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STORTRIVES I 
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Tapasrestaurant, vinbar og catering
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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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»buTIk SALAM« 
fAIR I 17 åR

LæS hELE
ARTIkLEN 
på SIDE 4

fESTIVAL Aldrig har der været så mange festivaler i Indre By i juli og august: 
jazz-, film-, danse-, opera- og historiefestivaler har gjort bykulturen til en 
festivalkultur. Københavneravisen zoomer ind på fænomenet 
gennem interviews med Golden Days festivalchef Ulla Tofte og 
Copenhagen Jazzfestivals musikkonsulent Kenneth Hansen.

Under åbningen af Metropolis festivalen slog det gnister.

LæS hELE
ARTIkLEN 
på SIDE 8

FESTIVALbOOM

pORTRæT  Om et par måne-
der kan frisøren og makeup-
artisten Dennis Knudsen 
fejre ét-årsjubilæum i sin 
salon i Ny Østergade. Indtil 
november sidste år holdt 
han til i Adelgade, men 
han har ikke ét sekund for-
trudt, at han valgte Grøn-
negadekvarte-
ret som sin ny 
adresse.

Fo
to

: K
la

us
 T

um
m

er
s



2 KBH K AUGUST 2009 ÅRGANG 4

INDhOLDS
fORTEGNELSE
kbh k
LEDER: FIRE SLøJE ÅR ....................................................... 2

NY BISKOP I NøRREGADE................................................... 3

INDRE BY FÅR EGEN HAVFRUE .......................................... 3

STUDENTERHUSET UDVIDER ............................................. 3

FESTIVALBOOM ................................................................... 4

COCKTAILS PÅ KANTEN ...................................................... 6

JURAHUSET FLYTTER ......................................................... 6

GRØNNEGADE
PORTRæT: DENNIS KNUDSEN ............................................ 8

RuNDETAARN
FAIR I 17 ÅR ....................................................................... 10

PRøVEFELT KøBMAGERGADE .......................................... 10

SUPER SOUNDS TOMME LOKALER .................................. 10

HJEMMELAVET SOFTICE................................................... 10

fREDERIkSSTADEN
I EN ALLERHOLBERGSK HAST ......................................... 11

LIBERTINEREN ...................................................................12

RESTAURANT KONSTANTIN .............................................12

VITTORIANO DELGADO I GALLERI IPANEMA ...................12

RENDESTENEN
13 ÅR – OG FESTEN FORTSæTTER .................................13

ET STYKKE MED TYRKISK ................................................ 14

STRæDERNE
TRYK DINE EGNE PENGE I NY VESTERGADE ....................... 15

ANSV. CHEFREDAKTøR:
Robert Haren
rh@koebenhavneravisen.dk

SENIOR EDITOR:
Jacob Ludvigsen
jl@koebenhavneravisen.dk

KULTURREDAKTøR:
Jeppe Marsling
jm@koebenhavneravisen.dk

WEBREDAKTøR:
Dennis Kragekjær
dk@koebenhavneravisen.dk

REDAKTION:
Søs Bell Andersen
sba@koebenhavneravisen.dk

Helle Kvist
hk@koebenhavneravisen.dk

Jacob Borg Christensen 
jbc@koebenhavneravisen.dk

Caroline Voetmann 
cv@koebenhavneravisen.dk

Hjalte Kragesteen
htk@koebenhavneravisen.dk

Alexander Højfeldt Lund
ahl@koebenhavneravisen.dk

Rasmus Sørensen
rs@koebenhavneravisen.dk

KONTAKT/REDAKTIONEN:
Københavneravisen
Store Kongensgade 44B, 1. sal
1264 København K
Tlf: 70 22 55 38
Web: www.koebenhavneravisen.dk
Mail: kbh@koebenhavneravisen.dk 

UDGIVER:
nr. 18 ApS
Store Kongensgade 44B, 1. sal
1264 København K
Cvr. 30817664

TRYK:
TRYKKERIET 
NORDVESTSJÆLLAND
Microvej 4, 4300 Holbæk 

ANNONCECHEF:
Helle Larsen
hl@koebenhavneravisen.dk
Tlf: 70 22 55 39

OPLAG: 10.000 eksemplarer
 

Næste nummer udkommer 
og bliver omdelt fra fredag 
d. 9. september 2009.

»Gaa en tur paa Østergade. 
Stoffet ligger i luften. Det skulle 
være mærkeligt, om De ikke 

snublede over et par nyheder.«
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1905-1927
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Nu nærmer sig de måneder, hvor regne-
brættet skal gøres op i København. Som 

forudsagt i denne avis i februar besluttede 
fru Ritt Jytte Bjerregaard at trække sig tilbage 
med alle sine pensioner. Hun har intet udret-
tet af betydning, udover at hun har sluppet 
externe konsulenter løs på rådhuset og ladet 
dem finde kompromitterende eksempler på 
sjusk og fusk. Kun hendes egen forvaltning 
synes at gå fri. Hun havde fortjent en vælger-
lussing, men vil nu tilrettelægge en storslået 
afsked med dansk politik, kulminerende 
med en selviscenesat miljødronningehyld-
est ved kuldioxidmødet til december. Dog 
vil hun næppe holde sig for god i rollen som 
”debattør” at gå i kødet på sine partifæller til, 
for sådan har hun optrådt siden 1971. Hun 
er gennemskuet, og hendes fire år som over-
borgmester var distanceblænderi.

Narrehatten Klaus Bondam skal næppe 
fortsætte som cykel- og festborgmester. 

Hans maniske begejstring for cyklisme og 
partyzoner og hans fanatiske had til automo-
biler efterlader indtrykket af en menneskelig 
farce. Han kan melde sig til skuespiller-
forbundets A-kasse pr. 1. januar, når det er 
lykkedes ham at tvære sit ”radicoole” parti 
helt ned i sumpen. Tænk, hvad vor gamle ven 
fra Fiolstræde, Ludvig Holberg, kunne have 
fået ud af en sådan spradebasse.

Når Frank Jensen overtager rådhuset, ven-
ter der en hård opgave. Han må sætte 

sig i spidsen for en total reform, der gør op 

med de alt for mange forvaltninger med egen 
pengekasse. Oprydning skal der til, og den 
skal kunne ses og mærkes. Det skal være slut 
med at holde hånden over de ledere og mel-
lemledere, som forårsager regnskabsrod. Løs-
ningen er, at København udstykkes i et antal 
mindre – og mere overskuelige – kommuner.

Narrehovedernes systematiske hærværk 
af hovedstaden må stoppes. Hr. Henning 

Christophersens og underskudsoverlever-
sken Anne Grethe Foss’ metroselskab skal 
ikke have lov til at langtidsødelægge nogle 
af de fineste kulturmiljøer. Send dog disse 
to på pension og skån byen og dens borgere. 
Her kan en handlekraftig borgmester sætte 
ind, og Frank Jensen behøver ikke skåne sin 
forgænger Jens Kramer Mikkelsens insolvens-
truede By og Havn-selskab. Hug til!

Nødvendigt hårde ord i august, der er in-
gen formildende omstændigheder. Køb-

magergades renovering tegner til at blive en 
langstrakt arkitektfarce, og Torvehallerne 
blev af Bjerregaard og Bondam foræret til 
Carsten Leveau og Centerplan, en af Roskilde 
Banks værste kunder. Til gengæld for opgaven 
lovede han dem et højhus på Scala-grunden. 
Administrativ ansvarsløshed i fareklasse A. 
Denne sag burde belyses nøjere!?

