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Brunch
Spansk Brunch   –   Lørdag & søndag 11.30 – 15.00

125,- kr.  pr. person
á la carte brunch fra 55,- kr.
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Københavneravisen har fået nye lokaler og holder nu til i: 
Store Kongensgade 44B, 1264 KBH K – Tlf: 70 22 55 38

klimA-klimAks 
På råDHusEt 

miljø  Alle forventer noget af værtsbyen, der får hele verdens opmærksom-
hed for en tid: Miljø- og Teknikforvaltning gør i øjeblikket stort set alt for at få 
københavnerne med på det grønne tog, borgere som er-
hvervsdrivende. I marts suste og i april suser kampagnerne 
om ørerne på os!

kultur  Fra fredag d. 1. maj kan man tage på en 
rejse med hele familien gennem H.C. Andersens 
eventyrverden på Kgs. Nytorv.
På festivallen kan man opleve en 
købstad fyldt med eventyr og musik 
med bl.a. H.C. Andersen 
Paraden fra Odense, 
træhuse, boder, torve-
marked og meget andet.

H.C. ANDErsEN fEstiVAl
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Københavneravisen fik ret i sin forudsi-
gelse af Ritt Bjerregaards retræte, der 

kom som ”en overraskelse” for diverse kom-
mentatorer. Vores ledende artikel i februar 
afdækkede punkt for punkt de overvejelser, 
som man måtte forestille sig, at overborgme-
steren gjorde sig, også før den katastrofale 
”hemmelige” meningsmåling, der pegede på 
en halvering af Socialdemokraternes stem-
metal. Nu kan hun sidde mere eller mindre 
pro forma frem til december, hvor hun som 
værtsbyens overhoved skal byde Klimakon-
ferencen velkommen og vise de mange skøn-
ne CO² besparende baner og barrikader. Og 
bycyklerne…

Kloge Ritt kunne se risikoen for at blive 
den sidste socialdemokratiske mohika-

ner på Københavns Rådhus og afslutte en 
ubrudt 100-årig epoke. Tænk, hvis hun med 
12.000 stemmer mod 60.000 i 2005 skulle 
ende sine dage som kloakborgmester med 
en over-SF’er på hendes kontor. Så hellere 
rydde spillebordet i tide. Alt dette var for-
udsagt i disse spalter, og uden at vi dermed 
skal bryste os af profetiske evner vil vi blot 
understrege, at Københavns ve og vel ligger 
os på sinde.

Knap så elskværdigt var det af Ritt Bjer-
regaard at lade bomben springe uden 

at have sikret sig en klar arvefølge. Dermed 
sparkede hun til sit parti og efterlod det i en 
offentlig klemme, hvor først Christine Anto-
rini fik lov at sige nej og give tjansen videre 
til den evige 2’er, Frank Jensen, fhv. justits-
minister i Nyrup Rasmussens regeringstid. 
Han er et godt kort og et velkendt navn i 
modsætning til de øvrige spidskandidater, 
som har svært ved at gøre sig gældende i of-
fentligheden. Alene den effekt vil give man-
ge stemmer til november.

Kigger man sig rundt i landet finder 
man andre tidligere socialdemokra-

tiske ministre, der trives godt som borg-
mestre. Lad os bare nævne Jan Trøjborg i 
Horsens. Frank Jensen kan favne bredere 
end R.B., og han kan trække tænder ud 
af SF’s Bo Asmus Kjeldgaard, som skal 
arbejde hårdt med at gøre sig gældende. 
Kvartukendte Pia Allerslev fra Venstre 
kan ende som eneste kvindelige borgme-
ster. Valgkampen ligger så langt fremme, 
at Frank Jensen kan nå at tale med både 
vælgere, tillidsfolk og nogle af de 40.000 
medarbejdere, som gør København til en 
overadministreret enhed.

Kommende overborgmester Jensen over-
tager en by, hærget af pjankede visioner 

om malkekvæg på Rådhuspladsen og Canal 
Grande i Vestervoldgade. På Scala-grunden 
skulle Centerplan v/Carsten Leveau bygge 
den skyskraber, som Ritt og hendes på davæ-
rende tidspunkt tro undersåt Klaus Bondam 
attråede så stærkt i den af dem opfundne 
”metropolozone”. Tegnestuedrømme. Leveau 
fik også lov at bygge Torvehallerne, men gik 
fallit efter at have belånt projektet og snydt 
arkitekten.

Frank Jensen er mand for at omdanne det 
gamle grønttorv til det fødevaretorv, der 

kan styrke produktion og forbrug af føde-
varer fra små producenter. Overalt i Europa 
finder man de dejligste markeder med spcia-
liteter, som kan være svære at skaffe her i 
byen. Sørg for, at torvehallerne kan stå klar 
til sommeren 2010.
 

Københavneravisen
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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 

 

fax: 33 12 06 37

Jørgenholst_41x100.indd   1 11/05/06   10:36:21

Ny Østergade 9 / Pistolstræde
1101 København K

Telefon: 3314 5743
www.alsace.dk

E-mail: alsace@alsace.dk

Åbningstider: 
Man-lør 11:30-24:00 

Køkken:
11:30-22:45 

Første søndag i måneden 
11:30-16:00

Lukket: Helligdage

af Tårnfalken 

KEBABISTAN
er kommet til
Fiolstræde 38

Kebabistan satser kun
på kvalitet, og anvender 
kun skært førsteklasses 

lammekød

Kom og prøv det!

Mandag - Torsdag 
1100 - 2100

Fredag - Lørdag 
1100 - 2200

Søndag 
1100 - 2100

Tlf.: 33 32 77 77

En verden af god smag!

VAGtPArADEN
sAVNEs i GADEN

Hvis De af en eller anden un-
derlig grund har behov for 
at se skuffede børn, så skal 
De stille dem op foran por-
ten til Livgardens Kaserne i 
Gothersgade, hvor turister, 
børnehaver og bedsteforæl-
dre med børnebørn venter 
på, at klokken slår 11,30, for 
så trækker Vagtparaden op 
med messing og march. Tror 
de. Hæ-hæ. Alt for ofte får 
dette taknemmelige publi-
kum en lang næse, for der er 
ingen bjørneskindshueklæd-
te soldater.

Noget tyder på, at dette 
kulørte indslag i bybilledet 
udelukkende slippes løs, når 
det behager vor majestæt, 
dronning Margrethe II, at 

opholde sig i residenspalæet 
på Amalienborg. Når Vor 
Frue ikke er til stede, spares 
der på skosålerne, og drago-
nerne sættes sikkert til noget 
andet.

At meningen med dette 
smukt uniformerede væbne-
de korps har siden Ruder den 
1. været at beskytte den selv-
udråbte statsfyrste mod over-
last. Snigmordet som politisk 
våben er en ældre disciplin. 
Security, som opgaven kaldes 
i dag, udføres af helt andre 
typer i skudsikre habitter 
med pistol i skulderhylstret.

Ingen har endnu vovet at 
foreslå Vagtparaden sparet 
væk, heller ikke det seneste 
forsvarsforlig opererer med 
en sådan plan. I realiteten 
koster det jo heller ikke me-
get andet end slid på trom-
meskindet at vade fra Ro-
senborg til Amalienborg, og 

det er altså morsomt med et 
bevægeligt militærorkester, 
som aldrig behøver at trække 
blank og dermed symbolise-
rer den beskyttelse, som Vor 
Overfyrstinde fortjener og 
aldrig har haft brug for.

 Da hun nu selv er bedste-
mor, må hun kunne forstå, at 
det kaster en skygge over et 
besøg i Kongens København 
at gå glip af det brusende 
street band. Turistorganisa-
tionerne kunne henvende 
sig til erhvervsminister Lene 
Espersen og bede hende rette 
en høflig henvendelse til Hof-
marskallatet. Vagtparaden 
skal på gaden 365 dage om 
året.
 

Lurifax

KOM OG 
OPLEV

H.C. ANDERSEN
FESTIVAL på 
KGS. NYTORV

Fre. d. 1. MAj
kl. 1000-1900

Lør. d. 2. MAj
kl. 1000-1800

søn. d. 3. MAj
kl. 1100-1700

Eventyr 
for os alle
Uanset om du er barn, 

ung eller ældre, så 

er der noget for dig i 

H.C. Andersens 

fantastiske verden

www.hcandersen-festival.dk

Gratis entré
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miljø  I 2009 har Kommunens 
Miljø – og Teknikforvaltning 
fået en særplacering i viften af 
forvaltninger: Det er nemlig i 
år i december at det interna-
tionale klimatopmøde med 
repræsentanter fra FN’s 195 
medlemslande vil finde sted 
i byen. Ikke dermed sagt at 
de andre borgmestre og deres 
forvaltninger er grønne af mis-
undelse over de øgede tilskud 
i budgettet til forberedelsen: 
Det bliver en stor oplevelse for 
alle – både i og uden for kom-
munen!  Alle forventer noget 
af værtsbyen, der får hele ver-
dens opmærksomhed for en 
tid: Spørgsmålet er så om kom-
munen formår at få køben-
havnerne med på det grønne 
tog, borgere som erhvervsdri-
vende? 

