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Når far er
en sædcelle
25 år med
genbrug
I denne måned
kan genbrugsforretning Boutique Chic fejre 25 års jubilæum. I den anledning har
vi besøgt indehaveren Carl
Ravnsgaard til en snak om
opstarten, fr LÆS HELE
kunderne og ARTIKLEN
PÅ SIDE
fremtiden.

JUBILÆUM

15

Af Helle Kvist

BARNLØSHED Ved Vandkunsten ligger fertilitetsklinikken Vitanova. Siden 2005 har de hjulpet
HELE
barnløse kvinder med at realisere deres babydrømme. 80% af de enlige kvinder og de LÆS
ARTIKLEN
PÅ SIDE
lesbiske par kommer fra lande, hvor staten ikke tillader den praksis.
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BISKOP TAKKER AF EFTER 17 år
PORTRÆT Siden 1992 – i hele 17 år – har Erik Norman Svendsen været Københavns biskop og haft
LÆS HELE
sin daglige gang i bispegård og domkirke i Nørregade: 1. September blev han afløst af
ARTIKLEN
PÅ SIDE
netop valgte og bispeviede københavnerpræst Peter Skov Jacobsen fra Holmens Kirke.
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pasrestaurant, vinbar og catering

t, vinbar og catering Tapasrestaurant, vinbar og catering

Brunch/Frokost
Brunch-Menu – Lørdag & søndag 11.30 – 15.00
s
s
s
s

4ALLERKEN MED LOMO SALCHICHØN OG MANCHEGO OST s 0EBERFRUGTER FYLDT MED ENSALADILLA RUSA
0INTXO LILLE BROSCHETTA MED BACALAO OG RUCOLA
s 3TEGT CHORIZO SYLTET TOMAT OG PERLELG
0INTXO MED G OG SALT ANSJOS
125,- kr. pr. person
0INTXO MED GRNTSAGSTORTILLA
Udover Brunch - á la carte Tapas fra 55,- kr.

Selskabslokaler - Store Kongensgade 72
www.store-kongensgade72.dk

Dronningens Tværgade 22 · 1302 Kbh K · tlf. 33 36 07 70 · www.tapasbaren.dk
Dronningens Tværgade 22 · 1302 Kbh
Dronningens
K · tlf. 33 36
Tværgade
07 70 · www.tapasbaren.dk
22 · 1302 Kbh K · tlf. 33 36 07 70 · www.tapasbaren.dk
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år trafikale fremskridt, der længe har
været kendt i andre metropoler, endelig når til København, skal man glæde sig
af hjertet. Byen måtte vente ca. 100 år på en
halv metro, og nu har revolutionen indfundet sig på gadeplan med CityCirkel bussen,
der hvert 7. minut cruiser på tværs af byen.
Som sight seeing er den elektriske rutebil
glimrende, som trafikmiddel lidt mindre
anvendeligt. Men initiativet vil lyse op, når
Ritt Bjerregaards karriere kulminerer med
Klimakonferencen til december, hendes
sidste arbejdsmåned. Iagttagere er ikke i
tvivl om, at hun vil søge at få rampelys som
kvinden, der kæmpede for miljø, økologi og
medmenneskelighed. Med rådhuset som
slot vil hun iscenesætte en manifestation
af København som klimaklog kommune,
anført af pigen med svovlbomberne.
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om fodgænger iagttager man det lydsvage gule befordringsmiddel med
bekymring. Antallet af passagerer er yderst
begrænset, og man behøver ikke have taget
en phD i komparativ trafikøkonomi for at
fornemme, at trafikselskabet Movia har
kronisk underskud på denne prestigebetonede rute, som selvfølgelig skal have lov
at blive en del af byen, så den har appel til
byens permanente brugere og ikke blot besøgende, der vil cirkulere. Egentlig svarer
det til bycyklen, som heller ikke spiller no-

gen rolle som indenbys transportmiddel for
hverdagens metropolister.

V

is os, at bussen ikke bare er en form for
avanceret by-nips, men at den er anvendelig i det virkelige liv. En farbar vej var at
sælge månedskort til 50 kr. med ret til ubegrænset på- og afstigning. Man ofrer ikke et
helt klip fra Holmens Kanal til Nyhavn. Kan
nogen i øvrigt oplyse, hvorfor man altid skal
betale for to takstzoner, skønt man kun skal
bevæge sig i en?

H

vis busserne, der endnu ikke har fået
et kærligt øgenavn, ender som en fiasko, vil de blive sløjfet ved en kommende
budgetforhandling, men så har de fået lov
at imponere under den konference, som
skal gøre København kendt viden om som
CO²PENHAGEN the frontrunner.

M

eget kunne man sige om det hedengangne USSR, men Stalin lod sine
slavearbejdere bygge en gedigen metro, som
gjorde Moskva til metropol. Dengang som
nu indledes meddelelser over højttalerne:
Ærede passagerer, ærede medborgere! Måske
skulle Movia gøre noget ekstra for at få os til
at movere os op i deres elektriske sporvogne,
nu uden skinner.
Københavneravisen

Kolofon
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BISKOP I 17 år
Siden 1992 – i hele 17 år – har Erik Norman Svendsen været Københavns biskop og haft sin
daglige gang i bispegård og domkirke i Nørregade: 1. September blev han afløst af netop valgte og bispeviede københavnerpræst Peter Skov Jacobsen fra Holmens Kirke. Fra sit sommerhus taler Erik Norman Svendsen ud til Københavneravisens læsere om lukning af kirker, om
folkekirke og flygtninge, om årtiet hvor islam og religion kom på dagsordnen, om successen
med Natkirken på Strøget og i Nørregade og om sin bispetids største spirituelle oplevelse.
Af Jeppe Marsling, kulturredaktør

- Din kontakt til
lokal købekraft
i Indre By
Telefon:

70225538

Erik Norman Svendsen, du
blev biskop tilbage i 1992 - og
én af dine første store udfordringer blev et flygtningeskib
i Københavns havn. Hvorledes blev det en sag for kirken?
Nogle præster og menighedsmedlemmer på Christianshavn tog initiativ, fordi
de syntes vi i folkekirken
skulle få kontakt med flygtningene, både kristne og
ikke-kristne, og være med til
at gøre noget for dem i deres
temmelig triste hverdag på
de to store flygtningeskibe. I
kirken har vi en lang tradition for socialt arbejde blandt
svage grupper af mennesker.
Senere blev arbejdet mere
systematiseret bl.a. i et stiftsudvalg, som jeg nedsatte, og
i omkring 15 år er der blevet
holdt gudstjenester og samvær i flere københavnske kirker for såvel flygtninge som
asylansøgere. De kristnes forhold i Irak er særligt farlige,
og de har derfor haft særlig
brug for støtte. De fleste af
dem har heldigvis også nu
fået opholdstilladelse.
Een kirke er helt taget ud
af folkekirkelig brug, 7 kirker
er taget ud af daglig sognekirkelig brug, 7 sogne er blevet
lagt sammen til 3 sogne: Tror
du at strukturreformen vil
forbedre situationen?
Strukturreformen er udtryk for en nødvendig tilpasning af kirkens økonomi
til antallet af medlemmer.
Alene i Københavns kommune bor der omkring 250.000
færre end dengang, kirkerne
blev opført. Samtidig er antallet af medlemmer dalet
markant, så det ville være
økonomisk uansvarligt at
fastholde alle kirker i fuldt
omfang. Det gælder om at få
mere ikke mindre kirke for
pengene.
Fællesgudstjenester
og
også Natkirken er kommet

til. Hvad har disse nye skud
på stammen bevirket?
Natkirken i Domkirken
er en af de største besøgssuccesser i Københavns kirkeliv.
Især fredag aften myldrer
det med folk, der går i kirke
i den Indre By, for også i Helligåndskirken på Strøget er
der natkirke, og mange unge
og yngre benytter sig af dette
utraditionelle tilbud om at
komme i kirke på et andet
tidspunkt end søndag formiddag. Fællesgudstjenester
er også blevet en succes, f.eks
2. pinsedag rundt om i parker
og på pladser, hvor præster og
menigheder går sammen om
at holde friluftsgudstjenester.
Især er der et spændende forsøg i gang på Vesterbro, hvor
8 sogne er gået sammen om
at være bykirke på Vesterbro
med varieret gudstjenesteliv
og med mange nye tilbud og
initiativer i de forskellige kirker i bydelen. Det synes jeg
Københavneravisen skulle er
nærmere på.
I medierne og i kunsten
diskuteres - især muslimernes
- religion flittigt, mens folk
ikke kommer ind under huden på ”vor egen tro”: Hvordan forstår du denne fornyede interesse for religion og
hvad kan der gøres for at folk
i almindelighed får en mere
positiv tilgang til tro?
Der er ingen tivivl om, at
den synlige tilstedeværelse
af mulismer i det offentlige
rum har fået mange danskere med Kristen baggrund
til at vågne op og spørge efter
vores egne rødder, folkeligt
som kirkeligt. Interessen for
kirke og kristendom er vokset ganske betydeligt i den
tid, jeg har været biskop, men
mange ved alt for lidt om
den kristne tro og kirke. De
har hverken hørt ret meget
herom i skolen eller hjemme.
Derfor er der taget mange
initiativer i de sidste 10 år i
sogne og på stiftsplan for at
imødegå dette traditionstab.