Senior Editor

fIRE SLØJE åR MED
SVAGE bORGMESTRE

BOGHUSET.DK
BØGER   |   FILM   |   MUSIK
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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 bISkOp 
I NØRREGADEfIRE SLØJE åR MED

SVAGE bORGMESTRE

LÆDERSTRÆDE 10
1201 KBH. K

TLF. 3332 4030
WWW.STRAEDET.DK

AfLØSER Efter en langstrakt 
afstemning og kampvalg lyk-
kedes det endelig at finde 
en ny biskop til København. 
Stemmerne blev sidst i juli 
talt op og viste at Peter Skov-
Jakobsen, sognepræst ved 
Holmens Kirke, fik 608 stem-
mer. Hans modkandidat, ge-
neralsekretær i Kirkefondet 
Kaj Bollmann, fik 353 stem-
mer. Den nye biskop afløser 
den af mange afholdte Erik 
Norman Svendsen, der har 
været biskop over Køben-
havns Stift siden 1992. Peter 
Henrik Skov-Jakobsen er født 
1959, er gift og har to voksne 
døtre. Den ny biskop bispe-
vies 30. august. Fignerne på 
figentræet i Bispegården er 
modne til den tid.

jm

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

kuNST  Havfruen på Langeli-
nie har fået en værdig søster 
foran Det Kgl. Bibliotek Dia-
manten: Komponisten Carl 
Nielsens kone (ham fra 100 
kr. seddelen!) Anne Marie 
Carl-Nielsen (1863-1945) skab-
te statuen i 1921. Indtil 1970 
har den gribende skulptur 
været strandet foran Statens 
Museum, hvorefter den kom 
i Magasinet på grund af dår-
ligt humør og hårdt vejr. 

En ny bronzekopi er nu at 
finde lige ved kanalen, hvor 
hun kan beundres ”indtil 
hun blæser i havet” - som 
en kulturmedarbejder fra 

Diamanten udtalte. Et besøg 
kan kombineres med ”Café 
Øieblikket” og bogladen, for 
et besøg er den værd: ”Man 
føler det gærer i kroppen, 
man ser bevidstheden bry-
des i det førmenneskelige an-
sigt, munden der gisper efter 
luft ved mødet med landjor-
den, de vidt åbne øjne, der er 
fulde af frygt og forventning 
ved den fremtid der anes 
usikkert”( John Fellow). Sav 
dit eget hoved af, gro fiske-
hale og svøm derover.

jm

k fåR EGEN hAVfRuE

Den ny Havfrue i København K, 
født i 1921 genfødt i 2009.

✂

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

220,-

Den ny biskop Peter Henrik Skov-Jakobsen

uDVIDELSE  Studenterhuset 
arbejder nu sammen med 
Rørbæk & Møller om en mo-
dernisering af huset i Købma-
gergade: ”August 2010 har Kø-
benhavn et helt nyt fantastisk 
stort studenterhus! For første 
gang kan vi måle os med Århus 
og især Ålborg – og det bliver 
meget federe at komme her 
ind og spille. På den lange bane 
bliver det bedre og vi glæder 
os rigtig meget til at komme i 
gang!”, udtaler en glad studen-
terhusbestyrer Christian Mad-
sen (billedet): ”Københavns 

Universitet er blevet pålagt 
at betale markedspris for de-
res kvadratmetre i Indre By, 
hvorfor de er begyndt at rykke 
mange ting ud ad byen; de ting 
de ikke kan rykke ud, flytter de 
ind til os: Dvs. Studievejlednin-
gen, SU-kontoret, Internationalt 
kontor kommer op på tredje sal. 
Det skal være handicapvenligt 
og derfor kræves en elevator. 
Vi får fjernet den store trappe 
midt i rummet, får banket bag-
væggen ned og får en tredjedel 
mere hus”. 

jm

STuDENTERhuSET uDVIDER
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Pistolstræde 6
DK-1102 Copenhagen K
tel +45 39 46 46 39

email: info@mundos.dk
www.mundos.dk

Colour up your life!

Pistolstræde 6 
DK-1102 Copenhagen K 

tel +45 39 46 46 39 
www.mundos.dk

Miljøvenligt tøj og 
tilbehør i natur-
materialer til hele 
familien.
Økologisk børne - 
og babyserie.
Prisniveau hvor 
alle kan være med.

 
Udsalgstart d. 6. august 

- kom og gør et rigtig godt køb!

THE EARTH COLLECTION

Kompagnistræde 37
1208 København K
Tlf.: 33153636

www.theearthcollection.dk
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FESTIVAL bOOM
fESTIVAL I juli og august må-
ned befinder Indre By sig i 
en slags ”kulturel løbetid”: 
luftrum og gadeplan er fuld 
af festivaler. Københavnera-
visen har talt sig frem til 14 
festivaler på to måneder bare 
i Kbh. K – og dét med en fø-
lelse af ikke at nå ud i alle 
hjørner! Ligesom en alminde-
lig fest har en festival et livs-
forløb: først bugner den med 
plakater, annoncer, spots, lø-
besedler for så at eksplodere 
i aktiviteter og parader på 
torve og pladser – og til sidst 
ende i skrald, hovedpine og 
erfaringsudvekslinger. Ikke 
alle er lige vilde med disse 
års tivolisering af det offent-
lige rum - forpustet kan det 
virke som om København 
og dets kulturinstitutioner 
ikke er gode nok som de er, 
der kræves ”action!” – mens 
andre er lykkelige for, at der 
sker noget synligt og fortæt-
tet, så at områder af kulturen 
de normalt ikke er berøring 
med, kommer ind under hu-
den. 

Kædereaktion
Det begynder med Copenha-
gen Jazzfestival 3.-12. juli, og 
hvilken begyndelse! 200.000 
mennesker besøger 900 kon-
certer på 10 dage: Et Roskilde 
festival, men mere apollinsk 
- mindre mudder, tis og bræk 
– og mere charme: divaer, 
parader og kindkys. En blød 
musikalsk landing var Ope-
rafestival (25.-28. juli) og det 
klassiske musikfestival Co-
penhagen Summer Festival 

(26/7 - 7/8) med koncerter på 
Charlottenborg ved Kgs. Ny-
torv. Tonerne dør ud og Co-
penhagen Fashion Week ud-
stiller sig 2.-9. august skarpt 
fulgt op af Kulturhavn hav-
nefestival 7.- 9. august. De 
endnu levende bydes op til 
dans af Copenhagen Sum-
merdance i den smukke poli-
tigård 10.-15. august, hvorpå  
Golden Days afholder histo-
riefestival med ”Kroppens 
Præstationer” 11.-18. august 
efterfulgt af teaterfestivalen 
Vildskud (20.-23. august) i 
Huset i Magstræde. Copen-
hagen Cooking Festival sma-
ger til med middelhavssalt 
21.-30. august og Copenhagen 
Design Week udstiller arki-
tektur og design fra deres 
bedste sider. Ej at forglemme 
Metropolis festival for kunst 
og performance, der giver 
den gas med både ubådsbal-
let og mexicansk gadesælger-
kultur i hele august måned. 
Er De ør?  

Kommunikation! 
Koordination! Synergi!
Det kræver sans for muli-
tasking og social begavelse at 
bringe et festivalskib sikkert 
i søen – og siden i havn. Le-
der af Golden Days festivalen 
Ulla Tofte, cand. mag. i histo-
rie og tilknyttet Golden Days 
siden 1995, forsøger at svare 
på hvilket fænomen en festi-
val er? 

”En festival adskiller sig 
fra andre events ved at samle 
en række lokale aktører i et 
fælles projekt og sikrer der-

med en bredde, et engage-
ment og forhåbentlig en læn-
gerevirkende synergi for de 
involverede”.

Hvad er festivalens histo-
rie her i K: Det virker som 
om de sidste ti år har været 
én stor opadgående kurve 
angående antal, former og 
indhold?

Jazzfestivalen er med sine 
31 år vel byens ældste, og 
omkring i 1990 kom Images-
festivalerne til. Hele cross-
over kulturen, hvor kunstar-
ter blandes på kryds og tværs 
har været med til at skabe 
nye festivaleformer gennem 
de sidste 10 år og ikke mindst 
Københavns Kommunes me-
get store samarbejdsvilje og 
lyst til at skabe liv i byen har 
indenfor de sidste par virkelig 
gjort det til en fest at være fe-
stivalarrangør i København. 
Det bedste er, at festivalbe-
grebet hele tiden udvides og 
udfordres. 

Hvad er fordelen ved en fe-
stival - i modsætning til andre 
former for kommunikation?

Fordelen ved at kommu-
nikere som festival, er at fe-
stivalens mange forskellige 

Af jeppe Marsling

H.C. Andersen Festival på Kgs. Nytorv.