Københavns Kommune 
har en vision om at reducere 
CO2-udledningen med 20 % 
inden udgangen af 2015, hvad 
kommunen indrømmer er et 
ambitiøst mål, som kun kan 
lykkes, hvis virksomhederne 
og borgerne i København alle 
gør en indsats.

25. marts skød forvalt-
ningens grønne netværk - 
Grønne Erhverv – initiativet 
”klimarestauranter” i gang 

med et velbesøgt møde, og 
”klimakonsulent”-kampag-
nen, hvor borgere og virksom-
heder gratis kan få besøg af en 
klimakonsulent, er ligeledes 
over os. Ikke nok med det in-
viteres borgerne til at indstille 
kandidater til Miljøprisen 2009 
på 35.000 kr. og til workshop 
om Københavns Klimaplan i 
Rådhusets Festsal d. 14. april. 
Læs her om kampagner og ini-
tiativer og om hvordan du kan 
medvirke.   

25. marts: startskud 
”Klimarestauranter” 
Den bæredygtige restaurant 
BioMio på Halmtorvet har 
plads til mange gæster, men 
onsdag formiddag 25. marts 
var alle stole besat med – især 
yngre - fagfolk fra den køben-
havnske restaurationsbran-
che: Appetitten på ideen om at 
servere klima-venlig mad op 
til det store klimatopmøde til 
december var vakt! KLIMA+ 
(under Grønne Erhverv i Tek-
nik- og Miljøforvaltningen) 
bød op til samarbejde og til-
bød støtte, hjælp og ideer til de 
restauranter, som ville sætte 
klima på menuen og melde sig 
ind i KLIMA+, et tilbud  Jesper 
Julian Møller fra Restaurant 
Julian på Nationalmuseet var 
stærkt interesseret i:

Vi vil meget gerne brande 
os som en virksomhed, der ta-
ger et ansvar for udledningen 
af CO2. Vi har allerede haft 
klimamad på vores menukort 
og vores erfaring er, at der er 
stor interesse for det blandt 
gæsterne og de synes ikke, at 
maden er spor kedelig!

En række spisesteder har 
allerede vist interesse for at 
mindske Danmarks CO2-ud-
slip. De er begyndt at købe de-
res råvarer lokalt og efter årsti-
den, de bruger flere frugter og 
grønt, mindre halvfabrikata 
og mindre kød. Kokken Bo 
Jacobsen fra Restaurationen i 
Indre By gav inspiration til at 
tackle den faglige udfordring 
og fremhævede bl.a. de gam-
meldags håndværksdyder 
inden for kokkefaget. F. eks. 
syltning af sommerens danske 
høst frem for at bruge impor-
terede varer fra de varmere 
himmelstrøg.

CO2 - tjek til Københavneravisen
Bor du i kommunen har du 
muligvis ved selvsyn på tav-
len i din opgang set Teknik- og 
Miljøforvaltningens tilbud om 
at komme på besøg i dit hjem 
eller din virksomhed? Der er 
tale om et nyt initiativ med 
”klimakonsulenter”, der helt 
gratis kommer ud i boliger og 

virksomheder for at vurdere, 
hvad der kan spares i CO2 - og 
i kroner. 

26-årige Christina Aagaard 
Rasmussen har siden oktober 
2008 arbejdet som klimakon-
sulent for kommunes klima-
kampagne. Et intensivt kursus 
i energibesparelser rustede 
hende til at kunne give køben-
havnerne et energitjek. Ras-
mussen fortæller:  “Det bedste 
ved at være klimakonsulent er 
at opleve, at jeg ikke er alene 
om at ville passe på miljøet. 
Alle dem jeg kommer hjem 
til tænker meget på, hvordan 
de kan spare CO2, men de vil 
gerne være endnu bedre. Men 
rigtig mange bliver overraske-
de over, hvor meget energi og 
vand de bruger på standby el-
ler på utætte toiletter og køle-
skabe. Et sted fandt jeg en be-
sparelse på 500 kr., som kunne 
hentes bare ved at slukke på 
én kontakt.” 

Under et sådan konsulent-
besøg vil energiforbruget så-
ledes blive undersøgt generelt 
– isolering, køleskab, komfur, 
sparepærer – og den besøgte 
vil få råd og vejledning i sam-
me omgang. Et virkelig godt 
tilbud til den som vil ”ud i 
det grønne” – det bæredyg-
tige – men ikke ved, hvordan 
man kommer i gang. Et så-
dant klimabesøg kan bestil-
les på www.klimakbh.dk, og 
hvis det ikke er nok at blive 
et bedre menneske, skal det 
oplyses, at tilmeldte samtidig 
deltager i konkurrencer om 
flotte præmier. Københav-
neravisen viser gerne vejen og 
har tilmeldt sig: Om så Køben-
havneravisen får alt for megen 
skæld ud i bæredygtig hense-
ende, vil læserne kunne læse 
om klimakonsulentens besøg 
i maj-avisen. 

Indstil din nabo til 
Københavns Miljøpris 2009?
Hvert år siden 2004 har kom-
munen i forbindelse med mil-
jøfestival i maj måned uddelt 
Københavns Miljøpris. Også 
på dette område inviterer Tek-

nik – og Miljøforvaltningen 
borgerne til at deltage ved at 
opstille kandidater. Så kender 
du nogen, som fortjener Kø-
benhavns Miljøpris 2009, så 
kan det gøre en forskel med en 
sådan pris, for udover et æres-
diplom følger 35.000 kr. til vin-
deren. For at blive nomineret 
skal man have gennemført ”et 
ekstraordinært miljøinitiativ”. 
Både enkeltpersoner, virksom-
heder, selskaber og organisa-
tioner kan indstilles til prisen, 
og projekter, der tidligere år 
har været indstillet til prisen 
og ikke vundet den, kan ind-
stilles igen. Nogle af de spørgs-
mål, der skal besvares i ind-
stillingen, og som projekterne 
bedømmes ud fra, er: Hvorfor 
er projektet spændende? Hvad 
er formålet med projektet? 
Hvilke resultater kan opnås 
eller er blevet opnået? Hvilken 
målgruppe henvender pro-
jektet sig til? Hvem er samar-
bejdspartnerne i projektet? 

Og det er ikke en intern 
jury ledet af borgmesterens 
mor, der skal afgøre det, men 
skarpe fagfolk i en ekstern 
jury: Christian Ege Jørgensen 
fra Det Økologiske Råd, Anne-
Mette Wahlberg fra Danmarks 
Naturfredningsforenings lo-
kalkomité i København, Jes-
per Tornbjerg, Foreningen af 
Miljø- og Energijournalister , 
Michael Helmer-Nielsen, Uni-
scrap,  samt Niels Andersen, 
Byfornyelsen København. 

Som eksempel kan Køben-
havneravisen nævne Frisør 
Zenz, der tildeltes Københavns 
Miljøpris 2005. I talen fik An-
ne-Sophie Villumsen disse ord 
med på vejen: ”Hun er gået 
foran, som det gode eksempel 
der viser, at branchen kan løse 
miljø- og arbejdsmiljøproble-
mer. Allergikere kan arbejde 
i hendes saloner uden gener, 
og produkterne som anvendes 
i salonerne er meget mindre 
problematiske for sundhed og 
miljø end i resten af branchen. 
Anne-Sophies utrættelige 
engagement har bl.a. været 
stærkt medvirkende til, at der 
er oprettet grønne fag på lan-
dets frisørskoler, og der er op-
rettet en inspirationsgruppe 
for københavnske frisører i 
samarbejde med Københavns 
Miljønetværk”.