Folkekirken i København og
på Frederiksberg har i dag
en meget velfungerende skoletjeneste, og der er oprettet
stiftscentral for at støtte og
inspirere især præsterne til
at sætte den kirkelige børnelærdom på programmet i
sogne og lokalområder.
Kan du udpege en oplevelse i din tid som biskop som
har særligt åndelig, spirituel
for dig?
Arbejdet med den nye
salmebog, der udkom i 2003,
har været den største oplevelse for mig i mine 17 år som
biskop. Det var slidsomt men
meget berigende, for der er
intet som salmerne, der taler
til både forstand og hjerte.
En del kirker i byen har i dag
ugentlig morgensang, hvor
man kan komme og begynde
dagen med at synge en salme
og en del skoler har genindført morgensang. Og hvert år
sætter Folkekirkens Skoletje-

neste fokus på 5 salmer, som
flere tusinder af skolebørn
arbejder med og synger sammen. Det er alt sammen meget positivt og udviklende.
Kommer du til at savne
bispegården og personalet og hvad er dine planer fremover?
Det kan slet ikke undgås,
især den daglige kontakt
med personalet. Men jeg går
ikke helt ud af præstelivet,
idet jeg fortsætter som hjælpepræst ved Garnisons kirke,
der også er sognekirke for
beboerne på Amalienborg.
Dronningen har nemlig bedt
mig fortsætte som kgl. konfessionarius dvs. præst for
den kongelige familie. Og så
vil jeg gerne have lidt mere
tid til at bruge nogle af de
mange spændende kulturtilbud i København, nu da vi er
flyttet ud på Valby bakke.
jm@koebenhavneravisen.dk
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SKAL Design AFHJÆLPE
SOCIALE PROBLEMER?
INDEX:Award 09 finalister bliver endnu til d. 13 september vist frem på Kongens Nytorv
Kommentar af Jacob Borg Christensen

Verdens største pris for design på 500,000€ bliver delt
mellem seks projekter som
bla. omhandler soveposer
til hjemløse, en bedre kontrolmekanisme for sikring af
fair trade og el-bil infrastruktur (el-biler er kritiseret af
bla. Verdensnaturfonden for
ikke at gavne miljøet). Det
føles sandt at sige en smule
banalt og tamt af juryen efter en tur forbi udstillingen,
som fungerede ganske godt.
Spørgsmålet er om tiltag som
disse ikke i en anden grad
fortjener en statslig indblanding; skal det være op til den
vestlige forbruger at sikre arbejdsforhold i tredieverdenslande via madindkøb?
I øvrigt i stærk kontrast til
den anti-forbrugerisme som
gennemsyrede dele af udtillingen. At give en pris, valgt
af publikum, for soveposer
virker som en joke: For skal
design redde verden, eller

skal der politiske kræfter til?
Den dybere diskussion om
indretningen af vores samfund bliver desværre ikke
rejst af udstillingen, som
kommer med en masse fornuftige projekter og flere som
nok burde kasseres (hvem gider spille et brætspil om at
’ændre’ et firma?).
Bubblelicious

Selve indretningen med de
mange plastic bobler fungerer langt bedre end de sæd-

vanelige store udstillinger på
Kongens Nytorv – ofte store
monolitter med billeder. De
mange designforslag glæder,
da man klart fornemmer den
stemning af red verden som
unægtelig ligger bag og som
jo trods sin naive tendens
er en positiv bevægelse. En
kuriøs bobbels indhold var
et helkrops røntgen apparat,
med en skaningshastighed
på 13s., originalt tiltænkt
skanning af diamantmine
arbejdere. De fem kategorier
i udstillingen havde alle tankevækkende og sjove tiltag
hvoraf flere, så som turbineblade formet efter pukkelhvalfinne, allerede er implementerede (burde prisen ikke
gå til projekter uden finansiering?) og mange helt sikkert
burde blive det, for eksempel
en facade membran som omdanner de ydre elementer til
energi. Boblende meget stof
til eftertanke.
jbc@koebenhavneravisen.dk

Sort samling i fine farver
Krimibølgen rammer midtbyen: I novelle-antologien ”Copenhagen Noir” bliver
Wonderful Copenhagens glitrende pragt udskiftet med en dunkel bagside.
Af Caroline Voetmann

”Vrangen af det moderne”. Sådan beskriver
bogens redaktør, Bo Tao Michaëlis, noir i sin skarpe indledning. Her udstikker ham
genrens overordnede rammer: ”Noir er desillusion og
spleen i relation til storbyen,
det modernes smeltedigel.”
Modsat krimien dyrker noir
det uoverskuelige og fatale
frem for det rationelle og
gennemskuelige. At fange
forbryderen er derfor hverken vigtigt eller nødvendigt.

BØGER

sikalske indre monolog hives
vi med på druk på dødsruten
omkring Gothersgade i indre
by, hvor en såret sjæl slingrer
mellem poetisk følsomhed
og dyrisk aggressivitet. Georg Ursins fortælling udspiller sig på det pæne Frederiksberg, og er en elegant og
klassisk ”hvem narrer hvem”
historie med intellektet som
afgørende våben.
Den stærkeste kontakt
mellem vold og kvarter tilfalder dog salget af sex på
Vesterbro, som det ses hos
Gretelise Holm og Dorph &
Pasternak.

sælger så godt, at de importeres i stor stil fra Østeuropa og
Afrika. Forankret i tid og rum
med et bredt stilistisk spektrum forfalder novellerne
ikke til de grove noir-klichéer
om den hårdkogte detektiv,
et korrupt politikorps og en
femme fatales knaldrøde læber om den rygende cigaret.
”Copenhagen Noir” spænder
langt bredere end den gængse noir-mytologi, og bliver på
denne måde ikke en kitsched
pastiche over genren.

I kvarterets vold

Copenhagen Noirs 14 noveller
er forankret i de forskellige
københavnske bydele, hvor
fortællingernes forbrydelser
og vold afspejler kvarteret.
Jonas T. Bengtssons Nordvestfortælling er eksempelvis en
rå sag. Her falder hammeren,
bogstaveligt talt, hvis man
misbruger den forkertes lillesøster. I Susanne Stauns mu-

milandt terapi

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

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

Medlem af Dansk Psykologforening

LÆDERSTRÆDE 10
1201 KBH. K
TLF. 3332 4030
WWW.STRAEDET.DK

THE EARTH COLLECTION
Miljøvenligt tøj og
tilbehør i naturmaterialer til hele
familien.
Økologisk børne og babyserie.
Prisniveau hvor
alle kan være med.
For dit velbeﬁndende
og miljøets skyld!

(Næsten) uden kitsch og kliché

Endnu flere af fortællingerne
kredser om sexhandel. Her
fungerer den traditionelle
noir-fiktions kombination af
forbrydelsen og kvinden som
et klædeligt reflekterende
spejl mod en særdeles virkelig københavnsk bagside. En
virkelighed hvor kroppe lovligt kan købes for kroner og
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”Copenhagen Noir” red. Bo Tao Michaëlis. Forlag: Peoples Press 2009
Bidragsydere: Aidt, Bengtsson, Helle,
Dorph & Pasternak, Staun, Riffbjerg,
Öztürk m.fl.