5AUGUST 2009 ÅRGANG 4 KBH K

Zoneterapi
Tlf.: 29 93 12 58

Salon Lizette
v/ Ea Brøndberg

Tlf.: 33 15 18 25
Sølvgade 3

1307 København K
Lukket mandag

Til dig selv eller
som gave/gavekort

Unikt tøj i naturmaterialer

Magnolia
St. Kongensgade 17 B

1264 Kbh. K

tlf. 2625 2499

milandt terapi

Carina Dot Milandt 
Psykolog & Alternativ behandler

tlf. 60381516

       Medlem af Dansk Psykologforening

Terapi og 
psykologisk 
rådgivning

www.milandtterapi.dk
 

St. Kongensgade 96, Kbh. K

FESTIVAL bOOM

Jazzfestivalens festivalschef Signe Lopdrup på telefonen på sekretaria-
tet på Borups Højskole

Af jeppe Marsling

arrangementer er med til at 
nuancere dens tema. Når 
Golden Days sætter fokus på 
’Kroppens præstationer’ kan 
man både se ballet, gå på mu-
seum, dyrke sport og disku-
tere erotik – alt sammen med 
udgangspunkt i kroppen. Og 
Out Games er både konkur-
rencer, debatter og menne-
skerettigheder, homo-historie 
osv. Dermed appellerer den 
til publikum på mange ni-
veauer og temaet belyses fra 
mange sider.

Du har sagt, at Køben-
havns festivalarrangører er 
gode til at samarbejde. Hvori 
består det?

Netop fordi festivalerne er 
så forskellige konkurrerer vi 
ikke med hinanden, bortset 
fra om politikernes gunst, 
ha,ha! Det betyder at vi kan 
hjælpe hinanden og bruge 
hinanden til idéudveksling 
og sparring. F.eks. sidder jeg 
selv i Distortionfestivalens 
bestyrelse sammen med Tine 
Fischer fra Copenhagen Dox.

Er det omvendt ikke et ri-
sikabelt sats af tid og midler, 
hvis det går galt?

Det kan man nok aldrig 

helt undgå. Men også her 
hjælper det at orientere sig 
i forhold til hinanden og for-
søge at koordinere - og det gør 
vi. Men tidspunktet omkring 
1. september er f.eks. altid lidt 
heftigt og i år lå Start Festiva-
len og Distortion oveni hin-
anden, men det gav nærmest 
synergi. HC Andersens året er 
stadigvæk et skrækeksempel 
på at alle gjorde det samme 
og ingen koordinerede. 

Hvor meget betyder eva-
lueringen for et festival?

Evaluering og publikums-
undersøgelser er altafgøren-
de for ikke at begå de samme 
fejl igen. Særligt det sidste, 
men ofte har festivalerne så 
stramme budgetter at det bli-
ver nedprioriteret eller helt 
droppet.

Er der fare for at fænome-
net ”festival” bliver udvandet 
og taber sin magi?

Ja, helt klart! Det sker 
f.eks. når man lukker op for 
at kommercielle aktører med 
meget større budgetter får 
lov at bruge festivalens navn 
og branding. Når Fisketorvet 
og Fields holder Kulturnat, 
svækker det Kulturnattens 

troværdighed og integritet på 
længere sigt. 

Ombord på Jazzfestivalen 2009
Kenneth Hansen, Musik-
konsulent, på Copenhagen 
Jazz Festival, har gennem sit 
arbejde en dyb oplevelse af 
hvad en festival er, og han 
fortæller om det lange forbe-
redelsesarbejde, der starter 
allerede i efteråret med en 
grundig evaluering. Dernæst 
kommer booking, trykning 
af program og opsætning af 
hjemmeside: Opgaver der 
skal løses før selve festivalen. 
Om en festivalens væsen si-
ger Hansen:

”Det gode ved festivalens 
græsrodsagtige struktur - ud-
over at den rent faktisk fun-
gerer - er, at alle parter er klar 
over, hvad de skal tage med 
til festen - og ingen møder 
tomhændede op! Og vi får jo 
løbende masser af gode for-
slag til forbedringer - både fra 
spillestederne, publikum og 
musikere”. 

800 koncerter på ti dage! 
Nærmer vi os en smertegræn-
se for musikere, publikum og 
spillesteder?

”Faktisk har vi for længst 
rundet 900 koncerter på 10 
dage, men selvom på papiret 
ser helt sindssygt ud, konsta-
terer vi gang på gang at den 
enkelte koncert gennemsnitligt 
er yderst velbesøgt - og at musi-
kerne overlever fra år til år!” 

En kritik har været at te-

maet - ”jazz’en” - bliver truet 
af for megen genreblanding 
og udvanding? 

”Jazz er som udgangspunkt 
en foranderlig, udefinerbar 
størrelse, så jeg bilder mig 
ind at kritikken faktisk er et 
bevis på, at vi gør det rigtige. 
Vores hovednavn i år, piani-
sten Chick Corea formastede 
sig til at spille et par klassi-
ske stykker i sidste halvdel 
af sin koncert - men det bety-
der jo ikke, at han ”forråder” 
jazz’en. Så derfor; Copenha-
gen Jazz Festival er først og 
fremmest en musikfestival 
med jazz som udgangspunkt 
- lige som Roskilde Festivalen 
er en musikfestival med rock/
pop som udgangspunkt. ”

Har festivalformen sikret 
jazz’ens overlevelse - som en 
slags Noah’s ark? 

”Nu har jazz’en altid væ-
ret ret hårdfør - netop i kraft 
af sin evne og vilje til at forny 
sig - så selvom festivalen helt 
klart har spillet en rolle for 
genren i løbet af de sidste 
30 år i København, så tror 
jeg først og fremmest vi har 
haft en kæmpe betydning for 
livescenen i byen - og dansk 
musikliv i det hele taget. 
Tænk bare på alle de unger 
som måske fik deres allerfør-
ste liveoplevelse i forbindelse 
med Børnejazz i Østre Anlæg 
- de vil jo formentlig gå til li-
vekoncerter resten af livet…” 

jm@koebenhavneravisen.dk

Kunstnermand på Strøget.
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DRINkS »Københavns bedste 
udsigt«. Det mener de i hvert 
fald selv, og det er svært at 
være uenig, når man sidder 
på kanten af de brune bræd-
der, der udgør Skuespilhu-
sets terrasse og udendørs 
cocktailbar Ofelia. I år er det 
anden gang, at baren udfor-
drer den danske sommer, og 
sidste frist for at komme på 
vand under åben himmel er 
6. september. Herefter ryk-
ker baren ind i restaurant 
Ofelias tilstødende lokaler

Te og tequila 
I baren bliver der lavet klas-
siske drinks med et twist. 
Dette inkluderer diverse 
forfriskende sommerdrinks, 
cocktails med champagne, 
og som noget helt nyt i år, 
drinks med te.

»Teatime« hedder kon-
ceptet på kortet, der blandt 
andet reklamerer med en 
Asian Gunpowder Infusion, 
lavet på gunpowder te og saf-
fran gin tilsat dansk agurk, 
lime, sød thai basilikum og 
peber. Man kan også forsøge 
sig med en Herbal Mint Te 
med tequila og urtete, mint 
sirup, bitter og frugt. Ifølge 
bartender Tobias Kankelborg 
er cocktails med te helt i Ofe-
lias ånd. »Vi forsøger så vidt 
så muligt at holde en sund 
profil, men helt sundt bliver 
alkohol jo nok aldrig«, smiler 

han. Han fremhæver des-
uden barens smoothies, der 
laves uden tilsætning af suk-
ker eller sødemidler. 

