studiestræde 38 · Tlf. 33 14 54 48
Mandag - Fredag kl. 7.00 - 18.00
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Bryghuset

Gå på café i din
egen dagligstue

åbner ekstraordinært dørene

FEDTFATTIG MAD I bogen, der
er skrevet af forfatterparret
Inge Kauffeldt og Helle Kleist,
kan du finde mere end 100
helt nye opskifter på mad &
drikke, der samtidig giver dig
masser af proteiner, vitaminer og mineraler.
Blandt andet kan du læse
om, hvordan du laver ’Mandelpandekager med kakaocreme’, ’Irish coffee med mokkaskum’, ’Kaffepandekager
med chokoladeis’ og – ’Chokohindbærmousse’:

Rør yoghurten med kakao og
smag til med sødemiddel og
eventuelt aroma. Kom lidt af
kakaocremen i et dessertglas.
Optø hindbærrene og rør
dem sammen med yoghurten. Smag til med sødemiddel.
Kom lidt af hindbærcremen
over kakaocremen. Fortsæt
med at lægge de to cremer
skiftevis i glasset.
Blend hindbær med citronsaft og smag til med
sødemiddel. Server hindbærsaucen til desserten.
Stil gerne desserten koldt i
køleskabet i et par timer.

Choko-hindbærmousse

Velbekomme

Af Benny Jørgensen

En rigtig flot dessert, der fint
vil kunne bruges til gæster, da
den kan laves klar i god tid i
forvejen og sættes i køleskabet.
Kakaocreme

63 g fedtfattig yoghurt
1 tsk kakao
flydende sødemiddel
evt. et par dråber aroma
(f.eks. nougat)
Hindbærcreme

50 g hindbær (frost)
63 g fedtfattig yoghurt
flydende sødemiddel
Hindbærsauce

50 g hindbær (frost)
lidt citronsaft
flydende sødemiddel

Bryghuset på Christians Brygge.
EN GOD SAG Det gamle bryghus på Frederiksholms Kanal er til dagligt lukket for offentligheden. Men i den første weekend i
efterårsferien åbner Dansk Flygtningehjælp
bryghuset og inviterer alle indenfor i den historiske bygning.
Som optakt til landsindsamlingen den 9.
november slår Dansk Flygtningehjælp dørene op til Christian IV’s Bryghus den 11.-12.
oktober. Her viser guider rundt i de historiske
omgivelser, mens de fortæller anekdoter om
bygningen og Christian IV.
Den ekstraordinære åbning af Bryghuset er en unik mulighed for både voksne og
børn at komme indenfor i en af Københavns
hemmeligste bygninger. Alle entréindtægter
går til Dansk Flygtningehjælps arbejde med
flygtningebørn rundt omkring i verden.
Med sine skæve vinkler, det enorme tag
og den tilknappede facade med de små vin-

duer, er Bryghuset et af byens mest unikke
bygningsværker.
“Under svenskernes belejring af København i årene 1658-60 måtte huset tages i brug
til forsvar for hovedstaden. Men det stoppede
ikke ølproduktionen. På en og samme tid løste bygningen begge opgaver. Svensken blev
holdt på distancen, øllet blev brygget, og flåden, garnisonen og hoffet blev forsynet”, fortæller Connie Schou Nielsen, der skal guide
besøgende rundt i Bryghuset.
Chr. IV’s Bryghus fungerede i en årrække
indtil 1998 som magasin for Tøjhusmuseet.
Siden da har Bryghuset stået tomt.
rh
Søndag den 9. november samler Dansk Flygtningehjælp ind til 20 millioner børn, der må leve som
flygtninge. Slots- og Ejendomsstyrelsen har stillede bryghuset til rådighed for arrangementet.

Bogen med de mange sunde opskrifter kan købes på boghuset.dk.

Søndag den 12/10

20.00

Lørdag den 18/10

21.30

Torsdag den 23/10

20.30

Lørdag den 31/10

21.30

Mandag den 10/11 – Torsdag den13/11:

20.30

Fredag den 14/11:

21.30

Mandag den 17/11 – Onsdag 19/11:

20.30

BENT JÆDIG GALLAPRISFEST
KENNY WERNER DANISH KVINTET
DOMINIQUE PIFARELY TRIO
FEAT. MARC DUCRET
MALENE MORTENSEN
& SIDSEL STORM
CURTIS STIGERS
CURTIS STIGERS
MICHEL CAMILO

Program, nyhedsbrev & forsalg på
www.jazzhouse.dk
Natklub Fredag & Lørdag kl. 24.00
Niels Hemmingsensgade 10
33 15 47 00