Kompagnistræde 37
1208 København K
Tlf.: 33153636
www.theearthcollection.dk
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Til dig selv eller
som gave/gavekort
Unikt tøj i naturmaterialer

Mor, mor & børn
Når far er en sædcelle
Ved Vandkunsten ligger fertilitetsklinikken Vitanova. Siden 2005 har de hjulpet
barnløse kvinder med at realisere deres babydrømme. 80% af de enlige og de
lesbiske par kommer fra lande, hvor staten ikke tillader den praksis.

Magnolia
St. Kongensgade 17 B
1264 Kbh. K
tlf. 2625 2499
Jordmoder, Sofie Kyed Bugge.
Af Helle Kvist

Jørgenholst_41x100.indd 1

11/05/06
Frisør Dorte

St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

✂

m/k klip

220,-

BARNLØSHED Sofie Kyed Bugge er uddannet jordmoder, og
sammen med administrator,
Anette Weinreich, er hun initiativtager bag Vitanova. Da
de i 2005 opstartede klinikken, var insemination af lesbiske og enlige kvinder forbudt ved lægehjælp. Derfor
var mange barnløse kvinder
henvist til private klinikker,
hvor jordmødre foretog inseminationen.
I dag giver en lovgivning
fra 2007 lesbiske og enlige
kvinder mulighed for at blive
insemineret ved lægehjælp,
men mange søger stadig
hjælp på private klinikker.
Omkring 50 procent af Vitanovas patienter er enlige
kvinder, og Sofie Kyed Bugge
vurderer, at lidt over halvdelen af de resterende 50 procent er lesbiske par. Mange
10:36:21
andre europæiske lande har
ikke ligestilling mellem heteroseksuelle, homoseksuelle og
enlige kvinder på inseminationsområdet, og det kan Vitanova mærke. Cirka 80 procent
af klinikkens patientgrundlag er udenlandske kvinder.
Debatten om enlige og les-

biske kvinders ret til at blive
mødre er i dag ikke så heftig,
som da 2007-loven trådte i
kraft. På Vitanova er problemstillingerne vedrørende
insemination af enlige og
lesbiske kvinder, noget man
forholder sig til løbende. ”Det
er noget, vi bliver konfronteret med og selvfølgelig noget,
vi diskuterer jævnligt”, siger
Sofie Kyed Bugge.
Når far er en sædcelle

Modstanden mod insemination af enlige kvinder og
lesbiske er ofte grundet i barnets tarv. På fertilitetsklinikken følger man med i både
den forskning og de undersøgelser, der bliver lavet på
området. Vitanova har fokus,
ikke kun på behandlingen
af kvinderne, men også på
donorbørnenes efterfølgende
opvækst.
”Ved den indledende samtale stiller vi kvinderne nærgående spørgsmål om, hvad
de har tænkt sig at sige til
barnet med hensyn til måden, de er blevet til på”, fortæller Sofie Kyed Bugge. ”Det
gør vi for at fornemme, hvordan det er for personen at
skulle gøre det her. Det er rig-

tig vigtigt, at moderen eller
mødrene er afklaret og har
det godt med den beslutning,
de tager, for ellers kan de
ikke videregive det til barnet
på en god måde”, siger hun
og understreger: ”Generelt er
det ressourcestærke kvinder,
der kommer her på Vitanova,
og deres beslutning har ofte
været flere år undervejs. Det
er ikke nogen hovsa-løsning
for dem, og vi er trygge ved,
at de vil blive gode mødre.”
- Har de børn, som I hjælper til verden, ikke ret til - og
brug for - både en mor og en
far i deres opvækst?
”Mange af de enlige og de
lesbiske kvinder har selv en
masse tanker om, hvordan
vil det være, når der ikke
er en far i billedet. Mange
tænker over, hvem i deres
nærmeste omgangskreds, de
vil bruge som faderfigur, og
vi anbefaler, at de taler med
den person allerede inden,
de bliver gravide”
Kernefamiliens udvikling

- Kan det have konsekvenser
for børnene at vokse op i en
familie med kun en mor eller
i en familie, som består af to
mødre?

”I Sverige har man lavet
en undersøgelse af, hvordan
børn i lesbiske parforhold
har det i forhold til andre
børn. De har hverken flere
eller færre problemer, de er
ligeså velfungerende, og de
bliver ikke mobbet mere eller mindre end andre børn.
Der er stort set ingen forskel
i deres trivsel eller i måden,
hvorpå deres liv former sig i
øvrigt”.
”Der findes ikke en tilsvarende undersøgelse for
enlige, men personligt tror
jeg ikke, at forskellen er stor”,
forklarer Sofie Kyed Bugge
og påpeger, at den traditionelle familiestruktur med
far, mor og børn i dag også er
udfordret af det stigende antal skilsmisser og alternative
familiedannelser.
”I dag findes der jo masser af børn, som ikke er donorbørn, og som kun lever
sammen med enten deres
far eller deres mor. Der findes mange velfungerende
familiekonstellationer, både
med enlige forældre og familier, som er sammensat på
en række forskellige måder. I
mine øjne er det traditionelle
billede af kernefamilien som
far, mor og to børn på mange
måder forældet”.
- Følger I op på børnenes
opvækst?
”Vi opfordrer kvinderne
til at holde kontakt med os,
men det er klart, at når 80
procent bor i andre lande, vil
der være en del, hvor kontakten bliver mere sporadisk efterhånden”. Sofie Kyed Bugge
forklarer, at Vitanova hvert år
holder klinikkens fødselsdag
med et arrangement, hvor
forældre og donorbørn bliver
inviteret. ”På den måde får vi
mulighed for at se dem alle
sammen og de får mulighed
for at møde hinanden. Vi tror,
at det er vigtigt for børnene,
at de får en følelse af, at der
også er andre, der er kommet
til verden på denne måde, og
at det er normalt”
hk@koebenhavneravisen.dk
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Søgaderne som
lastBILS-autostrada

Månedens
spørgsmål
til borgmesteren?

Kommentar af Jacob Ludvigsen, Senior editor

Klaus Bondam
vil omdanne Øster Søgade og Nørre
Søgade til et støj- og forureningshelvede, erklærer beboerne. Som en
bøddel om natten har den snart afgående borgmester ladet sit miljø- og
teknikudvalg udarbejde en strategi
for tung trafik på den smalle tosporede kørebane, hvor de vil ”samle så
meget tung trafik som muligt, på
stækninger, som er bedst egnet til
formålet”. Kommunen vil angiveligt
”forbedre trafiksikkerheden og minimere utrygheden forbundet med
tung trafik”.
Efter at have lammet Nørrebrogade til dyb skade for handelslivet og
trafikcirkulationen vil cyklisternes
skytshelgen nu straffe hundredvis af
sagesløse beboere med en speciel kørerute for giga-lastbiler.
De ramte borgere klager deres
nød i et manifest: ”Effektivitet er vigtigere end trafiksikkerhed og trivsel
for beboerne langs denne rute, samt
for de mange borgere, som anvender
søerne som rekreativt område. Det
være sig løberne, forældre med børn
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UDENFOR VOLDENE

i klapvogne, folk som nyder den tidlige forårssol på bænkene – kort sagt
rigtigt mange borgere som benytter
dette skønne nær-rekreative område.
Søerne fredede, men dét tilsidesætter
kommunen.”
Aktionsgruppen er oprettet på Facebook: redsoerne. Desuden kan man
støtte underindskriftsindsamlingen
på redsoerne@gmail.com eller pr. mail
med navn og adresse, oplyser pressegruppen for Red Søerne med kontaktpersoner Iselin C. Hermann (41 58 58
38), Inger Kuch Poulsen (53 25 30 06) og
Gitte Edel Nielsen (26 82 76 09).