Brede planker
Selv om Ofelia jo nok er mere 
Hornbæk end Sydhavn, skal 
der være plads til alle: »Vi 
prøver at spænde bredt, og 
det afspejles også i vores 
barkunder. Vi ser alt fra fa-
milien Danmark til danske 
celebrities« , fortæller Kan-
kelborg. Er man mere det 
første end det andet, kan 
det anbefales at aflægge visit 
mandag til torsdag mellem 
16.00 og 18.00, hvor Happy 
Hour betyder to cocktails for 
en pris. (Det gælder dog ikke 
champagne-cocktails)

Hver fredag kl. 16.00 kan 
der høres livemusik på ter-
rassen, der kan huse op til 
fem scener. Musikken lyder 
på alt fra electric low-fi til 
singer/songerwriter musik.

cv@koebenhavneravisen.dk

COCkTAILS 
på kANTEN
Med Operahuset i øjenkrogen, vind i håret til 
lyden af loungemusik og bølgeskvulp kan man 
nyde cocktails på terrassen foran Skuespilhu-
set: ”Ofelia” er åben til 6. september…

Åbningstider: Hverdage og 
søndag: 10.00- 24.00 Fredag 
og Lørdag: 10.00 – 02.00
Der tages forbehold for åb-
ningstider der afhænger af 
vejret.

Af Caroline Voetmann
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JuRAhuSET fLYTTER 
TIL BISPETORVET
LOkALER  Tidligere var stude-
rende, forskere, administra-
tion, studentervejledning og 
fagråd spredt rundt i Indre 
By. Til forvirring for nogen 
og frustration for andre. 
Formanden for det studen-
terpolitiske fagråd Forenede 
Jurister, Louise Hilton, hilser 
samlingen mere end velkom-
men. Til september rykker 
de studerende fra det gamle 
Jurahus i Studiestræde ind 
i det hus, der tidligere har 
været økonomernes, lige på 
hjørnet mellem Studiestræde 
og Bispetorvet tæt ved Vor 
Frue Kirke. Det gamle Jura-
hus vil i stedet fungere som 
bibliotek, da det tidligere i 
Fiolstræde lukker. 

’Vi glæder os’
Der er ingen tvivl om, at 
Louise Hilton glæder sig til 
at flytte over i de nye loka-
ler. Og for studiemiljøet spår 
hun en bedre fremtid end 
den nuværende situation i 
Jurahuset. ”Det vi har nu i 
Jurahuset i Studestræde 34 
er ikke en interessant byg-
ning. Det er bare gamle al-
mindelige lejligheder, der er 
lavet om til læsesale. Der er 
mange etager og rummene 
er små, så du kan være der 
en hel dag uden at møde no-
gen af de andre studerende,” 
siger hun. I den ny flottere 
bygning på Bispetorvet har 
man en udendørsterrasse og 
en kælder med plads til tors-
dagscaféer og fredagsbarer 
i lange baner. ”Den anden 
kantine ovre på Bispetorvet 
er mere hyggelig, så vi glæ-
der os til at komme derover 
og holde vores torsdagscafé i 
fremtiden,”  siger Louise Hil-
ton. Men selvom der også har 
været frustrationer under 
flytteprocessen, med især 
larm under ombygning af læ-
sesalen midt i eksamenspe-
rioden (!), føler Louise Hilton 
sig alligevel heldig, når det 
gælder juristernes fremtid, i 
forhold til andre fakulteter.  
”Vi opgiver ikke så meget an-
det end hovedbygningen og 
Jurahuset. Jeg tror, vi har fået 
en god del af kagen, i hvert 
fald i forhold til økonomerne, 
som skal rykke ud af indre 

by. Så længe vi er dér, skal vi 
være glade for det vi har fået, 
” siger hun.

Undskyld, hvor ligger...?
De mange adresser, som Det 
Juridiske fakultet har været 
spredt udover, har medført 
stor forvirring hos de stude-
rende: St. Kannikkestræde, 
Købmagergade, Skt. Peders 
Stræde, Fiolstræde, Studie-
stræde m.fl., listen over 
adresserne har været lang, 
der nu samles på de to nye 
adresser lige ved siden af 
hinanden. Forvirret? Det 
handler om integration, hvor 
nærhed skal give åbenlyse 
fordele. Logistik, et moderne 
udtryk fra erhvervslivet, er 
også i højsædet, hvorfor man 
samler fakultetets afdelinger 
tæt på hinanden, på et be-
grænset areal. Når forskere, 
studerende, administration 
og materialer kommer tæt-
tere på hinanden, giver det 
alt andet lige nogle ressour-
cemæssige fordele, som man 
ikke havde tidligere, lyder 
den officielle forklaring.  ”Vi 
er jo nærmest det største stu-

die, men vi er spredt ud over 
hele byen, uden samling på 
noget som helst. Vi er spredt 
for vejr og vind,” uddyber 
Louise Hilton. Nu skal der 
lov og orden også på Det Ju-
ridiske Fakultet.

2015: Destination Amager
De store campusplaner for 
samling af alle fakulteter på 
Københavns Universitet, sen-
der Det Juridiske Fakultet til 
Amager i 2015.  Men selvom 
beliggenheden i indre by be-
tyder meget for Louise Hil-
ton, kan fremtiden på Ama-
ger ende som en gevinst for 
juristerne. ”Vi vil ikke rykke 
til KUA, hvis det betyder 
dårligere forhold, men der er 
fordele ved en endnu større 
samling og et endnu bedre 
studiemiljø på et stort cam-
pusområde. Jeg tror bare, at 
det tager tid før folk vender 
sig til tanken, for vi har altid 
ligget i Indre by,” forklarer 
hun.  

htk@koebenhavneravisen.dk

hvorfor: Siden 1479 har dele af Det Juridiske Fakultet i København 
været placeret på forskellige adresser rundt omkring i indre by i 
nærheden af Vor frue plads. Men det skal nu være slut. 
Hvortil?: Nu rykker de teltpælene op og flytter sammen i bygnin-
gerne ved Studiegården og i Jurahus II på Bispetorvet. Studiegår-
den ligger mellem Studiestræde og Skt. Peders Stræde og er et 
gårdkompleks i seks etager. Gården huser administrationen og de 
videnskabelige medarbejdere, mens Jurahus II på Bispetorvet giver 
nye og bedre faciliteter til de studerende.
hvornår: Ombygninger er i gang, men selve flytningen kommer ef-
ter planen til at foregå til september. Der skal være åbningscere-
moni fredag den 18. september.

JuRISTERNE fLYTTER SAMMEN

Af Hjalte Kragesteen



vi bryder strøgets madtendenser.

Nyt brasserie & Cocktailbar

Badstuen · Vimmelskaftet 47 · 1tv (Strøget)  · 1161 - Copenhagen K 
Tel. +45 33 36 11 11  ·  www.restaurant-badstuen.dk

Åbningen

Den 21. marts 2009 slog Brasserie 
Badstuen dørene op for dansk 
kvalitets cuisine og tidløs elegance.

Brasserie Badstuen åbnede på den 
kendte københavneradresse 
Vimmelskaftet 47. 
Her kan man sidde i mezzaninen 
med udsigt over både Jorcks Passage 
og Badstuestræde, hvor strømmen af 
mennesker passerer forbi - op til 
100.000 om dagen - mens man 
nyder kvalitetsmad i forkælende 
omgivelser, og til rimelige priser.

Historisk kulisse

For 200 år siden sad datidens 
litterære elite samme sted; folk 
som Knut Hamsun, Johannes V. 
Jensen, Sophus Claussen, Agnes 
Henningsen, Carl Ewald og Peter 
Nansen udvekslede ideer og 
åndrigheder ved de store 
glasruder. 

Dengang blev der lystigt drukket 
både Certosa-likør, dansk 
brændevin og djævlepunch. 
Stedets tradition for liflige dråber 
og livsnydelse vil blive videreført 
med gode cocktails og loungeom-
råde.

Pre-booking 

Badstuen satser på et sæsonbetonet, 
enkelt menukort der vægter gode, 
friske råvarer som tilberedes og 
serveres af håndplukket personale.

Restauranten, har plads til 105 
spisende gæster og vil alle ugens 
dage servere både varm og kold 
frokost fra 11 – 16.30 og igen fra 
kl.17. frem til kl. 23. Efterfølgende 
vil der være fokus på cocktailbaren, 
hvor prisvindene bartender, vil 
kræse om servering.