Citatet viser at det ikke 
nødvendigvis er store virk-
somheder og gigant-initiativer, 
der kan vinde, men også de 
mindre – og at ildsjæles enga-
gement også belønnes. Forslag 
skal være indsendt til Center 
for Miljø, Kalvebod Brygge 45, 
Postboks 259, 1502 København 
V eller elektronisk til miljoe@
tmf.kk.dk senest man. D. 4. 
Maj kl. 12. 

jm@koebenhavneravisen.dk

klimA-klimAks 
På råDHusEt

Af Jeppe Marsling

Klimakonsulent Christina Aagaard 
Rasmussen.
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tilBAGEBlik  Det at smøre smeltet svi-
nefedt eller smør på en halv skive rug-
brød kræver jo ikke den store opfin-
dersans. Allerede i Holbergs tid, hvor 
man spiste varmt klokken 12 og koldt 
klokken 19, bestod det kolde køkken 
af bl.a. smurte madder.  Smørbrød el-
ler smørrebrød eller butterbrot, som 
det blev kaldt i København, var ikke 
ligefrem fattigmandsmand, så dog et 
supplement til de sultne, for arbejde-
re, børn, studenter og soldater, nemt 
at tilberede og nemt at tage med til et 
ærinde andet steds. Smørrebrød i over-
ført betydning betød snart bagatel, 
det nemme billige svar på noget, ”for 
en slik”. I anden halvdel af 1800-tallet, 
da højkonjunkturer kom tilbage, spe-
cielt efter 1870, med faldende korn- og 
smørpriser og større købekraft hos 
folk, begyndte en luksureringsproces 
med det ydmyge kolde stykke smurt 
brød: oksebryst, spegesild, spejlæg, 
rullepølse bredte sig ovenpå fedt og 
smør. Og så garnituren: løg, purløg, 
dild, salat, relish, pickles, kapers – det 
blev mere og mere kalorierig, kulørt 
og fristende, lige som datidens garne-
rede damegarderobe. 

Men smørrebrød var dengang sta-
dig aftenspise, men nu belagt med 
højere status end før, og kunne nu 
også ordres på en pænere restaurant 
på Strøget. Den ældste bevarede smør-
rebrødsseddel (obs.: seddel- ikke kort!) 
stammer fra 1883. Komponeret hos 
Nimb i Tivoli. Den legendariske smør-
rebrødsrestauratør Oscar Davidsen 
begyndte at sælge smørrebrød fra sin 
vinhandel i 1888. Charcuteriforretnin-
ger tilbød alle vegne færdigsmurte og 
lækkert belagte stykker brød, lige til 

at tage med hjem i passende papir- og 
kartonemballage. Det må have været 
omkring 1900, at København og hele 
Danmark kunne levere sit første og 
eneste bidrag til verdensgastronomi-
en, perfekt og snart færdigudviklet ef-
ter nøje fastlagte kompositionsregler. 

Frokostrestauranter
I dag indtages ægte dansk smørrebrød 
i de specielle frokostrestauranter, 
også enestående i international sam-
menhæng. Deres historie er ikke lang, 
og dog! I de første hundrede år efter 
Absalon var Københavns huse byg-
get i bindingsværk på et enkelt lags 
kampestensunderlag. Først da mere 
stabile, helst grundmurede ydervæg-
ge kom til i 1400-tallet, kunne der ud-
graves kældre som dem man kendte 
fra kirker og klostre. På den måde 
kunne stueetagerne bedre affugtes. 
Kældrene kunne udlejes til mindre-
bemidlede småfolk som skomagere og 
først og fremmest øltappere. De solgte 
ud af kælderen men snart også til sid-
dende mandlige gæster. Fra 1600tallet 
kom der en hulens masse brændevins-
brænderier i gårdene og tilsvarende 
serveringssteder, således at øl & snaps 
blev et uadskilleligt par i disse ydmy-
ge kældre, hvor spillekort, raflebægre 
og drikkeritualer forenede de køben-
havnske småfolk såsom matroser og 
skippere, svende og mestre, soldater 
og konstabler, sjovere og vognmænd, i 
de mørke tilrøgede rum under jordens 
overflade. 

De stakkels mænd, der ikke havde 
en husbond med komfur og fælles 
bord at komme til, kunne få varm 
mad hos stegekoner og spiseværter i 
stegekældrene. De fandtes i alle byens 
kvarterer. Finker, blodpølse, kallun, 

byggrød, billige retter for få skillinger. 
Det var ugifte daglejere, arbejdsløse 
håndværkere, soldater og studenter, 
der også gerne ville spise et ordentligt 
måltid som familie og tyende. 

Stegekoner og øltapning
Når stegekone og øltapper giftes og 
går sammen om gæsterne og stiller 
tomme tønder og stole op i deres kæl-
der, har vi spiren til de senere grund-
lagte københavnske frokostrestauran-
ter. Læg mærke til, at de overlevende 
nuværende, der er højst et og et kvart 
århundrede gamle, næsten alle sam-
men ligger i kældre og modsat de fine-
re vinstuer i stueetagen har et rustikt 
og enkelt præg. De er alle udgået fra 
en håndværker- og handelsmandskul-
tur, fri for borgerskabets lysekroner, 
strittende lillefingre og dinner jacket. 
Et stykke smørrebrød, i hvert fald 
det klassiske højtbelagte, er en kalo-
riebombe til den fysisk aktive sulte 
mand, der i frokostpausen skal styrke 
sig med en eller to øl, en eller to snaps 
og et eller to store stykker næringsrig 
mad. Damer, dans, automatmusik og 
spilleautomater har i frokostrestau-
ranternes korte historie ganske logisk 
ingen plads haft. Først efter 1960 blev 
kvinder lempet ind, når de nu også ar-
bejdede inde i byen og havde frokost-
pause sammen med deres mandlige 
kollegaer. Fremskridtet ledsagedes af 
hankønnets muntre og ironiske kom-
mentarer.    

En halv snes dejlige lune, venlige 
steder ligger der endnu over et hun-
drede år senere, nogle af dem stiftet 
som simple ølkældre. Gerne ikke for 
tæt på de dyre strøggader, godt gemt 
væk fra de stundesløse shoppere.  Ka-
ren Kik, Schønnemann, Tivolihallen, 

Husmann’s, Kanal Caféen med flere. 
Hvert sted med sin historie, minder, 
fotografier, traditioner og specialret-
ter. Alle overholder imidlertid et fast 
regelsæt med hensyn til serveringens 
rækkefølge fra sild til gammel ost, 
bestilling, antal af frokostretter, snap-
seudvalg osv. Alle er fulgt med tiden 
og har fornyet sig med kalorielette 
småretter, danskvand og rygeforbud. 
Og kongen af smørrebrødet, Davidsen, 
har stadig et hjemsted udi St. Kon-
gensgade 70, Restaurant Ida Davidsen, 
med 250 forskellige slags indehaver af 
Danmarks længste smørrebrødssed-
del. 

Kulturen
Men for at vende tilbage til udgangs-
punktet: smørrebrød af den klassiske 
tunge slags blev fra 1970erne udsat for 
større og større pres fra indvandrede 
retter som pizza, pasta, maxisand-
wich, falafel, kebab og andre aggres-
sive invasoriske arter, så smørrebrødet 
var døden nær, fordi de unge fravalgte 
bedsteforældrenes nationale spisekul-
tur. Smørrebrødskulturen gik stille og 
roligt sin snarlige undergang i møde, 
fordi efterslægten råbte ”klamt!” Men 
tiderne vendte efter årtusindskiftet af 
mirakuløse årsager. I flere år har det 
været igen en del af de unges livsstil at 
fortære disse oldnordiske madder og 
nu hedder de ligefrem ”nice!” Sociolo-
ger og ungdomspsykologer har her et 
emne at tage op. Og følgende en øko-
nomisk naturlov har straks nye steder 
åbnet deres døre med smørrebrød på 
spisekortet. Et splinternyt sted på 
Gammel Torv kalder sig ligefrem kro, 
som om den lå langt ude på landet, 
hist hvor vejen slår en bugt.  

jj@koebenhavneravisen.dk

Smørrebrød 
fra 1880 til idag

Af byhistoriker Jan Janssen

Smørrebrød er out, helt out of 
date, var der i lang tid mange der 
påstod: men spisen har jo aldrig 
været helt ude i kulden! i Kat-
tesundet blandt andet, bag 
domhuset, ligger der endnu 
sådan en lille biks, der har 
hele sin dagsomsætning 
indenfor tre-fire timer i 
middagstiden. alle disse 
farvestrålende rugbrøds-
skiver ligger og frister 
i vinduet, rødkålsrødt, 
purløgsgrønt, æggegult, 
laksrosa.
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Gratis

uDstilliNG  I dagene fra den 
30. maj til den 30. juni 2009 
kan besøgende i København 
få sig et godt grin. Her danner 
Nytorv nemlig rammen om 
en ny udstilling, der kan få 
smilet frem hos enhver. Ud-
stillingen ”The Signspotting 
Project” omfatter 100 sjove 
vej- og informationsskilte fra 
hele verden. Skiltene er frem-
stillet på baggrund af foto-
grafier af skilte, der er trykt 
i Lonely Planets bestseller 
”Signspotting”. Udstillingen 
er gratis for besøgende.