HÆRVÆRK Er der ingen der har lyst til
at leje 4 etager på Købmagergade? Vi
kan snart ikke klare det mere: Facaden er fuld af graffiti og et smadret
vindue. Glemt er duften af fodformede andefødder og følelsen af ortopædisk-håndskomageri. Det er en barsk
verden!

jalu

jm

HALLGREN
STÅR TOMT

Kulturborgmester Pia Allerslev
om væksten af festivaller I københavn?
“Jeg ser meget gerne mere af
dens slags i København. Vi skal
have en by med fest og farver både
for os selv og turisterne, og det synes jeg så sandelig, den forløbne
sommer har vist, vi har. Både når
det gælder musik, teater, dans og
film. Vi fik så også helt ekstraordinært en ”sportsfestival” med World Outgames, kan man sige.
Som kommune skal vi understøtte kulturen - ikke skabe den.
Derfor skal vi fortsætte og udvikle
det konstruktive samarbejde, vi har
med de initiativrige københavnere,
der selv kommer med rigtig mange
spændende idéer”.
jm

WORLD CUP-FINALE BUESKYDNING
WORLD CUP-FINALE BUESKYDNING
NYHAVN, KØBENHAVN - 26. SEPTEMBER 2009 KL. 10-17
Verdens bedste

præcision og
intensitet
www.archerycopenhagen.com

Sportsåret 2009
sporteventdenmark.com
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Købmagergades frækt
forsinkede forskønnelse
Nyt & Genbrug

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

design & livsstilsbutik i 2 etager

info@janfrydendahl.dk
telefon +45 33136301
telefax +45 33136201

Store Regnegade 1
DK-1110 København K
www.janfrydendahl.dk

KORTNYT AF MR. CITY

Tyveknægte stjæler øko-skønhedsmidler
n Vanilla Ecoshop, det økologiske stormagasin på hjørnet af Købmagergade og Krystalgade, blev i begyndelsen af september udsat for indbrud
to nætter i træk. Banditterne gik målrettet efter eksklusive skønhedsprodukter, som sandsynligvis har en handelsværdi på det sorte marked.
Der kan være for mange tusinde kroner creme og lotion i en tyvetaske.
Forretningen forhandler bl.a. Dr. Hauscka, Weleda og Elizabeth Løvegal.

Nyt lagkagehus på kendt hjørne

af Tårnfalken
Gennem talrige år har Rundetaarn Avis, i dag en del af
Københavneravisen, slået til
lyd for en renovering af belægningen af Købmagergade,
og bladet er blevet bønhørt –
til en vis grad. Som resultat
af en arkitektkonkurrence
har specialister dekoreret
et mindre areal foran Købmagergade Postkontor med
forskellige varianter af sten,
der kan danne grundlag for
gående og delvis kørende trafik.
Så kom man så langt, og
så kan man med føje skryde
af, at borgerne har fået et
valg. Måtte den bedste flise
vinde! I virkeligheden er det
alt sammen forhalingsmanøvrer, der skal udsætte det
tidspunkt, hvor de gravende
myndigheder for alvor slår til
og omdanner chausséen til
stor rendesten. År efter år er
hengået med at lappe byens
gulv med sorte asfaltklatter,

måske en kunstnerisk handling, der er forbigået den internationale kulturpresses
bevågenhed.
Nu begynder midaldrende at spekulere på, om de
monstro lever længe nok til
at opleve Købmagergade og
Kultorvet uden at tænke på
trøstesløse billeder fra Dresden kort efter bombardementerne i februar 1945. Pjat
og pjank med partyzoner og
kækt portpisseri, lad os forskønne byen. Men tiderne er
lige modsat, det er mondænt
at ville forgrimme byen. Den
ene ”kunstner” efter den anden føler et kald, der berettiger ham til at vandalisere
privat ejendom i det fælles
byrum.
Når graffitti-hærværk er
på vej til at blive et linjefag
på Kunstakademiet, er der
grund til at være på vagt. Da
er formørkelsen ved at bryde
igennem som tankeform,
maskeret som noget. de kalder ”kunst”. I sin borgmestertid sørgede Søren Pind for at
afrense facaderne, så graffit-

ti-terroristernes grimmerier
blev fjernet med det samme.
Denne politik er ikke fortsat.
Lad os se, hvornår den
ældgamle bygade fra Nørreport til Gammel Strand atter
bliver en visuel nydelse i det
daglige, som Amagertorv er
blevet det, takket være private midler fra manufakturhandler Jørgen Nørgaard.
Når der bliver ryddet op i
den overdimensionerede administration på Københavns
Rådhus, frigøres der midler,
der kan anvendes til gavn for
borgerne. En bortsparet kontorchef kan vel dække 10 m²
gadebelægning. Vi foretrækker, at kommunen bruger
penge på at forbedre byrummet, frem for at bevillingerne går til fascistiske vandaler
i den fareklasse, der manifesterede sig i Hyskenstræde.
En sag, som politiet (heller)
ikke magter at opklare, skønt
tølperne burde sendes i amerikansk eller saudiarabisk
tugthus.
Lurifax

n Forbipasserende er begyndt at slikke sig om munden ved tanken om,
hvad der snart skal ske bag de smagfuldt udførte skilte: Her åbner Lagkagehuset.
Forretningslokalet på hjørnet af Frederiksborggade og Rosenborggade blev i årevis beboet af Højbro Vin, der siden hed Vinoble og nu
er flyttet til Krystalgade ved Petri Hotel. Frygten for, at et centralt
butikslokale skulle ligge uvirksomt hen er dermed gjort til skamme. Af
flødeskum og chokolade.
Et par ejendomme længere henne åbner en SubWay; sandwichkonceptet har i forvejen en filial i Købmagergade 43. Facaden har i længere
tid været dækket af reklame for Jensens Bøfhus, og inden da lå der et
forsøgskoncept med juice, salater, sandwich og vand. Bag dette stod
Jensens.
Behovet for et overraskende konditori kan vise sig at være akut end
først antaget, efter at Hofbager Albecks Eftf., Wienerbageriet i Købmagergade 67, er blevet ramt af en kronisk lidelse. Et nødtørftigt skilt
i vinduet bekendtgør, at foretagendet er ”lukket på grund af sygdom”.
Gitter dækker døre og vinduer, det er tilsyneladende slut med kager og
cremeboller.
Biblioteksboghandlen på hjørnet af Kultorvet og Pustervig står tom,
skilte tilbyder midlertidig udlejning. Måske beriges salgsarealet af en
discount lagersalg kludeshop, når julen skal fremkalde englelyd i kasseapparaterne.

Fri parkering for Vej og Parks folk
n Parkeringskælderen på Hauser Plads, der tilhører kommunen, men
var forpagtet til en samvittighedsfuld forretningskvinde, er overtaget
af Vej og Park. Naturligvis blev der ikke skaffet erstatningspladser til
de mange ”hjemløse” biler. Derimod tyder noget på, at medarbejdere
ved den magtfulde kommunale service- og entreprenørvirksomhed har
mulighed for at parkere privat. Plads er der masser af, så det betyder
ikke noget i praksis. Spande, koste og fejemaskiner fylder ikke så meget. Dette mulige personalegode, der næppe er skattepligtigt, synes at
være en realitet ud fra visuelle feltobservationer af opkørende personmotorvogne, der er foretaget i Pustervig og Suhmsgade.
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Hjalte Tobias Haugstrup Kragesteen, htk@koebenhavneravisen.dk

BYENS FØRSTE »CHAAT«

I marts i Grønnegade 32 åbnede snack-baren Chit Chaat, et pakistansk/indisk spisested.
En regnvejrsdag besøgte Københavneravisen ejeren Arslan til en chat om, hvad »chaat« er - ?
Pakistanske Arslan Chohans
hjerte banker for Punjabi
køkken – fra området Punjab,
der ligger halvt i Pakistan,
halvt i Indien - og i marts i
Grønnegade 32 åbnede han
Chit Chaat; ifølge Arslan er
det Danmarks første pakistansk-indiske snack-bar.
“Take it or leave it!”

”I London, hvor jeg har boet,
får englænderne ikke indisk
eller pakistansk mad, der er
lavet specielt til briterne. Spisestederne har den holdning:
”take it or leave it! Herhjemme har pakistanere og inderne enten fine restauranter eller pizzarier. Så Chit Chaat er
Danmarks første indisk-pakistanske snack-bar”, fortæller
Arslan og ser optimistisk ud

i gråvejret. Der lugter godt i
Chit Chaat og kælen som en
kat er bollywood-musikken
med til at sende én ud af
Danmark på sansevandring.
Arslan fortæller at hans kunder kommer fra kvarteret
- fra Nyboder til Niels Hemmingsgade – og serverer
I Indien og Pakistan dækker ”chaat” mellemmåtidet
- især Samosa og Pakora,
der er friturestegte kikærter, kartofler, tomater, løg og
krydderier. Nye fremmede
navne som skal smages og
læres ligesom i sin tid falafel og shawarma. Arslan, der
kom til Danmark i 1991 – for
18 år siden – brænder for det
autentiske, og han forsøger at
præcisere hvad ”chaat” er:
”Chaat er…indiske nachos!