Månedens menu

Forret: 
Kammuslinger med safran sauce 
og gratineret cherry tomat pyntet 
på gedeost

Hovedret: 
Kalve filet med tøfle sauce og 
cucurbita toppet med rucola salat 
og parmesan

Dessert: 
Pæretærte med jordbær smoothie

DKK 300,-

Selvforkælelsen

Til trods for den centrale adresse, 
bliver Brasserie Badstuen ikke en 
typisk strøg-restaurant, men 
derimod en rolig oase midt i 
byen. Derfor anbefales 
pre-booking for at sikre gæsterne 
afslappende selvforkælelse i 
behagelige rammer.

Med sin unikke placering ikke 
bare geografisk, men også 
historisk, ønsker Brasserie 
Badstuen at give sine gæster en 
særlig oplevelse, som er stedet 
værdig.

- der bryder strøgets madtendenser
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DENNIS kNuDSEN 
STORTRIVES I NY ØSTERGADE
Hans de luxe salon i Ny østergade er for alle, og kendisser blandt stamkunderne 
- og sågar prinsesse Marie har været på besøg.

Af Birgit Eskholm

pORTRæT  Om et par måneder kan 
frisøren og makeup-artisten Dennis 
Knudsen fejre ét-årsjubilæum i sin 
salon i Ny Østergade. Indtil novem-
ber sidste år holdt han til i Adel-
gade, men han har ikke ét sekund 
fortrudt, at han valgte Grønnegade-
kvarteret som sin ny adresse.

- Det var et helt bevidst valg. Jeg 
havde brug for mere plads og ville 
gerne ligge i et voksent kvarter, og 
Ny Østergade har den store fordel, 
at det er en gammel københavnerga-
de med eksklusive forretninger. Des-
uden var det vigtigt for mig at ligge 
centralt, da jeg er ved at gå mere 
”world wide” med mit eget brand, 
fortæller Dennis Knudsen.

Kunde i skishoppen
Den 46-årige skønhedsguru kendte 
lokalerne på forhånd, fordi han 
færdedes dagligt i kvarteret og var 
kunde i skishoppen, der tidligere 
havde til huse på adressen.

- Da jeg så, der var ledigt, blev jeg 
inspireret til at kigge nærmere på 
stedet, og jeg kunne straks se, at der 
skulle laves en masse, før det kunne 
leve op til den standard, jeg gerne 
ville have.

- Men jeg fik fat i et professionelt 
håndværkerteam, og ud fra mine 
egne tegninger og idéer til farver og 
design fik vi i fællesskab skabt loka-
lerne, som de ser ud i dag, fortæller 
Dennis Knudsen.

Salonen, der er i to etager, er om-
givet af dyre mærkevareforretnin-
ger, og nærmeste nabo er in-stedet 
Café Victor, hvor kendisserne er 
stamgæster, og Dennis Knudsen 
stortrives i kvarteret.

- Vi har et dejligt naboskab her 
i gaden. Forretningerne supplerer 
hinanden godt, og vi hjælper hinan-
den. F.eks. låner jeg jævnligt tøj til 
styling hos Gossip og Urban Outfits 
og støvler hos A Pair. Jeg spiser fro-
kost og holder kundemøder på Vic-
tor - og engang imellem får jeg stillet 
min sukkertrang i Kransekagehuset, 
fortæller Dennis Knudsen. 

Straks man kommer ind i hans 
forretning, fornemmer man, at han 
er vant til at færdes blandt inter-
nationale berømtheder. Det vidner Den 46-årige skønhedsguru kendte kvarteret på forhånd, da han færdedes der til daglig.



9AUGUST 2009 ÅRGANG 4  

Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13

www.cafevictor.com

Victor_86x60.indd   1 11/05/06   10:14:11

PALÆ_41x40.indd   1 09/06/06   16:36:00

PALÆ_41x40.indd   1 09/06/06   16:36:00

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. 

Mange har spurgt, 
hvordan jeg turde 
lægge mig på så dyr 
en adresse. Men 
jeg turde ikke lade 
være, for man skal 
ikke gå baglæns, 
men forlæns.

blandt andet hans ”star-wall” om. 
Mens man får vasket hår, kan man 
nyde synet af de utallige fotos i sor-
te rammer, hvorfra blandt andet Ni-
cole Kidman, Penelope Cruz, Paris 
Hilton og William Defoe kigger ned 
på én sammen med vores egen San-
ne Salomonsen, Ghita Nørby, Birthe 
Kjæ og, Monique og sågar prinsesse 
Marie iført brudeslør.

- Billederne fortæller, hvad jeg har 
lavet, og de skal være en lille appe-
titvækker for kunderne. Ikke andet, 
siger Dennis Knudsen beskedent.

Selv om han er stylist for blandt 
andet prinsesse Marie og har sat 
hår og lagt makeup på de fleste på 
stjernevæggen, er der ingen fine 
fornemmelser hos ham, og han sæt-
ter en ære i, at alle føler sig godt til-
pas i hans salon.

Ingen snobberi
- Hos os er der ingen snobberi, og 
alle kunder bliver behandlet lige. 
Priserne er heller ikke højere end 
hos andre frisører i Københavns 
city, selv om mange tror det.

- Derfor har jeg fået prisskilte i 
vinduet, så forbipasserende kan se, 
at en klipning hos os koster 750 kro-
ner ligesom andre steder i nabolaget. 
Det havde vi ikke i starten, og derfor 
troede mange, at en klipning kostede 
4.000 kroner uanset, hvem der klip-
pede dem. Men det er kun, hvis kun-
den ønsker at blive klippet af mig, 
at det koster 4.000 kroner, men så 
følger der også en let make-up med. 
Efter at vi har indført prisskiltene, 
har vi fået mange såkaldte ”walk-in 
kunder,” siger Dennis Knudsen, der 
nøje instruerer sine ansatte i, hvor-
dan kunderne skal behandles.

- Vi laver aldrig sjovt eller outre-
ret hår. Det skal være klassisk læk-
kert, og alle mine ansatte får at vide, 
at de skal se på kundens ansigt, når 
de foreslår en frisure. Det er vigti-
gere, end at frisuren er smart, for-
tæller han.

Man føler sig godt tilpas fra det 
øjeblik, man træder ind i salonen, 
og både chefen selv og hans frisører 
forstår at forkæle kunderne.

I stolen ved vasken er der indbyg-
get afslappende massage, og samti-
dig giver frisøren kunden hoved-
bundsmassage, så når man rejser 
sig efter hårvasken, er man helt ør 
af velvære. Derefter kan man vælge 
mellem forskellige slags kaffe, the, 
vand og vin, og der serveres små 
chokolader til.

På trods af finanskrisen er det 
første år i Københavns smørhul 
gået forrygende for Dennis Knud-
sen. Salonen har 17 ansatte i alt, 
hvoraf otte er frisører inklusiv Den-
nis Knudsen selv, og han har fire 
elever.

- Mange har spurgt, hvordan jeg 
turde lægge mig på så dyr en adres-
se. Men jeg turde ikke lade være, 
for man skal ikke gå baglæns, men 
forlæns.

Mange mærker krisen på omsæt-
ningen, og det gør jeg også på den 
måde, at det går lidt mere trægt 
med salget af mine produkter. Men 
kunderne er ikke holdt op med at 
gå til frisør, så i salonen mærker jeg 
ikke krisen.

Konstant vækst
Sidste år blev Dennis Knudsens 
forretning af dagbladet Børsen ud-
nævnt til Gazelle-virksomhed, et 
bevis på, at virksomheden over de 
sidste fire år har været i konstant 
vækst og har fordoblet omsætnin-
gen.

- Det var fantastisk at få den 
anerkendelse. Og væksten fortsæt-
ter. I næste måned lancerer jeg en 
ny makeupserie, og i starten af det 

ny år går vi ind på det amerikanske 
marked og relancerer produkterne, 
hvor alle de skadelige ting er taget 
ud. ikke fordi jeg er fanatisk, men 
jeg er ansvarlig.

På trods af at Dennis Knudsen 
vader i succes, er den ikke vokset 
ham over hovedet. Han  lever ikke 
over evne, og selv om privatadres-
sen ligger i mondæne Tårbæk, bor 
han i et lille fiskerhus på 110 m2.