Engelsksprogede skilte
”Caution depression ahead”, 
”Be aware of invisibility” og 
”Foot wearing prohibited” er 
blot nogle af de tekster, man 
kan finde på skiltene i udstil-
lingen The Signspotting Pro-
ject, som gæster København 
i dagene fra lørdag den 30. 
maj til tirsdag den 30. juni 
2009. Teksterne stammer 
fra skilte, der er fremstil-
let i ikke-engelsksprogede 
lande som et velment, men 
mislykket forsøg på at infor-
mere udenlandske turister. 
Blandt udstillingens i alt 100 
skilte fra hele verden er også 
en stor andel af skilte fra 
engelsksprogede lande, hvor 
man burde vide bedre, men 
alligevel har udtrykt sig på 
en sådan måde, at læseren 
må trække på smilebåndet. 
Desuden omfatter udstillin-
gen grafiske skilte, der alene 
på grund af motivet giver an-
ledning til et godt grin. 
 
Bestseller
The Signspotting Project fin-
der sted på Nytorv ved strø-
get og er gratis for besøgende. 
Udstillingens skilte er frem-
stillet på baggrund af foto-
grafier af originale skilte fra 
hele verden. Fotografierne er 
indsamlet af amerikaneren, 
Doug Lansky, og siden hen 
trykt i bogen Signspotting, 
der er udgivet i to bind af det 
velrenommerede forlag Lone-
ly Planet. Signspotting er en 
af Lonely Planets bedst sæl-
gende bøger. Som opfølgning 
på denne bestseller iværksat-

te Doug Lansky sidste år The 
Signspotting Project. Udstil-
lingen havde præmiere i 
Stockholm sidste sommer, 
hvor den blev en stor succes 
med cirka 30.000 besøgende 
om dagen. Det er tanken, at 
projektet inden for de næste 
år skal præsenteres i en lang 
række andre storbyer. Køben-
havn er andet stop på turen 
for den populære udstilling, 
som i Danmark sponsoreres 
af backpackerrejsebureauet 
KILROY travels.

”Udstillingen er ikke bare 
interessant ud fra et kulturelt 
og sprogligt synspunkt, men 
også underholdende. Den gi-
ver de besøgende mulighed 
for en sjov og anderledes jord-
omrejse uden, at de skal have 
penge op af lommen. Det er 
os en stor glæde at kunne bi-
drage til, at offentligheden 
får adgang til sådanne ople-
velser”, udtaler Marketing 
Manager i KILROY travels, 
Lasse Grunstrup.
 
Anderkendt
Doug Lansky har rejst verden 
rundt i ti år. Han er en aner-
kendt freelancejournalist 
og har blandt andet leveret 
rejsestof til National Geogra-
phic Adventure, Esquire og 
The Guardian. Desuden har 
han fungeret som rejseeks-
pert i amerikansk radio og 
været programleder for en 
dokumentarudsendelse på 
Discovery Channel. På sitet 
www.signspotting.com pub-
licerer Doug Lansky dagligt 
nye billeder af sjove skilte. 
Her kan besøgende også læg-
ge deres egne snap shots ind 
og deltage i konkurrencen 
om årets bedste skilt. Vinde-
ren præmieres med en flybil-
let til en jordomrejse. Med 
40.000 af slagsen har Doug 
Lansky verdens største sam-
ling af sjove vej- og informa-
tionsskilte. Han har gennem 
tiden gjort sig mange spæn-
dende observationer, der kan 
fortælle noget om ’filosofien’ 
bag alverdens skilte.

rh@koebenhavneravisen.dk

skilte-udstilling i Indre By
Af Robert Haren
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skiltNiNG  Enhedslisten og 
Venstre er stærkt utilfredse 
med, at et forslag om gade-
skilte har samlet støv i Klaus 
Bondams forvaltning i to år.
Det var en sjældent enig Bor-
gerrepræsentation, der 29. 
marts 2007 bad Teknik- og 
Miljøudvalget arbejde videre 
med et forslag fra det usæd-
vanlige politiske makkerpar 
- Venstre og Enhedslisten. 
Men her to år efter er der sta-
dig intet sket.

Forslaget gik ud på, at ga-
deskiltene i Indre By løbende 
skulle udskiftes med nye, 
der forklarede den histori-

ske baggrund for vejnavnet. 
Forslaget fik støtte fra alle 
Borgerrepræsentationens 
partier.

Men siden er intet sket. 
Og det får nu de to partier 
til at afkræve teknik- og mil-
jøborgmester Klaus Bondam 
en forklaring.

”Det er et glimrende for-
slag, der fortjener bedre end 
at ligge og samle støv. Kend-
skab til Københavns historie 
er noget, der kan samle en 
ellers socialt og etnisk split-
tet by,” siger Allan Mylius 
Thomsen, der udover at sidde 
i Borgerrepræsentationen for 
Enhedslisten også er lokalhi-
storiker.

Også Venstres kulturborg-
mester Pia Allerslev presser 
på for en forklaring:

”Det er jo helt godnat, at 
der ikke er sket noget i to år. 
Forslaget er ellers en oplagt 
service til både københavne-
re og turister, der interesser 
sig for hovedstaden som hi-
storisk kulturby,” siger hun.

”Nu må teknik- og miljø-
borgmesteren tage sig sam-
men og se at få gjort noget 
ved sagen,” lyder kravet fra 
både Allan Mylius Thomsen 
og Pia Allerslev.

rh@koebenhavneravisen.dk

Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13

www.cafevictor.com
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FROKOST

ADR.: GRØNNEGADE 33, 1107 KØBENHAVN K  ·  TLF.: 3315 1565
ÅBNINGSTIDER: MAN-LØR  ·  FROKOST: KL. 11-15  ·  AFTEN: KL. 17-23

FROKOST & TAKEAWAY TILBUD
Forretter fra 45,- kr. – Hovedretter fra 79,- kr. 

NYåBNEt  Smykker, hårpynt, 
tasker, punge, sko og tør-
klæder. Alt dette er at finde 
i nyåbnede Pico i Grønne-
gade. 

Butikken er ifølge inde-
haver Anne-Marie Pico en 
fusion af de to afdelinger 
der ligger side om side på 
Østerbrogade 98. Alle smyk-

ker designes og produceres 
af egen guldsmed i værk-
stedet på Østerbro. Også 
hårpynten er af eget design, 
og forhandles udelukkende 
i Picos egne butikker. Tidli-
gere lå det franske konditori 
Le Monmartre på adressen. 
Den åbnede i oktober 2008 
og er nu blevet erstattet af 
Pico.

cv@koebenhavneravisen.dk

PiCo-PYNt 
I GRøNNEGADE

Af Caroline Voetmann

Pico havde allerede fra dag et mange kunder i butikken.

GADENAVNE skAl 
forklArEs 

Knabrostræde hedder egentlig Knæk-ryg-stræde, for for enden af Knæk-ryg-stræde lå byens offentlige lokum, 
og når man gik derned, så knækkede man ryg,

Ved hjælp af nye skilte skal gadenavne forklares 
mener lokalhistoriker Allan Mylius Thomsen

Af Robert Haren
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kultur  Når jazz-festivallet 
kommer til juli vil der igen 
være anmeldere, der vil dis-
kutere om jazz’en af i dag er 
blevet for bred og rummer 
for meget, så at dens nerve 
af swing og timing og gode 
melodier er uddøende. Gui-
taristen Jacob Fischers navn 
vil ikke være at høre nævnt 
i den forbindelse; om nogen 
forbinder han generationer 
om det oprindelige i jazzen 
her i Danmark. Flankeret af 
lune og dybt swingende Hugo 
Rasmussen på bass og energi-
ske, men aldrig dominerende 
Janus Templeton på trom-
mer leverede Jacob Fischer 
en smuk aften i JazzHouse – 
ikke mindst fordi herboende 
sicilienske akkordian-spiller 
Francesco var med på hans 
venstre side. De to sidst-
nævntemusikere lod høre at 
timing, swing, gode melodier 

og elegante arrangementer er 
det bedste sted at mødes mel-
lem København og Palermo! 
Cali havde på opfordring 
valgt to film-melodier (Fe-
lini), og disse, samt ”Portrait 
in Black and White”(Jobim) 
– for denne anmelder aft-
nens ømmeste punkt - og 
”When You Wish Upon A 
Star”(Harline) fra Fischers re-
pertoire bragte forsommeren 
helt ud over scenekanten. 
På trods af at både Fischer 
og Cali er uovertruffent tek-
nisk dygtige deler de begge 
modet til at være inderlige. 
Og morsomt var det at høre, 
at deres første møde var over 
telefonen længe før Cali flyt-
tede til kolde Danmark, da 
Cali anmodede Fischer om at 
måtte indspille hans muntre 
og melodiske - ”Latino”.
Francesco Cali var en slags 
stand-in for Svend Asmus-
sen, der med sine over 90 år 
må være Danmarks ældste 

verdensstjerne indenfor mu-
sikken; på Jacob Fischers se-
neste CD ”Jacob Fischer Trio” 
– den første cd-udgivelse, 
hvor Fischer selv står i front 
for et ensemble - er Asmus-
sen med på 6 ud af 17 numre 
(hvoraf fem i øvrigt er Fishers 

egne), og her må Fischers 
sans for det og dem som er 
”evergreen” siges at være det 
modsatte af ungdomsfixeret. 
Udgivelsen er stedsegrøn! 
Derfor: Må Fischer vække 
fortjent  opmærksomhed ude 
i Verden med sine smukke 

meditative forspil - akustiske 
som elektriske – og med den 
swing-ånd som præger hans 
trio, - og hvor sympatisk er 
det ikke,  at yngre og ældre 
musikere sådan kan holde 
hinanden i live, - musikalsk?