Chaat corners i Indien og Pakistan finder du på hvert eneste gadehjørne, ligesom en
pølsevogn i Danmark. Derfor
har jeg valgt det navn: Chit
Chaat. Kom og snak og spis.
I England og U.S.A. er chaat
over det hele, men jeg synes
det manglede her”.
Arslan møder mandag
og lørdag fra kl.11 og hver
formiddag laver han tre-fire
varme retter fra grunden –
Butter Chicken, lam og spinat
etc. (en frokostportion koster
en halvtredser) – og københavneravisens må skrive under på, at manden kan lave
mad, der smager både blødt
og stærkt.
jm@koebenhavneravisen.dk

Men hvorfor hedder de det?
Af Robert Haren

Mange af gadenavnene i
Grønnegade Kvarteret har hundredevis
af år på bagen. I dette nummer er vi
gået på jagt efter gadenavnenes oprindelse i Grønnegade Kvarteret. Mange
af gadenavnene i Grønnegade Kvarteret har hundredevis af år på bagen. I
dette nummer er vi gået på jagt efter
gadenavnenes oprindelse i Grønnegade
Kvarteret.

GADENAVNE

Chr. IX gade

Dette gadenavns oprindelse taler tydeligt nok for sig selv. Christian IX
blev født i 1818 og kronet i 1863. I hans
samtid var han ikke populær hos den
brede befolkning, hvilket ikke mindst

var fordi han modsatte sig folkestyret
frem til 1901. Kongen døde i 1906, og i
dette sidste regeringsår skete der samtidig en storstilet sanering af et af byens usleste fattigkvarterer. Det muliggjorde, at man kort efter kongens død,
kunne opkalde en lille gade mellem
Gl. Mønt og Gothersgade efter ham.
Hovedvagtsgade

Kongens Nytorv blev anlagt i 1680
som mønstringsplads for Københavns
Garnison. Københavns Hovedvagt
blev opført i 1724 under Frederik den
4. og nedrevet igen i 1875. Hovedvagten lå lige til højre for Hotel d’Angleterre og fra 1830 lå omme bagved ’den
mørke arrest’. De arrestede måtte som
en ekstra påmindelse om det, der blev

6VÌÀÊ°Ê >vjÊ°Ê À>ÃÃiÀi
Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13
www.cafevictor.com

Victor_86x60.indd 1

taget fra dem, lægge ører til det store
urværk, der dengang hang på hovedvagtens forside. Uret blev af de frie
folk på gaden brugt til at synkronisere
deres egne lommeure.
Grønnegade

Helt tilbage i år 1377 nævnes gaden i
de historiske kilder og navnet peger
logisk nok i retning af naturen. Dengang lå der også marker i området,
men gadenavnet fik mere end én betydning. I området boede der nemlig
jævne folk af alle slags, og de talte intet mindre end ”grønnegadsk”. Det var
dog ikke kun positivt. At få Grønnegade hældt over hovedet betød nemlig at
få en skideballe.
rh@koebenhavneravisen.dk

Mange af gadenavnene i Grønnegade
Kvarteret har hundredevis af år på bagen.
Bl.a. Chr. IX gade, Hovedvagtsgade og
Grønnegade.
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Alexander Højfeldt Lund , ahl@koebenhavneravisen.dk

Bueskytter
indtager Nyhavn
Rosengårdens_41x60.indd 1

Åbningstider
Man-Tors:
Fredag:
Lørdag:

11/05/06 10:04:12

9.30 - 17.30
9.30 - 18.00
9.30 - 14.00

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

World Cup-finalen i
bueskydning afholdes for
første gang i Nordeuropa, og
Nyhavn lægger scene til, når
en af årets mest spektakulære sportsbegivenheder finder
sted i København. 16 deltagere fra 12 forskellige nationer
skyder begivenheden i gang
lørdag d. 26. september. Og
det bliver dermed også startskuddet til den Olympiske
Session & Kongres (IOC).
World Cup-finalen for
bueskytter på vandet i Nyhavn? Kunne det lade sig
gøre at rykke sådan en begivenhed ind i København og
ud på vandet i kanalen? Det
internationale bueskytteforbund FITA troede ikke deres
egne ører, da de hørte, at den
historiske del af København
var en mulighed. Der var
ikke nogen tvivl. De var solgt
på stedet. Tidligere har finalen bl.a. været afholdt ved
Mayapan-pyramiderne i Mexico og i den Olympiske by,
Lausanne. Men muligheden

SPORT

for at komme helt ind i en
europæisk hovedstad, tæt på
borgerne med bølgeskvulp
under sig. Det var noget særligt. Og sådan bliver det.
Dansk deltagelse på
spektakulær location

Lørdag d. 26. september konkurrerer verdens 16 bedste
bueskytter om, hvem der er
den skarpeste (fire i hver af
kategorierne dame, herre,
recurve og compound). Læs
mere på www.archerycopenhagen.com.
Vinderen af den endelige
World Cup-finale får en titel,
der regnes for den fornemmeste inden for bueskydning
næst efter OL-guld. For at udtage deltagerne har der været
afholdt fire kvalificerende
turneringer op til finalen i
København. Og Danmark har
to egne deltagere: Camilla Søemod og Martin Damsbo.
- Vi er stolte over at kunne
præsentere verdens bedste
– og endda også to danske –
bueskytter på hjemlig grund
– og så på en så spektakulær

location som Nyhavn. Der
bliver tale om bueskydning
i absolut verdensklasse og
publikum kan se frem til
en fantastisk oplevelse, siger
Rolf Lind, formand for Dansk
Bueskytteforbund.

www.pedalatleten.dk

Pedalatleten_41x100.indd 1

29/05/06 15:24:36

Jørgenholst_41x100.indd 1

11/05/06 10:36:21

Royalt besøg og deltagelse
af kulturministeren

Med udgangspunkt i sin
sportslige interesse og som
led i sit kandidatur til den
Olympiske Komité vil HKH
Kronprins Frederik være
til stede ved begivenheden.
Kulturminister Carina Christensen har også meldt sin
ankomst til World Cup’en.
Arrangementet
foregår
ved ankeret i Nyhavn i området fra anløbsbroerne og 70
meter ud i kanalen. Skytterne
skyder mod skiver opstillet
på en bro anlagt til lejligheden på tværs af kanalløbet.
Der er gratis adgang for publikum på ”restaurationssiden”,
og tribune på modsatte side,
hvortil der kan købes billet på
www.billetnet.dk.
rh@koebenhavneravisen.dk
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Træt af
kunst?
HOLLYWOOD #2

FOROMTALE
Selvcensurens
tavshed bliver brudt, når Teater Får302 lader tæppet gå
til endnu en sæson. Den 15.
September har det lille ensembleteater urpremiere på
dramatikeren Tomas Lagermand Lundmes kunstthriller, ’Træt af Kunst!’.
’Træt af kunst!’ er bagsiden af medaljen. Backstage
i et Holiday on Ice show er
begejstringen for det kunstige falmende. Alle de vat-

terede idoler er samlet, og
da stanken fra kostumerne
breder sig og trætheden
melder sig i skøjtebenene,
tager det psykologiske drama fart.
Med ’Træt af Kunst!’ kaster Teater Får302 sig ind
i den aktuelle kunstdebat.
Forestillingen
behandler
emnet kunst. Hvad er kunsten rolle og berettigelse i
dag? Hvad kan kunstnerne
gøre for at sikre kunsten be-

Brunch, frokost
og aftenmenu
Mængde i forhold til pris.
Meget lækkert og godt krydret.
Udsøgte friske råvarer.
Indbydende mad på tallerken.
Dejligt kød og lækre grøntsager.
Telefon: 33 93 33 11
www.spiseliv.dk/leo
leos@cafeer.dk
Åbningstider:
Mandag: Lukket
Tirsdag - fredag: 11.00 - 22.00
Lørdag - søndag: 10.00 - 22.00
Sølvgade 2, 1307 København K

rettigelse og overlevelse? Er
kunsten overhovedet stadig i
live? Det handler om at bryde
tavsheden, for tavsheden selv
er med til at udløse mordet
på kunsten.
’Træt af Kunst!’ spiller på
Teater Får302 fra 15. September – 10. Oktober. For yderligere information og billetbestilling se www.faar302.dk
hk

NYÅBNET I sidste uge af august

har Cafe Hollywood i Mikkel
Bryggers Gade 2 har fået en
lillesøster i ST. Kongensgade
tæt på Kgs. Nytorv, hvor den
lille kinesiske restaurant lå:
Hollywood 2 hedder den. Det

er også Happy Sian der er ejer
af 2’eren. Der tilbydes frokost
for 49,- kr., og brunch for 79,kr. Ikke særlig dyrt på den
adresse!