- Jeg er født i en to en halv værel-
ses i Mørkhøj, og jeg har respekt for 
der, hvor jeg kommer fra. Derfor får 
jeg aldrig fine fornemmelser. Men 
jeg vil selvfølgelig gerne have, at 
min forretning går godt.

En kunde er her ved at få lagt en makeup af Dennis.

Dennis i fuld gang med at føntørre hår.
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SE VINDUERNE MED DE MANGE TILBUD

ILETA FRIMÆRKEHANDEL
Fiolstræde 20 · 1171 København K

Tlf. 33 12 91 23
MANDAG - FREDAG: 11-18

LØRDAG: 11-16

TEST Som forberedelse til den 
kommende renovering af 
Købmagergade i foråret 2010 
har kommunen lagt såkaldte 
prøvesten ud i området mel-
lem Klareboderne og Kron-
prinsensgade, hvor posthuset 
ligger. På begge sider af mo-
saikken står ”PRØVEFELT 
KØBMAGERGADE” – og én 
cyklist, der i øvrigt viste sig 
at være psykolog, læste dét i 
farten som ”Postrøveriet Køb-
magergade” (?!).  Kommunen 
vil sikre de æstetiske og brugs-
mæssige kvaliteter af fliserne 
og samtidig skåne gaden og 
dens brugere for gener. Om 
dette indebærer begrænsning 
af genskin fra gaden til over-
vågningskameraerne samt 
holdbarheden overfor ”puber-
tær vomitus” vides ej. Sikkert 
er det at disse nye post-moder-
ne brosten vil give neurotikere 
grå hår, da der i 2012 vil være 
over 3 millioner af slagsen at 
tælle og endnu flere streger 
at træde udenom. Teknik- og 
Miljøborgmester Klaus Bon-

dam ’… inviterer til, at folk slår 
sig ned og bliver hængende’ i 
det nye byrum, men glemmer 
at installere I-pod-opladere, 
WiFi samt at indlægge varme. 
Under alle omstændigheder: 
Kom selv og døm fremtiden 
foran posthuset og drøm dem 
’fra Kultorvet til Mælkevejen’. 
Gakkede gangarter i ”prøvefelt 
Købmagergade” er tilladte: 
Folk tror bare det er tekniske 
undersøgelser…

jbc og jm

pRØVEfELT 
KøBMAGERGADE

Prøvefeltet i Købmagergade.

fAIR I 17 ÅR

LOkALER  Det er et halvt år si-
den Super Sound flyttede fra 
Skindergade over til AAGE 
i Landemærket. På musik-
butikkens AAGE hjemme-
side kunne man læse: ”Med 
lukningen af den fysiske 
butik i Skindergade er et hi-
storisk kapitel slut i det kø-
benhavnske musikliv. Men 
samtidig starter et nyt med 
4Sound-samarbejdet AAGE 
og Eskildsen imellem”. Efter 
sigende var det Arbejdstil-
synet, der erklærede deres 
lagerlokaler for uegnede: De 
160 m2 havde åbenbart for 

lavt til loftet. Indtil første 
august har hjørnebutikken 
været lejet ud til markeds-
plads for til 2nd hand mu-
sikbutik Accord, men nu står 
det tomt igen. Hvad mon der 
kommer til at ske på den vel-
beliggende adresse?

jm

SupER SOuNDS LOkALER 
STADIG TOMME

I 17 år – siden ’92 - har ”Butik Salam” i Skindergade 24 i det små 
støttet udviklingen i verdens U-lande gennem fair-trade-salg. Sigrid 
Jensen punger ud af sine erfaringer – om bla. Brasilianske hængekøjer.

pORTRæT Sigrid Jensen lægger vægt på at Bu-
tik Salam ikke er u-landshjælp i traditionel 
forstand: På spørgsmålet om, hvad butikken 
er i én sætning svarer hun uden betænk-
ningstid: ”At støtte u-landene ved at handle 
med dem!”.

Fair-trade for begyndere
”Fair-trade” betyder at de folk, der producerer 
en vare, arbejder under respektable forhold – 
dvs. at de får en rimelig løn, har rimelige ar-
bejdstider og arbejdsmiljø, og at der ikke bru-
ges børnearbejde etc. Da der oftest kun er to 
led mellem kunden og producenten, nemlig 
ekspedienten og importøren, indebærer fair-
trade ligeledes, at prisen ikke presses unødigt 
op, så at håndlavede varer kan konkurrere 
med industrielle. ”Det er ikke de allerfattig-
ste vi handler med, for de har brug for penge 
til mad i munden, og brug for den traditio-
nelle form for støtte”, forklarer Sigrid Jensen, 
der gemmer et brændende engagement under 
sin kølige fornuft.

Gør hvad du er bedst til!
Sigrid lægger vægt på den gensidige respekt 
der er i ”en ærlig handel” mellem to lige par-
ter, en handel der samtidig udvikler produ-
centens håndværksmæssige evner og kultur. 
Princippet i Butik Salam er således en slags 
”hjælp til selvhjælp”, der samtidig giver købe-
ren mulighed for at blive modtager af et kva-
litetsprodukt, hvad enten det er en maske, et 
smykke, et stykke legetøj eller en hængekøje.

”Vi tager udgangspunkt i hvad de forskel-
lige kontinenter og folk er gode til, dét er 
vores filosofi: Afrikanerne er gode til at lave 
masker, sydamerikanerne er gode til at lave 
hængekøjer osv. Således får kunderne auten-
tiske produkter der holder. Der foregår også 
en dialog mellem importøren og producenten 

angående vore behov og krav, der ikke altid 
er lige lette at efterleve: F.eks. skal den afri-
kanske pung kunne rumme et dan-kort, den 
brasilianske hængekøje skal kunne tygges i 
af børn uden at de får farverester i munden”. 

Eksempelvis er det Kai Ellegaard der im-
porterer hængekøjerne, der kan beundres i 
Butik Salam: Han er i fysisk kontakt med de 
landsbyer i Brasilien og Mexico, der produ-
cerer dem, og har gennem mange år udvik-
let et så sjældent nært og værdifuldt forhold 
til producenten, at han ligefrem kan få ind-
flydelse på farverne (tjek www.brugskunst.
dk). Butik Salam er åben: man-torsdag: 10:00 
- 17:30, fredag: 10:00 - 19:00 og lørdag: 10:00 
- 15:00: Kig forbi, mærk suset fra den store 
Verden.  

jm@koebenhavneravisen.dk

”En god handel” betyder noget andet end et røver-
køb for Sigrid Jensen, der her stråler om kap med en 
håndlavet brasiliansk hængekøje.

hJEMMELAVET SOFTICE
Enhver københavner med hang til is i sommervarmen og påskeæg 
i vinterkulden har på vejen forbi Købmagergade 31 lagt mærke til 
køen, der af og til stikker ud: Det er Frellsens Chokolade. Selvom 
butikken intet har at gøre med Frelsens Hær, strømmer alligevel et 
godt budskab ud af softicemaskinens chokoladehane, nemlig dét at 
isen er hjemmelavet. Isdamen Annelise fortæller at der ingen gela-
tine er i fra grise, men i stedet udelukkende 70% chokolade, fløde og 
mælk. Frisco-softice-kartonen hun holder frem, viser en holdbarhed 
på ét år uden for køleskab (!) – Frellsen’s softice holder fem dage. I 
en tid fuld af masseproduktion, hvor begrebet ”hjemmelavet” ofte 
er en by i Rusland, er det rart at kunne få en ærlig is på hovedsta-
dens hovedgade. Næste skridt på stigen mod is-paradis er økologisk 
soft-ice. Måske den kommer til næste år…
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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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TEATER På Holbergs tid kaldte man 
dem stundesløse, i dag kalder vi dem 
stressede. ”Jeg har ikke engang tid til 
at gå og hænge mig”, lyder det opgi-
vende fra forretningsmanden Vielge-
schrey. Og Henning Jensens Vielge-
schrey har travlt – så travlt at håret 
stritter og kinderne blusser. Med hvad 
kan han ikke lige huske, ”men det da 
pokker, når det ene gøremål melder 
sig, før det andet er påbegyndt”. ”Min 
herre har travlt med ingenting” for-
klarer tjenestepigen Pernille. Men al-
ligevel er det et hastigt og ikke mindst 
humoristisk tempo Henning Jensen 
lægger for dagen. 