jm@koebenhavneravisen.dk    

kultur   I forbindelse med 
forestillingen “Det Fjerneste 
Rum”, som vi  anmeldte i Kø-
benhavneravisen, skrev vi, at 
vi ville sige til, hvis der skete 
noget  igen på den skæve 
intimscene, BASTARDEN, 
i TeaterHUSET, Magstræde 
14. Grundet begrænsede PR-
ressourcer hos TeaterHUSET 
kniber det sommetider med 
at tiltrække publikum uden 
for teatermiljøet, hvorfor Kø-

benhavneravisen gerne bas-
sunerer det ud i lokalmiljøet:  
D. 7. maj er der premiere på 
soloforestillingen “Museprin-
sesse”.  Forestillingen spiller 
7-12. maj (undtagen søndag). 
Billetterne, der til at betale, 
koster 50 kr, kan bestilles på 
goateatsbox@gmail.com.

jm

NYåBNEt   Den 13. marts slog 
Tetemplet i Brolæggerstræde 
6 dørene op. Karsten Fisher 
er manden bag idéen om den 
fredelige oase midt i indre 
bys hektiske café og shoppin-
gliv. Han har beskæftiget sig 
med te i mange år, men har i 
det seneste ti måneder brugt 
stedet til at udvikle og produ-
cere den te, der nu kan købes 
i butikken eller nydes på ste-
det i den orientalsk-inspire-
rede café med lave borde og 
puder på gulvet. 

Tetemplet sælger både 
urtete og klassiske sorte, 
grønne og hvide teer samt 
kinesiske unikum tekander 
og kopper. Med dæmpet mu-
sik, maosko til udlån og et 
mindre udvalg af litteratur 
indbyder stedet til ro og for-
dybelse. Helt afskåret fra om-
verdenen behøver man dog 

ikke at blive. Tetemplet har 
både internetforbindelse og 
en computer til udlån. Skulle 
sulten melde sig undervejs, 
sælges der økologiske snacks 
over disken. 

Se mere www.tetemplet.dk 
hvorfra teen også kan købes.

cv@koebenhavneravisen.dk

I påsken viste jazzHouse sig fra sin ømme side: Lørdag d. 11. april charmerede jacob Fischer 
Trio med herboende sicilienske akkordian-spiller Francesco Cali.

GoD PåskE - i jAzzHousE

Rasmussen, Asmussen, Fischer, Templeton. Se efter CD på www.jacobfischer.dk

Af Jeppe Marsling

NYåBNEt tE-tEmPEl
Af Caroline Voetmann

musEPriNsEssE PÅ 
BASTARDSCENEN 7. MAj

GoatEatsBox præsenterer: Museprinsessen.
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Åbningstider
Man-Tors: 9.30 - 17.30
Fredag: 9.30 - 18.00
Lørdag: 9.30 - 14.00

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

www.pedalatleten.dk
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MASSER AF GODE UDSALGSTILBUD
SE UDSALGSVINDUERNE

ILETA FRIMÆRKEHANDEL
Fiolstræde 20 · 1171 København K · Tlf. 33 12 91 23

FREDAG ÅBENT TIL KL. 19 - LØRDAG TIL KL. 16
Over 50 år i Fiolstræde

Af Helle Kvist

NEkroloG Sex sælger åbenbart ikke så godt, som talemåden på-
står. Det måtte Museum Erotica erfare, da de i marts måned 
lukkede døren bag deres sidste besøgende. I godt et halvt år har 
museet kæmpet med dalende besøgstal og manglende sponso-
rer, og nu er kampen opgivet.  

Københavnerne fik, som de første i Skandinavien, deres eget 
erotiske museum. Kim Riisfeldt-Clausen og pornopioner og 
tidligere pigefotograf, Ole Ege, grundlagde Museum Erotica i 
1992. Dengang lå museet på Vesterbro. Men i et miljø præget af 
prostitution og sexshops, var det svært at formidle erotik uden 
at blive forvekslet med en lummer institution. Efter to år på 
Vesterbro flyttede museets derfor til Købmagergade. 

Siden åbningen har besøgende kunne få et indblik i erotik-
kens og pornografiens historie. Diverse dildoer, film og foto-
grafier har dokumenteret seksualitetens særheder og præferen-
cer fra antikken og frem til i dag. Museet har, som den eneste 
kulturinstitution i Danmark, påtaget sig opgaven at oplyse og 
formidle det tabubelagte emne; Menneskets erotiske liv. Men 
nu er det altså slut. 

For der var ingen kære kommune, da Museum Erotica i ef-
teråret søgte Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til museets 
videre drift. Det privatejede museum manglede på daværende 
tidspunkt 1 million kroner for at holde sig oprejst. Uden til-
skud fra kommunen kunne museet ikke klare sig, og året, hvor 
vi i Danmark kan fejre 40-året for pornografiens frigivelse, er 
således også året, hvor vores eneste erotiske museum stedes til 
hvile.

hk@koebenhavneravisen.dk

MuseuM 
erotica

 
1992 - 2009

VAGtEr At Botanisk Have 
udsultes af Københavns 
Universitet, er en tragisk 
kendsgerning. Men at fru-
strationen blandt de ansatte 
er så voldsom, at det ram-
mer parkens besøgende, er 
måske i overkanten. I vagt-
stuen lurer en bister Bota-
nisk Pave, han burde være 
iført kasket, men stoler på 
sin naturlige autoritet ved 
at være ganske uformelt 
klædt. Det er for så vidt i 
orden, vi stiller ikke særlige 
krav til dress code, men at 
iagttage ham springe frem 
i døren og huje velkommen 
til intetanende gæster med 
et ”I bliver smidt ud kl. 16!” 
er grænseudfordrende. Og 
så Påskedag.

Botanisk Have, der bur-
de holde åbent til en time 
efter solnedgang, skal ikke 
repræsenteres af en udsmi-
der. Pågældende er uden 
skyld i nedskæringen, men 
det behøver ikke at medføre 
råberi og trusler. Desuden 
kan gutten slappe af hver 
mandag, hvor haven altid 
er lukket.
 

Mr. City

BotANisk 
PAVE

RåBER Ad gæSTERnE

Den smukke have behøver ikke at 
medføre råberi og trusler.
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1938: Brutalt mord 
i Larsbjørnsstræde

Portræt  Som læser sidder 
man efter 222 sider stadig 
tilbage med en følelse af 
uforrettet sag. Man kan ikke 
sætte en eksakt finger på, 
hvorfor vores hovedperson, 
Erik, brutalt dræber sin ko-
nes elsker med et blylod fra 
et bornholmerur. Dog ikke 
sagt, at Kim Leine ikke gi-
ver os mulighed for at danne 
vores eget billede af, hvorfor 
Erik blev drevet så langt ud.  

Bogen, ’Valdemarsdag’, 
tager udgangspunkt i et vold-
somt drab begået af forfatte-
rens farfar i Larsbjørnsstræde 
i det indre København. Drabet 
udspringer af et trekantsdra-
ma mellem Erik, hans kone 
Zenia og hendes elsker Weiche, 
der ifølge Erik uretsmæssigt 
har stjålet hans kone. 

Det er godt nok Eriks 
plan at melde sig selv efter 
sin gerning, men det gode 
sommervejr og eufori over 
mordet gør, at han ikke kan 
få sig selv til det. ”Denne 
junidag i 1938 følte han for 
første gang glæde ved andres 
menneskers selskab. Det er 
første gang han rigtig nyder 
naturen, havet og ensomhe-
den,” forklarer Kim Leine, el-
ler som han skriver i bogen: 
”Alle disse mennesker, deres 
dufte og farver, glansen i 
deres øjne der møder hans 
øjne, deres festlige larm. Det 
er som om han oplever det 
for første gang. Der skulle et 
mord til for at gøre ham le-
vende.” 

Efter drabet følger vi ger-
ningsmandens afslappede 
tur rundt i København, en 
tur til Helsingør og tilbage 
igen. I mellemtiden gennem-
går vi Eriks liv, som familie-
far, som sømand og i særde-
leshed hans mange besøg 
hos prostituerede i sin tid på 
havet. 