3&/4&3*&5
.JMKWFOMJHSFOT
GZchd\egZh[gVbdg\Zci^aV[iZc
1VLTM^MZQVLMV
·INPMV\MN\MZST
H`_dgiZkVh`*hi`#&%*!"`g#
9j\ZkVh`ÅGjaaZkVh`
H`^cY$eZahgZchd\deWZkVg^c\

7dg\Zg\VYZ&&(%%@´WZc]Vkc@
((&)%)*(
BVc#";gZ#-"&,

jm

12

SEPTEMBER 2009 ÅRGANG 4

Redaktion: St. Kongensgade 44B, 1. sal, 1264 København K, tlf: 70 22 55 38

Søs Bell Andersen, sba@koebenhavneravisen.dk

Hornsleth i
LØVSTRÆDE

KØBENHAVN

Skiltet over indgangen i Løvstræde lokker eller frastøder - alt efter
temperament – med en lilla og en rød på sort vagina...scenen er sat!
Af Jacob Borg Christensen

Af Jeppe Marsling

NYÅBNET Om dagen er der grå stålskodder
som dækker indgangen til Hornsleth Bar.
Medregnet provo-skiltet afgiver barfacaden
et lettere kryptisk indtryk. Kunstneren Kristian von Hornsleth, Jonathan Grumme samt
Bjørn Jacobsen har dog i et par måneder slået
gitrene op fredag og lørdag aften, for at byde
folk over 23 inden for til en bar, som ikke ligner noget København har lagt brosten til før.
Man kommer ind i stueetagen som er halvt
bar, halvt Honsleth billeder og spejle. Nedenunder i Grotten er der dansegulv og bar med
flere sidepladser. I hele Grotten, som lever
op til navnet med rå kampesten i facaden og
stearinlys, løber der blod - rød maling, så vidt
vides - fra loftet ned på alle de hvide lodrette
facader, overstrøgne med en one-liner tags.
Den igangværende psykedeliske vægudsmykning vil over en længere periode udvides og
vokse sammen til én stor masse. Det er syrepop-brugskunst og en vel designet bar - og det
ligger op til en fest med rock og 90’er-musik
under pick-up’en.

fra Restaurationskompagniet (som også står
bag blandt andre barene Heidis, LA, A-bar, og
Den Glade Gris), er positivt overraskede over
mange nye ansigter i byen. Flere ansigter
skal nok dukke op når åbningsdagene i fremtiden også vil tælle onsdag og torsdag. Flere
af Hornsleths kunstnervenner vil også kigge
forbi, og hvem ved hvad der så vil ske af ting
og sager i Grotten?
jbc@koebenhavneravisen.dk

Plads til et overset níche publikum?

Hornsleth Bar er samtidigt en weekend-bar
i midten af prisskalaen - uden dresscode og
som ikke tager entré. Stemningen er søgt afslappet og inkluderende og appelerer til et
mere modent, men ungt klientel. Et klientel
som hurtigt har fundet sin vej ned i Grotten - ikke blot fra andre i-byen steder, men
i højere grad fra uvist hvor. De to garvede
festaber bag baren, Jonathan og Bjørn, begge

Bjørn og Jonathan.

Foto: Bjarne Stæhr

Af Jacob Borg Christensen

I slutningen af august kunne Copenhagen Foodfestival - arrangeret af Wonderful Copenhagen - invitere
københavnerne og pressen til et cocktailarrangement på
et fint hotel tæt på First Hotel Skt. Petri i Krystalgade.
Invitationen lød på folkelig event, men endte med sherry
Herrings kirsebærlikør. Pinlig sammenblanding af kommercielle interesser og københavneridentitet.
Vær med til at vælge Københavns
helt egen cocktail! New York har
sin Manhattan og Venedig sin
Bellini. Nu er tiden kommet til,
at København skal have sin egen
cocktail - en “Copenhagen” - og
du er inviteret! Som et startskud til Copenhagen Cooking er
du med til at kåre Københavns
helt egen cocktail sammen med
et professionelt panel, når Danmarks bedste bartendere mixer
og shaker sig frem til deres bud
på en “Copenhagen”. 250,- kr.
kostede det at smage fem små
cocktails - som alle skulle indeholde Sherry Heering kirsebærlikør. Hvor Københavnsk er så lige
det?! I en hovedstad der bryster
sig af frihedsidealer og demokrati var de fem bartendere på
forhånd bundet på hænder og
fødder med alkoholisk kirsebærsovs. Fire dommere, der talte en
komiker og en kirsebælikørproducent, fik hver deres stemme

- og 300 gæster måtte deles om
én. Nej, hvor upartisk og folkeligt. Efter to smagsprøver gik
Københavneravisen hjem. Fotografen sagde som forklaring:
”Alle gør det jo!”. Altså blander
det kommercielle og folkelige.
Men det gør det jo ikke bedre.
Copenhagen Cooking, Wonderful Copenhagen og Hotel Skt.
Petri lavede en kikser, som de
alle næste år kan råde bod på
ved at lave et arrangement, hvor
alle slags spiritus kan iblandes
og københavnerne, der lægger
navn til deres egen drink, får én
stemme hver.
Helle Joof, der måske burde
overveje sin københavnersjæls
kirsebærsmag, indledte dog med
en bemærkning, der passende
kan ende dette: ”Det vigtigste
ved en cocktail er at den også
smager godt, når den kommer
op igen”.
jm@koebenhavneravisen.dk

EN »COPENHAGEN«:

BYEN GLØDER, Irsk skarphed og humor
FOROMTALE Iscenesat af den
debuterende Andrea Vagn
Jensen er CaféTeatret klar
med en opsætning af Shining
City, skrevet af den irske
wünderkind Conor McPherson . Medvirkende er Nils P.
Munk, Jesper Hyldegaard,
Christine Albeck Børge og
William Salicath i ”en historie der minder om det øjeblik, hvor du opdager at den
utilpassede, lidt forhutlede,
ulykkelige person, du lige
fik et glimt af i et butiksvin-

– MED KIRSEBÆRSMAG?

5 cl. Bols Genever
2 cl. Cherry Heering Liqueur
2 cl. friskpresset limejuice
2 cl. sukkkersirup (fx Monin)
1 stænk Angostura Bitters

Orange twist (så duften af
appelsinen flyder oven på
cocktailen) Shakes med isterninger.
Serveres uden is.

SE VINDUERNE MED DE MANGE TILBUD

ILETA FRIMÆRKEHANDEL

due… er dig selv…”. Fra d. 18
september og en god måned
frem vælter undertrykte
længsler, anger og lyst ud
over publikum i mødet mel-

lem en yngre terapeut med
praksis i storbyen opsøgt af
en almindelig mand med en
utrolig historie.
jbc@koebenhavneravisen.dk

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

13

SEPTEMBER 2009 ÅRGANG 4

Redaktion: St. Kongensgade 44B, 1. sal, 1264 København K, tlf: 70 22 55 38

Jan Janssen, jj@koebenhavneravisen.dk · Jacob Borg Christensen, jbc@koebenhavneravisen.dk

Verdensmad
I Larsbjørnstræde 18 ligger Atlas Bar på sit hjørne af
Studiestræde. Der er ingen menukort. Kokken er pressesky. Der er retter fra hele verden skrevet med kridt –
f.eks. struds eller sværdfisk?
Af Jeppe Marsling