Skønjomfruen og intrigemagersken 
Da Vielgeschrey i en allerhelvedes 
hast vil have sin datter Leonora gift 

med en pedantisk bogholder, må den 
forstandige tjenestepige Pernille se 
til, at den ulykkelige skønjomfru kan 
få sin elskede Leander, og den stak-
kels Vielgeschrey kan få sin forstand 
tilbage. En lille intrige iscenesættes, 
og så kommer der ellers gang i Nina 
Flagstads kokette 1700-tals kostumer. 
Ditte Gråbøls Pernille, en sand intri-
gemagerske, styrer suverænt slagets 
gang. Hun behersker sin herre, så flot 
som Gråbøl behersker rollen som Per-
nille. 

Slidstærke talenter står langt fra alene 
I en parade af komiske krumspring 
træder den ene karakter frem for den 
anden. Solbjørg Højfeldts aldrende 
husholderske Magdelone er herlig i 
al sin indebrændte liderlighed. ”Om 
forladelse, Jomfru, må man tage på 
hendes bryst?”. Ordene, hun så længe 

har hungret efter modtager hun med 
en øjeblikkelig fremskudt brystkasse 
og et ”Ihh, tusind tak”. Men sværest 
at glemme er nu engang Peter Plaug-
borgs forvandlingsdygtige Oldfux. 
Som Pernilles og Leanders allierede 
i kampen for kærligheden og forstan-
den, forvandler Plaugborgs Oldfux 
sig snart til drilsk dommer med flad-
fynsk dialekt, snart giver han den som 
”sehr, sehr Studiert” udi ”Excentrica” 
og ”Alkoholica”. Og så er det svært for 
Henning Jensens Vielgeschrey at holde 
trykket nede i sin lille stressboble. 

hk@koebenhavneravisen.dk 

Grønnegårdsteatrets og Christoffer Berdals iscenesættelse af ’Den Stundesløse’ 
er en elegant forlening mellem Holbergs ånd og moderne perspektiver. 

I EN ALLERhOLbERGSk HAST    

Af Helle Kvist
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’Den Stundesløse’ spiller i Kunstindustri-
museets have frem til 22. August. For 
yderligere information og billetbestilling 
se www.groennegaard.dk 
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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 

NYåbNET  Denne weekend - 
6.-7. august - åbner ny restau-
rant i St. Kongensgade 44: 
Konstantin. Manden i døren 
er ejer og kok, Konstantin 
Mykoniatis. Konstantin, der 
kommer fra øen Leros, for-
tæller om sin ny facade, at 
der tale om ægte ”græsk blå” 
- ikke den lyseblå som i det 
græske flag, men den havdy-
be blå, der er finde på huse 
og kirker på f.eks. Santorini. 
Tag vel imod!

Olympia af Vittoriano Delgado.

TEATER  Grønnegårds Teatret 
har i Odd Fellow Palæets 
Have en hengemt juvel som 
man stadig kan nå at fange 
indtil den 22. august. Fran-
ske Eric-Emmanuel Sch-
mitts lystspil ’Libertineren’ 
fra 1997 med Lars Mikkel-
sen i hovedrollen er impo-
nerende tæt på, hvad jeg vil 
betegne som sublimt sat op 
og udført. Kort fortalt om-
handler stykket den fran-
ske oplysningsfilosof Denis 
Diderot og hans afsluttende 
arbejde med sit filosofiske 
hovedværk – Encyklopæ-
dien. Diderot mangler at 
få færdiggjort afsnittet om 
moral og til formålet har 
han derfor lånt sin gode ven 
Baron d’Holbach’s lysthus.

Han får dog ikke megen 
tid til sit arbejde idet den 
kløgtige portrætmaler Frau 
Therbusch, - strålende og 
forførende spillet af Ann 
Eleonora Jørgensen - overta-
ler Diderot til at posere nø-
gen - og efterfølgende byder 
sig til. Arbejdsro bliver der 
endnu mindre af da også Di-
derots kone og datter kigger 
forbi. Helt galt går det dog 
både for arbejdsmoralen, og 
moralen generelt, da også 
Baron d’Holbachs datter 
blander sig i forehavende. 
Den ellers så fornuftige Di-

derot - nu i sine følelsers 
vold – skal genvinde balance 
mellem fire kvinder. 

Raffineret lystspil
Libertineren bliver promove-
ret som et ’raffineret lystspil 
om etik og moral, forstand og 
følelser i 1700-tallets Paris’ og 
dette er måske en smule vild-
ledende. Der er lidt overfla-
disk snak etik og moral hist og 
pist men vægten er, heldigvis 
for stykket da, på de sidste to 
menneskelige kvaliteter. Det 
virkede også til at skuespil-
lerne havde dette perspektiv, 
hvilket resulterede i et stykke 
som i højere grad henvender 
sig til regionen under bæl-
testedet frem for den over 

halsen, dog uden vulgært at 
kamme over.

Lars Mikkelsen er herlig 
i rollen som den plagede og 
pinte, forførende og forførte 
Diderot med den ene hånd 
fattet om fjerpennen og 
den anden hånd om kjolens 
bånd. Hans medskuespillere 
funklede ligeledes, og især 
Mikkelsens elektriske sam-
spil med Ann Eleonora Jør-
gensen og deres sexede men 
sobre kropssprog var med til 
hæve oplevelsen. 

Flot sat op på trods 
af doven lydmand
Stykkets scenografi er mi-
nimalistisk udført med få 
rekvisitter, men fungerer 

yderst effektivt visuelt. De 
pragtfulde 1700-tals ko-
stumer spiller glimrende 
op imod dette og der sam-
menholdes derfor en fin 
æstetisk harmoni som var 
en fryd for i hvert fald mine 
øjne. 

Lydniveauet var desværre 
ikke i stand til at matche 
forestillingen, da de to højta-
lere havde svært ved at holde 
trit med den smule blæst der 
var på aftenen og ikke kunne 
spille haven ordentlig op. Så 
er man iblandt dem, som er 
heldige med vejret: snyd ikke 
jer selv for en godt under-
holdt aften!

Jbc@koebenhavneravisen.dk

kuNST 6.-20. august kan du 
finde udstillingen ”Journey 
to the Cosmos” af Vittoriano 
Delgado i Galleri Ipanema i 
Store Kongensgade 116: tjek 
det ud på www.ipanema.dk. 
Der er farver over feltet, det 
er livsglad kunst. 

DELGADO

LIbERTINEREN
Når en fransk filosof tænker med begge sine hoveder skaber det små finurligheder og 

mange morsomheder. Grønnegårds Teatret gemmer teaterjuvel i haven frem til 22. august.

Af Jacob Borg Christensen

En kavaler og en kavalergang.
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13 år – og festen 
fortsætter

Diskotek IN i Nørregade 1 fylder 13 år og festen har aldrig været bedre. Med 13 år på bagen er det stadig 

et sted i rivende udvikling og en fest der valfartes til. En fest som aldrig slutter – med kø udenfor.

Af Alexander Højfeldt Lund

NATTELIV I weekenden omkring den 
30. august vil festen i Nørregade 1 
være endnu vildere og endnu bedre 
end den plejer at være. Discotek IN 
fylder 13 år. Ikke alene skal der, i 
den anledning, festes rigtig igennem, 
også Discotek IN skal udvides.

”Vi giver den rigtig gas denne 
weekend og i anledning af vores 
13. år åbner vi så en fjerde natklub, 
Electrolysen Open Air, netop denne 
weekend. Det kommer til at ske med 
to store DJ’s Michael Parsberg, produ-
ceren bag Safri Duo og Morten Ham-
penberg, som er manden bag netop 
projektet Hampenberg, der også har 
stået bag mange dance hits gennem 
vores levetid” fortæller Dennis Skaa-
rup, direktør for Discotek IN.

Udover åbningen af en ny natklub 
udgives der også, for første gang si-
den 2002, en The Sound of IN kom-
pilations-Cd. Cd’en er en dobbelt-Cd 
og består af en opsamling af hits fra 
2002 og frem samt en samling af de 
største hits lige nu. 