Ingen konklusion
Beretningen er et mix af 
håndfaste dokumenter om 
Erik, dokumenter om drabet, 
hans egne erindringer og 
forfatterens egen fantasi om, 
hvordan Erik har tænkt i de 
forskellige situationerne han 
var i. ”Det var mit projekt at 
få en skønlitterær beretning 
til at stemme så nøjagtigt 
som muligt med den doku-
mentariske virkelighed. I det 
hele taget fascinerer det mig 
at lave en hybrid mellem det 
skønlitterære og det doku-
mentariske,” forklarer Kim 
Leine.

Alt sammen er et forsøg 
på at forstå, hvordan drabs-
manden kom så vidt. Erik 
er i bogen fyldt med vrede. 
En vrede, der driver ham 
til mord. Men myrder han 
Weiche pga. en dårlig barn-
dom, hans ejerskabsfølelse 
overfor kvinder, fordi han 
føler sig krænket, eller er det 
fordi han vil beskytte sin 
kone og barn mod en uhæ-
derlig mand? Mulighederne 
er mange, men det er i høj 
grad op til læseren at drage 

Hvad drev min farfar til koldblodigt at myrde sin kones elsker den 15. juni 1938? 
Det er spørgsmålet som Kim Leine søger forklaring på i sin roman fra 2008, ’Valde-
marsdag’. Københavneravisen har snakket med ham om mordet hans farfars motiv, 
og om hvad vi kan bruge beretningen til den dag i dag.

Kim Leine er født i 1961 i Norge og kom til Danmark som 17-årig. Han er uddannet sygeplejerske og har arbej-
det i Grønland i 15 år. Han vendte tilbage til Danmark i 2004. Hans første bog er Kalak (Gyldendal 2007).

Af Hjalte Kragesteen
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konklusionerne om Erik, for 
bogen giver os ingen eksakte 
svar. Det kan virke frustre-
rende, men det er helt over-
lagt fra forfatterens side.”Jeg 
stiller bare ting op, men 
drager ikke konklusioner. 
Hvis man laver en psykolo-
gisk roman, hvor traumer 
fra barndommen påvirker 
handlinger som voksen, bli-
ver det ofte for postuleret og 
utroværdigt, så det har været 
vigtigt for mig ikke at gøre 
det,” siger Kim Leine.

Erik stritter i alle retninger
Kim Leine har gjort en dyd 
ud af, at hans farfar ikke 
udstilles entydigt negativt, 
og derfor bringer han i ro-
manen en masse dokumen-
ter, der fremstiller ham som 
både ansvarsfuld og sågar 
sympatisk. ”Pointen er, at jeg 
ikke tager moralsk stilling til 
mine personer, og ikke  for-
tæller hvad læseren skal sy-
nes er sympatisk eller usym-
patisk. Jeg kan godt lide, at 
man ikke aner, hvem man 
skal holde med. Personerne 
skal have lov til at udspille 
deres rolle til ende, uden at 
jeg bryder ind og løfter en 
pegefinger,” siger Kim Leine 
og fortsætter: ”I bogen mø-
der man min farfar så langt 
nede man overhovedet kan 
få ham, og så forsøger jeg at 
hive ham så langt op som det 
overhoved er muligt, så man 
måske kan se nogle sympati-
ske træk hos ham”. 

For Kim Leine handler 
det om, at enhver skal have 
en chance for at få fortalt sin 
historie på en fair og åben 
måde, og det er med dét i 
baghovedet, at vi skal forstå, 
hvorfor han dedikerer bogen 
til sin farmor. Han synes 
ikke hun blev behandlet fair 
i hele processen tilbage i 1938 
og mener, at medierne frem-
stillede sagen som om, at to 
mænd var røget i totterne 
på hinanden pga. en ulydig 
kvinde. ”Min farmor havde 
et kæmpe traume omkring 
historien, fordi hun blev ud-
leveret i pressen, så jeg ville 
give hende en chance for at 
komme til orde i historien 
på hendes egne præmisser,” 
siger Kim Leine.

æresdrab
Selvom bogen ikke giver 
nogen eksakte svar mener 
Kim Leine alligevel at have 
gennemskuet det mest op-
lagte motiv til mordet. Erik 

forsvarer sig i bogen med, at 
han dræber sin ekskones nye 
mand, for at beskytte hende 
og deres barn, og at det i 
det hele taget er retfærdigt, 
fordi de ikke har fået Eriks 
velsignelse til at være sam-
men. Men Kim Leine mener, 
at det handler om, at Erik 
føler sig personligt krænket. 
”Erik føler sig ydmyget, men 
han gør det under dække 
af, at han praktiserer sin ret 
som ægtemand. Hans kone 
er blevet taget fra ham, men 
det handler overhoved ikke 
om jalousi. I virkeligheden er 
det fordi han føler sig person-
ligt ydmyget, og så skal han 
have æresoprejsning. Det er 
en middelalderlig ting,” siger 
Kim Leine, som heller ikke 
mener, at drabet kan forkla-
res med beskyttelse af kone 
og barn.

En mandlig tendens
Men hvad skal man bruge 
bogen til? For Kim Leine har 
det været vigtigt at forstå sin 
egen fortid, men for os andre 
giver bogen, ifølge forfatte-
ren, et stort indblik i en svag-
hed hos det mandlige køn. 

”Mænd har svært ved at for-
mulere følelser i ord og bræn-
der ofte inde med det, mens 
kvinder er bedre til at brokke 
sig og komme ud med det de 
føler. Mænd laver det om til 
handling og ofte voldelig 
handling. Ellers tager de stof-
fer eller begynder at drikke, 
som jeg også selv gjorde det,” 
forklarer Kim Leine og fort-
sætter ”det problem har mo-
derne mænd også. Jeg tror, at 
mange af de mord der sker i 
dag, er fordi mænd føler sig 
trådt på og ydmyget”. 

’Valdemarsdag’ er Kim 
Leines anden bog efter han 
i 2007 debuterede med erin-
dringsromanen ’Kalak’. Ef-
ter to bøger om sit eget liv 
og egen baggrund lægger 
han familietragedierne på 
hylden. ”Jeg næsten er fær-
dig med den næste bog, der 
handler om en bygd i Øst-
grønland, hvor jeg ikke gider 
fokusere på alt det negative 
som dansk presse altid foku-
serer på. Jeg vil gerne være 
blandt Grønlands litterærere 
ambassadører,” siger Kim 
Leine.

htk@koebenhavneravisen.dk

Valdemarsdag udspiller sig over en enkelt dag - den 15. juni 1938. På 
denne dag myrdede Erik sin kones elsker med et blylod fra et bornhol-
merur.
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I smuk historisk ejendom med fantastisk udsigt over Kultorvet 
udlejes 55 m2 kontor på 5. sal.
Lejemålet er indrettet med 2 kontorer med pæne sildebensparket 
og hvide vægge.
Lejer har tillige adgang til fælles toiletter og køkken.
Leje kr. 7.500,- pr. måned + varme og El.
Kontakt kraer Erhvervsmægler for en fremvisning eller hent prospekt 
for lejemålet på www.kraer.dk

KONTOR MED UDSIGT OVER KULTORVET Anført af en kyndig guide og per pedes i adstadigt tempo og ikke i en 
turistbus med “please, look to the right and now to the left!”
Nu er det muligt at bestille en byvandring eller et foredrag om Københavns 
historie for grupper, skoleklasser, foreninger, virksomheder, fødselsdags-
selskaber m.fl.
Du skal bare gå ind på www.historiskebyture.dk og vælge mellem 129 
forskellige tilbud. Hjemmesiden har været på nettet i et år og er blevet 
løbende udvidet. 
Historiskebyture.dk er seks historiske guiders værktøj, som alle har stor er-
faring og viden omkring et bredt antal emner omkring København indenfor 
voldene, Frederiksstaden, Vesterbro, Nørrebro og Frederiksberg. De fleste 
byvandringer varer 2 timer og forudsætter grupper mellem 8 og 30 personer. 
Alle ture er dansksprogede men man kan altid forhøre sig om ture på hoved-
sprogene. Bestillingen foregår på de pågældende guiders e-mail.

Lær din bys historie at kende! 

mEtro  Den 12. marts valgte Folketingets Trafikud-
valg ikke at give transportminister, Lars Barfoed, 
mandat til at gå videre med godkendelsen af Me-
tro Cityring i København. 

Det skete på baggrund af en episode i Köln, 
hvor byggeriet af en undergrundsbane kan have 
været årsag til at tre bygninger styrtede sammen. 
Trafikudvalget frygtede at det samme kunne ske 
i forbindelse med anlæggelsen af stationen ved 
Marmorkirken. 