BOGHUSET.DK
BØGER | FILM | MUSIK

;GD@DHIG:HI6JG6CI
MAD Det er mad fra de varme lande – dér hvor
peberet gror. Sværdfisk. Struds. Enchalada.
Manila kylling. Paki Lam og Japan Oxe. Krokodille. På hjemmesiden står der nederst at
man også kan finde - haj og bjørn! Spis eller
bliv spist? Det er føde for den, der ikke lider
af rejsefeber eller er bange for fremmede dyr
i sind og mave. Til den, der har hjemvé i sit
eget land? Kronhjort.
I en globaliseret tidsalder, hvor verden
som sådan er til stede her og der og på tværs
af tid og rum, er det inspirerende at gå ned i
kælderrestauranten Atlas Bar. Allerede synet
af bordene, der har landkort på, giver et sus
fra den store verden. Rendestenen er selvfølgelig en havn for denne flodbådsrestaurant.
Og havde den ikke ligget dér havde den ligget
i Nyhavn for 150 år siden.
Lyder det for kødeligt og skræmmende, så
skriver Atlas Bar:” Vi har tradition indenfor
vegetarisme og er også kendt for at lave byens
bedste grøntsags og frugtsafter”. Stedet kan
åbenbart det meste, så det er svært at sige at
Verden ikke byder på noget. Men folk i køkkenet vil ikke have journalister ud, heller
ikke til fotos. ”Kokken er pressesky”, smiler
tjeneren. Måske vil han ikke vise de uspise-

lige dele af strudsen, bjørnen, sværdfisken og
krokodillen frem for verdenspressen?

AVghW_³gchhig²YZ'
&)*)@³WZc]Vkc@
Ia[/((&&*--+$[Vm/((&**-*+
lll#]jhbVcchk^chijZ#Y`

jm@koebenhavneravisen.dk

Larsbjørnsstræde 9
Tlf. 33 32 37 90
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Lige over Atlas Bar ligger Flyvefisken, som laver
forskellig - hovedsageligt thai-inspireret - mad.

06/09/06 12:09:38
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Københavnerne betaler
for rod i forvaltningen
Teknik- og Miljøforvaltningen har haft rykkere på knap en kvart
million kroner de seneste seks måneder. Kommunen skal under
administration, lyder det fra Christiansborg.
Af Hjalte Kragesteen

’Budgettet er overholdt’, hævder Klaus Bondam, men det
økonomiske rod har i 2009
kostet knap en kvart million
kroner.
Henover sommeren har
københavnerne oplevet en
Teknik- og Miljøforvaltning
anklaget for ikke at kunne
styre forvaltningens økonomi, og de nationale politikere
har sågar sat spørgsmålstegn
ved kommunens administrative evner.
Og der ér rod i økonomien. Det slår revisionsfirmaet
Deloitte fast i rapport fra juni.
Borgmesteren har flere gange
erkendt sit ansvar for det økonomiske rod, men han hæfter
sig ved, at Deloitte påpeger, at
oprydningen i forvaltningen
er på rette spor.
Rykkere for 245.000 kroner

Klaus Bondam erkender, at
økonomistyringen er mangelfuld, men understreger
samtidig at der ikke mangler
penge. ”Det her er jo et spørgsmål om økonomistyring. Vi
har ikke brugt flere penge,
end der er budgetteret. Det
hele stemmer på bundlinjen,”
sagde borgmesteren til Berlingske Tidende.
Men rod i økonomien har

alligevel altid økonomiske
konsekvenser. Som en hver
anden husholdning, der betaler en regning for sent, kommer der en rykker, der kunne
være undgået. Og ifølge et
notat fra Teknik- og Miljøforvaltningen har de i første
halvår af 2009 brugt 245.000
kroner på rykkere og renter.
Det skyldes en ophobning
af overforfaldende regninger
til en værdi af omkring 25
millioner kroner, som altså
ikke er blevet betalt.
Til Berlingske Tidende forklarer økonomichef i forvaltningen, Pernille Andersen, at
”der er tale om ting fra gamle
dage, som vi rydder op i. Men
ved nogle af disse fakturaer
handler det også om, at vi ikke
er enige med leverandøren om
indholdet af fakturaen, og det
har vi så en dialog omkring.”
Af de 809 ubetalte regninger
er over hundrede dateret helt
tilbage til sidste år.
Kommunalt selvstyre?

Men hvad skal der ske med
forvaltningen? Et flertal på
Christiansborg har åbnet op
for, at hele kommunen sættes
under administration, mens
andre mener, at det er op til
kommunen selv at bede om
administrative bånd.
S og SF er imod et forslag

om at tvinge administration
nedover hovedet på Københavns Kommune, da man stadig har tillid til kommunens
økonomiske styring. Selvom
staten har ret til at føre tilsyn
med kommunerne mener S,
at det forvaltningsretslige
princip om et kommunalt
selvstyre bør respekteres. ”I
Socialdemokraterne går vi
ind for kommunalt selvstyre.
Vi på Christiansborg skal ikke
blande os i Københavns Kommunes interne forhold”, siger
kommunalordfører Rasmus
Prehn (S) til Politiken og fortsætter, ”rod i økonomien er
altid uacceptabelt, men vi har
tillid til, at Økonomiudvalget
på Københavns Rådhus tager
hånd om de problemer, der
måtte være i dets forvaltninger”.
Der går fremad

Revisorerne fra Deloitte udviser ligeledes tillid til forvaltningen og skriver i rapporten,
at ”det særlige fokus på styrkelsen af økonomistyringen,
har i kombination med en
målrettet og professionel styring af udviklingsprocesserne, og en betydelig ressourceanvendelse sikret, at der efter
Deloittes vurdering har været
en markant fremdrift.”
htk@koebenhavneravisen.dk

3 // Det gør forvaltningen

1 // Det er galt:budgetterne.

på
Mangelfuld opfølgning
emer og værkFor valtningens IT-syst
g.
nin
tem
afs
er
ngl
ma
r
tøje
i forhold til den
Alvorlige problemer
istration.
daglige økonomiadmin

:
Opr ydningsarbejdet har
været i gang siden 200
8 og for ventes
færdigt i slutningen af
2009.
• Fokus på opr ydning
i gamle afs temninger og
udeståender.
• For valtningen sæt ter
en ny styringsmodel i væ
rk, samt
forbedring af IT-system
erne.
• Fokus på kompetenc
eudvikling og generelt
bedre ledelse
i forvaltningen.
• Deloite har sagt god
for planerne og mener,
at kommunen er
på ret te vej.

2 // Det har medført
:

245.000 kroner i rykker
e og renter.
Ubetalte regninger for
omkring 25
millioner kroner.

:
4 // Det vil Christiansborg
Kommune under
s
avn
enh
Køb
ker
g øns

bor
Et fler tal på Christians
administration.
munen selv skal
med og peger på, at kom
S og SF vil ikke være
inistrative bånd.
begære ønske om adm
er opsejling.
munale selvstyre er und
kom
det
om
sion
En diskus