Derfor forlangte politikerne i udvalget nærmere 
information og flere undersøgelser i sagen.

dF internt uenige
Meget har imidlertid ændret sig siden. Dansk Fol-

keparti, som har været internt uenige omkring 
metrostationen, bakker nu fuldt op om den. Dansk 
Folkepartis trafikordfører, Kim Christiansen, poin-
terer dog at borgerne og menighedsrådets protester 
og frygt for at Marmorkirken styrter sammen skal 
tages alvorligt. 

“Vi skal have nogle eksterne øjne på processen 
omkring Marmorkirken. Både til at gennemgå 
hele projektet og se, om det er noget, man kan gore 
bedre. De skal også løbende følge processen”, siger 
Kim Christiansen til Ritzau.

Han understreger samtidig at Dansk Folkeparti 
nu ønsker at få gang i arbejdet.

SF overgav sig til sidst
SF har været skeptiske til det sidste, men kort inden 
udvalgsmødet meldte trafikordfører Pia Olsen Dyhr 

sig klar. SF’s opbakning kommer dog først efter enkel-
te ændringer ved stationen omkring Marmorkirken. 

Stationen vil rykket længere væk fra kirken, 
samtidig med, at den graves dybere ned.

Dette skulle være med til at sikre at der er fuld-
kommen ro i kirken, når der foretages kirkelige 
handlinger. Til trods for uoverenstemmelserne var 
trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) tilfreds 
med forløbet.

“Der har været en god diskussion i gruppen, 
nogen har været bekymrede. Men nu er vi enige 
og klar til at give transportministeren et udspil, så 
han kan godkende projektet”, siger Kristian Pihl 
Lorentzen til Politiken.

Projektet sendes nu til transportminister, Lars 
Barfoed (K) til godkendelse.

ahl@koebenhavneravisen.dk 

EtroEN kommEr 
   - mArmorkirkE EllEr Ej

DEN 26. MARTS BLEV METROSTATIONEN VED FREDERIKS KIRKE, KENDT SOM MARMORKIRKEN, 
VEDTAGET I FOLKETINGETS TRAFIKUDVALG, DOG MED ENKELTE æNDRINGER.

Af Alexander Højfeldt Lund
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Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

195,-

BøffEr  Efter to års forbe-
redelse åbner steak-huset, 
MASH, i Bredgade 20, det tid-
ligere Galleri Asbæk. Her kan 
man komme “back to basics” 
og få en god bøf og et glas 
rødvin til en fornuftig pris. 

“Vi er trætte af skum og 
gelé og små retter i små glas. 
Vi vil tilbage til en god bøf, 
et reelt stykke råvare og en-
kelthed”, udtalte en af bag-
mændene, Jesper Boelskifte, 
da han offentliggjorde steak-
planerne i oktober. 

Alle madglade københav-
nere kan bide til bøffen fra 
18. april, når MASH åbner for 
betalende gæster.

ahl@koebenhavneravisen.dk

NYBYGGEri  Københavns kom-
mune har taget imod et til-
bud fra A. P. Møller  Fonden 
om en broforbindelse, der 
skal gå fra Nyhavn til Ope-
raen til Dokøen. Københavns 
kommune har udskrevet en 
arkitektkonkurrence om Ny-
havnsforbindelsen, der skal 
være på plads ved udgangen 
af 2011. Ti tegnestuer skal 
deltage I konkurrencen om 
broerne. De kommer til at gå 
fra Nyhavn til Grønlandske 
Handels Plads, derfra videre 

over Trangraven til Chrsti-
ansholm og tilsidst ende på 
Dokøen. 

Projektet er tidligere ble-
vet kritiseret af blandt andet 
sejlere, der frygter at planer 
vil betyde et farvel til sej-
lerlivet på Christianshavn. 
Lokalrådet mener at projek-
tet vil betyde at sejlbådene i 
kanalerne vil forsvinde og ef-
terlade intet andet end golde 
bolværker.

ahl@koebenhavneravisen.dk

NY EjEr  Inden udendørssæ-
sonens begyndelse har Café 
Sommerhuset, i Churchill-
parken, ved siden af Fri-
hedsmuseet fået nye ejere. 
Halvandet Restaurant Group 
overtog ved nytår Café Som-
merhuset. Foruden Som-
merhuset har gruppen også 

overtaget den lille café Kong 
Petit på Kongens Nytorv og 
Café Kongehuset i Nansens-
gadekvarteret. De nye ejere 
vil ikke ændre synderligt på 
Café Sommerhusets koncept, 
og man skulle derfor ikke 
opleve den store forskel, hvis 
man besøger caféen, når den 

åbner 1. maj. Den nye ejer 
garanterer, at Sommerhusets 
afslappede stemning ikke 
bliver ofret for noget mere 
moderne. ”Det bliver hyg-
geligt, med god mad og god 
stemning”, siger ejeren Jens-
Peter Brask til Politiken.

ahl

NYt koNCEPt  Gastronomi Siden oktober 
2008 har der i Store Kongensgade 44, nær 
Kongens Nytorv, ligget en restaurant ved 
navn Fino Cucina Italiana. I marts måned 
blev restauranten imidlertid overtaget af 
nye ejere, der vil afprøve et helt nyt kon-
cept. De bibeholder navnet, men ellers er 
der ingen ligheder med den tidligere re-
staurant.

Kokken hos Fino Cucina Italiana, Cle-
mente D’amaco, har 30 års erfaring. Han er 
uddannet kok i Italien og har tidligere ar-
bejdet i storbyer som London og New York. 
Han betegnes som en meget kreativ og dyg-
tig kok, der har fået meget frie tøjler med 
det nye koncept.

’Fashion and fusion’ kalder de koncep-
tet, og det går ud på at skabe en form for 
hybrid mellem det kunstneriske og det tra-
ditionelle køkken. Man tager traditionelle 
italienske smagsoplevelser og giver det et 
pift ved at sammensætte retterne på en fa-
shionabel måde. Man arbejder således med 
farver og figurer, når man anretter maden, 
så gæsterne får en anderledes oplevelse, 
end de ville have fået på andre restauran-

ter. Med andre ord fusioneres det traditio-
nelle køkken med det fashionable.

Af Hjalte Kragesteen

sAGEN 
Er Bøf!

BroBYGGEri

fiNo CuCiNA itAliANA: 
NyE EjERE SKABER NyT KONCEPT

Clemente står her og viser fusionskonceptet frem, 
hvor man selv kan male maden med pensler.

HAlVANDEt oVErtAGEr sommErHusEt

Fra fredag d. 1 maj og tre 
dage frem, vil kunne opleve 
hvordan smeden står med 
sin gamle esse og smeder, og 
se hvordan slagteren på den 
tid lavede rigtige pølser.

De to ”Panserbasser” fra 
politihistorisk museum, vil 
sørge for lov og orden, når de 
går rundt på festivallen i de-
res flotte gamle uniformer.

2000 bøger gratis
De nye ejere af den gamle 
Reitzels boghandel, vil Lør-
dag den 2. maj kl. 12.00 ud-
dele 2000 stk. bøger gratis 
foran deres stand. I de om-

kring 100 boder kan man 
købe eller blot blive fristet af 
antikviteter og gamle spæn-
dende ting og møbler, forskel-
ligt håndværk, beklædning, 
udklædningstøj med tema 
fra H.C.Andersens eventy-
rer, madspecialiteter, kaffe, 
the, hjemmelavede bolcher, 
hjemmelavet is, konditori, 
vin, special øl, H.C.Andersen 
bøger, gammeldags trælege-
tøj, blomster, skønhedspro-
dukter og meget mere.

Der vil ligeledes være rig 
mulighed for at få lidt godt 
at spise og drikke til rimelige 
priser.

Odense bys museer har 
sponseret vandreudstillingen 

om H.C.Andersen, som vil 
være at finde i det 6 x 6 meter 
store telt, hvor H.C.Andersen 
samfundet fra København 
vil være repræsenteret. 

Der er gratis entré alle 3 
dage til festivallen.

www.hcandersen-festival.dk

fEstiVAl På kGs. NYtorV
Tag med på en rejse for hele familien gennem H.C. Andersens Eventyrverden.
På festivallen kan man opleve en købstad fyldt med eventyr og musik med bl.a.
H.C. Andersen Paraden fra Odense, træhuse, boder, torvemarked og meget andet.

Af Robert Haren
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Holbergsgade 26
1057 Kbh. K.
tlf. 33123375

www.damindra.dk

GALLERY 68
Store Kongensgade 68, 1264 K

Tlf. 3332 3351 – E-mail: Galleri68@mail-telia.dk

Ukrainsk Aften
Tors 30. april 2009

kl. 17 – 21

Efter Kiev Statsoperas succes-
fulde turne med operaen BORIS 
GODUNOV, planlægges to opera-
koncerter og en solo klaverkoncert 
i København. I forbindelse hermed 
er det allerede annonceret, at der 
er Ukrainsk Aften i Galleri 68, hvor 
vi viser ukrainske kunstnere, og vi 
kan forhåbentlig også byde på et 
glas ukrainsk vin. Og bassangeren 
TARAS SHTONDA og hans kønne ak-
kompagnatrice ANASTASYIA sørger 
for vellyd til ørerne.
Velkommen til en kulturaften.SERHIY SAVCHENKO: ” Erotic Violin”

KLINIK DEN BLÅ BRIKS

HOTSTONE MASSAGE
Mandags tilbud 375,-

gældende til d. 1/6-09

Gl. Mønt 29 - 1117 København K
Tlf.: 20 98 64 74

Kragekjaer.dk

kommENtAr McDonald’s, BurgerKing, 
og 7-Eleven er nogle af de mest domi-
nerende butikker på Strøgets øverste 
del. Men hvilken betydning har de 
udenlandske kæder for den køben-
havnske lokalkultur? Dominerer de 
i en sådan grad, at vi skal frygte for 
at miste det, der kendetegner ’det 
københavnske’? Københavneravisen 
har talt med Kultur- og Fritidsborg-
mester, Pia Allerslev, om hendes syn 
på Strøget og om den københavnske 
kultur netop dér. 

Som udgangspunkt har kultur-
borgmesteren svært ved at forstå 
den kulturelle protektionisme over 
for Strøget. For ”det er ikke på Strø-
get, man oplever den københavnske 
kultur”, mener hun. ”Hovedstrøgene 
er kendetegnet ved forretninger, som 
skal kunne lave en god og hurtig om-
sætning”.   

De udenlandske kæders påvirk-
ning på lokalområdet betragter hun 
ud fra et positivt standpunkt. ”Jeg ser 
det ikke som noget, der ødelægger den 
gamle københavnske lokalkultur. 
Tværtimod, de er med til at trække 
nogle folk ind i byen”. ”McDonald’s 
og 7-Eleven og andre udenlandske 
virksomhe-
der er en del 
af vores by-
billede, og 
det har jeg 
det fint med. 
Så længe vi 
også sikrer, 
at der er plads til alt det andet, og det 
er der jo”. Mener kulturborgmeste-
ren. ”Der er masser af små forretnin-
ger, der også overlever. På trods ville 
nogen måske sige – jeg vil nærmere 
sige på grund af”.   

Men pølsevognen, som jo netop 
er et dansk fænomen, har svært ved 

at overleve i de store kæders skyg-
ge. Selvom fastfoodrestauranterne 
McDonald’s og BurgerKing eksiste-
rer i bedste velgående, mener Kul-
turborgmesteren, at pølsevognens 
tilbagegang skyldes danskernes fo-
kus på en sundere livsstil. ”Det er 
ikke 7-Elevens skyld”, siger hun. ”At 

pølsevognene 
bliver færre og 
færre, tror jeg 
i højere grad 
har noget at 
gøre med den 
måde, vi lever 
på i øvrigt. Vi 

er blevet mere bevidste om, hvad vi 
spiser”. Måske en pølsemand eller to 
er en smule uenig med kulturborg-
mesteren, når de ser menneskemas-
sen vandre ud af 7-Eleven med ’To 
franske hotdogs for en tyver’? 

Selvom man på kommunen ikke 
har nogen konkrete tiltag, som sørger 

for at lokalkulturen ikke overskygges 
af udenlandsk virksomhed, er kul-
turborgmesteren ikke bekymret; ”I 
virkeligheden, tror jeg, at det regu-
lerer sig selv meget godt”, siger hun. 
For ”Vi er ikke plastret til i en sådan 
grad, at det er bekymrende”.  

Men som kulturborgmesteren 
selv siger; ”Det er selvfølgelig afhæn-
gig af, hvilket øje, der ser det”. 

hk@koebenhavneravisen.dk

Af Helle Kvist

Pia Allerslev: »Vi er ikke 
plastret til i en sådan grad, 

at det er bekymrende«

Kulturborgmester Allerslev svarer på sidste nummers kritik 
af 7-elevens invasion af Strøget

iNDrE BYs lokAlkultur?
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klAsisk musik  Multimediebutikken Clas-
sico, tidligere kendt som Rille-Dille i Nør-
regade lige ved Nørreport Station bor småt, 
men godt. Butikken har i over 30 år været 
kendt som centrum for klassisk musik og 
jazz på såvel CD som DVD til fornuftige 
priser, men for et par måneder siden blev 
sortimentet udvidet med især engelske og 
amerikanske bøger til næsten ingen penge. 
Stedet er mere end en detailforretning, det 
er et københavnsk kulturelt holdepunkt 
af vital betydning for tilhængere af tone-
kunst.

Butikkens oprindelige navn viser, at den 
kan føre sin historie tilbage til LP-pladens 
tid, da CD’en endnu var ukendt. I en mel-
lemfase var kassettebåndene det store hit, 
og man spørger sig selv, hvor længe den lil-
le plasticskive kan klare sig i konkurrencen 
med downloads på PC’en. Kvalitetsmusik i 
fysisk form med en opbevaringsæske og et 
teksthæfte er nok kommet for at blive, be-
roliger Olufsen.

Verdensmarkedet bugner af CD’er, og 
Rille-Dilles indehaver, Peter Olufsen, har 
gode handelsforbindelser og er ikke bange 
for at købe stort ind. Derfor er der hele ti-
den nye lækkerier i tilbudskasserne, og en 
del af kunderne vender hyppigt tilbage for 

at se, om de kan gøre et fund. Med årene 
er DVD-film også blevet en del af sortimen-
tet.

Udover at sælge lyd og litteratur driver 
Olufsen plademærkerne Classico, CDklas-
sisk og Olufsen Records, som har givet tal-
rige danske solister og ensembler mulighed 
for at nå ud til at bredere publikum. Både 
disse produktioner og de importerede sæl-
ges gennem Classico-klubben, der har et 
par tusinde medlemmer og udgiver sit eget 
klubmagasin. Også på hjemmesiden Classi-
coklubben.dk og i webshoppen cdklassisk.
dk er der livlig trafik.

Mr City

musikmarked:
største mestre,
mindste butik

E. O. BygE. O. BygE. O. Byg
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GRØNT LYS TIL CITYRINGEN

Transportministeren samt Københavns og Frederiksberg kommuner 
har netop godkendt Cityringsprojektet. Nu ligger bolden hos os, og vi 
glæder os til at bygge endnu en fantastisk Metro til hovedstaden. 
Allermest glæder vi os til at byde dig velkommen i toget i 2018. 

Cityringen vil kæde byen sammen på en helt ny måde. Rejsetiden på 
tværs af byen bliver væsentligt kortere end i dag. Fx kan du køre fra 
Nørrebro station til Kongens Nytorv på bare ti minutter. 

Men inden du kan hoppe på Cityringens tog, skal vi igennem en læn-
gere anlægsperiode. Et anlægsarbejde af Cityringens størrelse kan ikke 
undgå at påvirke naboer og trafikanter, og i nogle perioder vil arbejdet 
trække store veksler på din tålmodighed. 

I Metroselskabet vil vi gøre vores bedste for at minimere byggegenerne, 
og vi vil gøre os umage for at oplyse om, hvad arbejdet i de forskellige 
anlægsfaser indebærer. Vi er klar over, at der er stor interesse for City-
ringen og dermed behov for information om projektet som helhed og 
om aktiviteterne på de enkelte byggepladser. 

Inden for de kommende uger omdeler vi breve til vores naboer, og i 
foråret holder vi orienteringsmøder om Cityringen og anlægsarbejdet. 
Allerede nu uddeler vi informationmapper, og om et par uger er vi klar 
til at udgive elektroniske nyhedsbreve. Vi udvikler hele tiden vores hjem-
meside www.m.dk/cityringen, så der jævnligt kommer nye funktioner 
og informationer til. Og så er vi naturligvis klar ved telefonen og mailen, 
hvis du vil i kontakt med os. 

Metrobyggeriet sætter snart sine spor i gadebilledet. Selve anlægget af 
stationer og tunneler varer tre til fem år. Men inden vi kan starte de store 
maskiner, skal et væld af forsyningsledninger under gader og stræder 
flyttes. Vi begynder på Bremerholm i Indre By allerede i foråret, og til 
oktober følger ledningsarbejder mange andre steder i byen. 

Byggeriet vil genere i en årrække, men er nødvendigt for at forbedre 
den kollektive trafik i byen. Vi vil gøre vores til, at generne bliver så få 
som muligt.    

Venlig hilsen
Metroselskabet
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Cityringen

Eksisterende metro