VILDSKUD
BLOMSTRER

Kommentar af Jeppe Marsling, kulturredaktøren

I hele fire dage i august – fra 20.- 23. – huserede teaterfestivalen Vildskud i Huset i Magstræde: Ukrudt og lianer fra
det uafhængige teaters nyttehave omslyngede fulde huse.
Et væksthus slog sig for alvor fast. På sjette år udfordrede
det uafhængige teatermiljø virkeligheden - i år for fulde
huse - og følelsen af teatergrupperne virkelig har fået et sted
BÅDE at spille sammen og op mod hinanden var stærk.
Lad os håbe at sponsorerne holder ved, for det er nu at festivalen balancerer på kanten af det professionelle teaterliv
og for alvor kan stille - og måske besvare - nye spørgsmål i
tiden. Der skal ganske få afgørende midler og et minimum
af faste rammer til at få unge søgende kunstnere til at føle
tryghed og åbne op for eksperimenterne: Vildskud 09’s 11
forestillinger havde hvad der skulle til enten på indholdssiden og formsiden og københavneravisen glæder sig allerede til næste år. Her var historiefortællere, døvetolke,
forestillinger på engelsk, nøgenhed – med og uden knogler
stikkende ud – og tørklæder lavet af Dannebro. Og det hele
endte med stor fællesspisning og fest, hvor alle frivillige,
arrangører, teknikere, instruktører og skuespillere kunne
klappe hinanden på skulderen - på den gode måde.
Til alle tider er en ung forsøgsscene afgørende for at teatret tilføres fornyet virkelighed, for det er netop unge, der
skal overtage den etablerede virkelighed og som i overgangen har mulighed for at vise, hvad det er de ikke kan leve
med – og hvad det er de ikke kan leve ud. Det er de store eksistentielle temaer, som Vildskuds grupper – nogle dybere
end andre – tager livtag med (www.vildskud.dk vil kunne
indvie interesserede læsere i stykkernes fortællinger), de
politiske problemer – undersøgelsen af modstanden mod
religion og opgøret med forbrugssamfundets ødelæggelse
af naturen – står på spring i kulissen. Ved også at spille på
engelsk og endda have oversættelse for døve rækker festivalen ud – ikke kun til publikum, men også til in-put udefra.
Et råd herfra er at holde Vildskud i Huset i Magstræde
lidt endnu, selvom pladsen snart er trang: Trygge rammer
for kunstnerne betyder at man kan fokusere på kunstens
skridt ud i det uvisse og ikke på omgivelserne. Måske festivalen kunne nyde godt af en workshop eller et seminar
til afholdelse mens stykkerne er i deres støbeskeer, så at
grupperne – ligesom forfatterspirerne på Forfatterskolen
– har mulighed for at kritisere graden af dybsindighed og
lidenskab i hinandens idéer og udtryk før forestillingerne
er klar til opførelse.
Tak for i år - og god vind!
jm@koebenhavneravisen.dk
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25 år med genbrug
i modefarver
I denne måned kan genbrugsforretning Boutique Chic fejre 25 års jubilæum. I den anledning har
vi besøgt indehaveren Carl Ravnsgaard til en snak om opstarten, kunderne og fremtiden.
Den dag mine kunder
siger, nu er du for gammeldags, så skal jeg
lukke. For så magter
jeg det ikke mere. Jeg
skal hele tiden følge
med moden
dagtimerne, men efter klokken otte
om aftenen er der fyldebøtter alle vegne. Det bryder jeg mig ikke om.”
Samtidig ser han ikke frem til
det kommende metrobyggeri, fordi
der er en risiko for, at undergrunden
ikke kan holde til det. ”I Amsterdam
blev man nødt til at droppe lignende
planer undervejs, da de gamle huse
begyndte at revne undervejs i byggeriet.” Han frygter derfor, at det samme vil ske herhjemme, og det vil være
synd og skam for den gamle bydel.
Langt fra pensionsalderen
Af Anders Derlich

JUBILÆUM Boutique Chic i Naboløs 4,
en sidegade til Kompagnitræde, kan
i denne måned fejre sit 25 års jubilæum. Den ligger en smule hengemt,
og med gitter foran vinduerne ligner
den mest af alt en juvelerforretning.
Men går man indenfor, så viser der sig
en verden med fine tasker, sko, kjoler,
jakker, ure og andre pyntegenstande.
Det ligner ikke genbrug, og det skal
det heller ikke, ifølge indehaver Carl
Ravnsgaard: ”Køb brugt, men se ikke
brugt ud” er hans motto. Han viser
en jakke af mærket Chanel frem, som
ikke ligger i den billige ende af prisbarometeret. Det handler dog ikke
om priser, men derimod om kvalitet:
”Varerne skal være på samme niveau
som kundens eget klædeskab, ellers
vil jeg ikke sælge det.”

En naturlig opstart i 1984

Genbrugsbranchen har været repræsenteret i kvarteret siden slutningen
af 1700-tallet, hvor indvandrede jødiske familier fik gang i handelen. Skiftet i 1984 var således en kærkommen
idé til videreførelse af gamle traditioner. Samtidig var der muligheder for
at skabe en solid kundekreds, fordi
de eksisterende genbrugsforretninger ikke længere fulgte med moden.

”Min kone og jeg, vi tjente så godt i
offentlige stillinger på det tidspunkt,
at vi sagde til os selv, det er vanvittigt,
at vi bruger alle de penge hver måned.
Og så tænkte jeg; nu køber jeg et par
forretninger, og så lejer jeg dem ud.
Men vi nåede aldrig længere end til
den her, for pludselig fandt vi ud af,
at kvarteret var skønt, og København
manglede en ordentlig genbrugsforretning på et niveau, som var lidt højere, end man ellers tidligere havde
set. Og så sprang vi ud i det. Vi tog et
års orlov begge to, og da det var gået,
så havde vi fundet ud af, at det lige var
sagen.”
Kunder fra både Europa og provinsen

Boutique Chic kan bryste sig af at
have en vidt forgrenet kundekreds.
Indleveringerne kommer ofte fra
danske piger og kvinder, som er bosiddende i Europa, og som har en udsøgt fornøjelse ved at komme hjem til
Kongens København, og der genfinde
gammelkendte forretninger og samtidig gøre en god handel eller to. Det
samme gælder nu også for såvel lokale
som provinskunder, som ikke har noget imod at tage en køretur fra Jylland
for at gå på indkøb. Og kunderne kommer fra flere samfundslag:
”Nogle af de aftenkjoler, som jeg
har bliver båret på Christiansborg og

Amalienborg. Det er lige fra toppen og
hele vejen over. Det er høj som lav. Det
har noget at gøre med at gøre en god
handel. For mange af de kunder, som
jeg har, der køber dyre genbrugsting,
de kunne udmærket godt gå over og
købe den samme vare til fuld pris. Det
ønsker de bare ikke. De vil ikke.”
Carl Ravsgaard forklarer, at genbrug i vore dage er noget helt andet
end tidligere tiders køb/salg/bytte. Vor
tids overflodssamfund bevirker, at der
til stadighed findes behov for en mere
eller mindre lokal genbrugsshop, hvor
alt fra fejlkøb, gaver eller arvegods kan
omsættes for en rimelig penge. Hvad
der for mange synes at være en økonomisk umulighed nu, de kan pludseligt
få deres ønske indfriet efter et kig i en
velassorteret genbrugsshop.
Butikken og dens beliggenhed

Butikken er beliggende i de ældste
kvarterer af København, hvor Snaregade og Magstræde er at finde. Carl
Ravnsgaard har af samme grund ikke
ændret butikkens udtryk gennem årene, fordi den skal falde naturlig ind i
kvarteret. Han udtrykker stor glæde
ved det gamle kvarter, men samtidig
nærer han nogen uro for fremtiden i
kvarteret. ”Kvarteret er under ødelæggelse med alle caféerne, som sælger
øl og fastfood. Jeg kan lide kvarteret i

Efter 25 år på stedet, og efter at have
set en kommen og gåen af skiftende
moder og en til stadighed udvidelse
af kundekredsen, så ser Boutique Chic
fremad mod forhåbentligt mange
spændende år.
”Jeg skulle gerne blive ved, indtil
jeg bliver 80. Men nu må vi se. Det er
jo ikke altid, at helbredet holder. Når
man når en vis alder, så kan der pludselig opstå nogle ting. Men kan jeg
blive ved indtil 80, så kan jeg engang
sige: Jeg var en lykkelig mand.”
Med sine snart 68 år er Carl Ravnsgaard derfor et stykke fra at trække
sig tilbage, men som et gammelt udtryk siger: ”Mennesket spår, Gud rå’r.”
Det er derfor umuligt at spå om, men
forhåbentlig ser vi Boutique Chic i
kvarteret i mange år fremover. Og til
syvende og sidst ligger meget af beslutningen også hos kunderne:
”Den dag mine kunder siger, nu er
du for gammeldags, så skal jeg lukke.
For så magter jeg det ikke mere. Jeg
skal hele tiden følge med moden. Jeg
skal hele tiden skæve til modeshows,
så jeg kan følge med i tidens farver og
længder på nederdele. For en hensygnende genbrugsforretning, som ikke
kan leve op til det, den har bedst af
at lukke.”
ad@koebenhavneravisen.dk
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Ost fra hele verden
Sandwich
Charcuteri
Tapas
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Weekendtallerken
Picnicplatte
Ostebord
Receptionsbuffet

Køb din frokost sandwich hos Ostehjørnet!
Roastbeef
sandwich

Hollandsk
sandwich

Italiensk
sandwich

Kr. 45,- pr. stk.

Kr. 45,- pr. stk.

Kr. 45,-pr. stk.

Kik ind til os! ... og få vores brochure og sandwich bestillingseddel.

Store Kongensgade 56

www.ostehjornet.dk