”Planen er, at vi fremover vil sen-
de Sound of IN Cd’ere på gaden med 
jævne mellemrum” uddyber Dennis 
Skaarup.    

Et sikkert festhus 
Den 30. august 1996 blev dørene til 
Discotek IN slået op. Ambitionen var 
at skabe et festhus, hvor alle kunne 

være med. Et sted, hvor gæsternes 
dans og aktiviteter var i centrum for 
festen og hvor alle kunne føle sig til-
pas uden at der konstant var slagsmål 
eller en ubehagelig stemning. 

”Jeg ville skabe et sted som havde 
udtømt og fjernet alle de dårlige ople-
velser jeg selv syntes jeg havde haft i 
byen i mine egne teenageår. Det skulle 
være et festhus, hvor man kunne give 
den max. gas, hvor der ikke var en for 
tidlig lukketid og hvor der var fri bar 
så problemer med økonomi ikke var 
en årsag til at gå hjem eller føle sig un-
derlegen. Det skulle simpelthen være 
et fristed som ikke spillede ”sjælere” 
hvert fjerde nummer fordi man skulle 
i baren for at købe noget, så stedet kun-
ne få penge i kassen” fortæller Dennis 
Skaarup.

En del er dog ændret siden man 
åbnede for første gang for 13 år si-
den, ikke mindst sikkerhedsmæs-
sigt. Der er blandt andet blevet 
opsat 80 kameraer, så personer der 
opfører sig uhensigtsmæssigt kan 
identificeres og udelukkes, så de 

ikke ødelægger festen for de andre 
gæster.

”I dag har vi også meget mere styr 
på hvem der skal lukkes ind og hvem 
der skal udelukkes og for at undgå unø-
dig vold sorterer vi folk med forkert at-
titude fra allerede i døren. Så i dag er 
vi et af de mest sikre steder at besøge” 
siger Dennis Skaarup.

Et bredt publikum
Med tre, snart fire, natklubber er 
Discotek IN et festhus der spænder 
over mange stilarter indenfor den elek-
troniske scene samt hit-musik. Der er 
mulighed for at trække sig lidt tilbage 
i VIP-områder og lounges eller trykke 
den af på The Dance Floor i hjertet af 
IN. Der er med andre ord noget for næ-
sten en hver smag.

”Vi har unge festmennesker og de 
favner meget bredt stilmæssigt. Folk 
kan komme i store grupper som ven-
ner, men hvor de ikke har samme mu-
sikstil og feste det samme sted. Det er 
et meget blandet publikum og det er 
blevet bredere med årerne efterhån-
den som vi har åbnet flere afdelinger” 
siger Dennis Skaarup. 

Og gæsterne strømmer til Discotek 
IN. Det er ikke ualmindeligt at se en 
lang kø foran indgangen allerede kl. 
23, for her ved man at kan der festes 
igennem.

”Weekend efter weekend oplever jeg 

et adrenalin-kick uden lige. Jeg oplever 
en massiv feststemning uden mage, 
men først og fremmest modtager jeg så 
meget positiv energi fra gæsterne. Det 
er en fantastisk berigende oplevelse at 
se så mange glade fest-aber og det gør 
mit job som DJ til en sand fornøjelse” 
fortæller Peter Feldthusen, resident DJ 
på Discotek IN.

Succes og udvikling
Discotek IN er i konstant udvikling. 
For 13 år siden var der en natklub og 
nu gøres der klar til at åbne en fjerde 
natklub under samme tag. Det er på 
den måde succesen skal fortsætte.

”Succesen fortsætter, håber jeg, hvis 
vi bliver ved med at holde os up-to-date 
med udviklingen. Hvis vi stadigvæk 
lytter til vores kunder samt observerer 
deres ønsker og behov og retter os ind 
efter disse, så tror jeg vi vil være her 
længe endnu. Vi har aldrig ligget stille 
og gør det ikke før den dag vi lukker, 
hvilket forhåbentligt ikke sker. Vi har 
gennem tiden i den grad skabt tradi-
tioner og historie og den håber jeg sgu’ 
ikke uddør” slutter Dennis Skaarup.

Hvis man skulle have lyst til at op-
leve festen og den fri bar selv, så holder 
Discotek IN åbent hver fredag fra kl. 
23.00 til 08.00 og hver lørdag fra 23.00 
til 10.00.
  

ahl@koebenhavneravisen.dk 

”Jeg ville skabe et sted som 

havde udtømt og fjernet 

alle de dårlige oplevelser jeg 

selv syntes jeg havde haft i 

byen i mine egne teenageår.
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- Din kontakt til 
lokal købekraft 

i Indre By

Telefon: 

70225538
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Sankt Annæ 
Kiosken

Københavns største
blad & avis udvalg!

St. Kongensgade 40

Larsbjørnsstræde 9 
Tlf. 33 32 37 90

Et stykke 
med tyrkisk?

pIZZA   Det tager sig måske 
beskedent ud, det lille piz-
zeria i Larsbjørnstræde, men 
indenfor hos ejer Fevzi Sert-
dmir fejler selvtilliden ikke 
noget. Han er ganske tilfreds 
med sin lille forretning – og 
det selvom den oprindelige 
tanke ikke inkluderede piz-
za. »Da vi åbnede i 1991 var 
det som café« forklarer Fe-
vzi. »Det gik bare ikke særlig 
godt, så vi besluttede os for at 
lave pizza i stedet«. De runde 
pizzaer blev efterhånden 
suppleret med de firkantede 
slices, og først da fandt Istan-
bul for alvor sin form. »Vi var 
nummer to i København med 
pizzaslices. Der var nogle ita-
lienere rundt om hjørnet der 
kom først, men de lukkede 
efter et år, og vi så overtog 
vi faktisk alle deres kunder«, 
mindes Fevzi. 

Tyrkiske traditioner
Tyrkisk pizza er Fevzis egen 
opfindelse og interessen for 
det tyrkiske køkken, har han 
ikke fra fremmede. Fevzi 
er udlært tyrkisk kok fra fa-
derens à la carte restaurant 
Istanbul, der i sin tid lå rundt 
om hjørnet i Sankt Peders 
Stræde. »Det der gør vores 
pizza tyrkisk, er blandt andet 
bunden. I almindelige piz-
zaer bages det hele sammen. 
Bund, sovs og fyld. Vi bager 
bunden først, og det giver 
både smag og sprødhed«, for-
tæller Fevzi. »Vi har tyrkiske 
råvarer som vores oksekød 
og den tyrkiske salami, men 
det også måden vi tilbereder 
vores råvarer på, der gør piz-
zaen speciel. Vi marinerer 
både kød, kartofler, tomat, 
aubergine og squash, inden 
det kommer på pizzaen. Det 
giver baren en helt særlig 
smag«. 

Gadekamp
Selvom der er godt gang i ov-
nen, er Istanbul ikke alene 

om pizzabuddet. Italienerne 
er igen kommet på banen i 
Larsbjørnstræde.  Det tager 
Fevzi nu ganske roligt: » Jeg 
ville gerne dyrke det tyrkiske 
endnu mere, men så ville jeg 
skulle bruge mere plads, end 
det jeg har i forretningen. Det 
vigtigste for mig er kvalite-
ten. Pizzaen skal være hjem-
melavet af friske råvarer, og 
det tror jeg er grunden til, at 
vi klarer konkurrencen«.  

Selvsikkerheden er måske 
i orden, men engang imel-

lem er der alligevel ikke 
noget bedre end at modtage 
lidt ”stræde kredit”: »Nogle 
gange, når jeg sidder udenfor 
ved det lille cafébord, kan jeg 
høre folk på gaden sige: ”Der-
inde, der skal du prøve et piz-
zaslice”. Det gør mig rigtig 
glad, de ved jo ikke at det er 
mig, der er chefen«, smiler 
den stolte ejer.

cv@koebenhavneravisen.dk

Kvadratisk. Praktisk. God. Måske et stjålent slogan, men 
det passer perfekt til Istanbuls hovedattraktion; det tyrkiske 
pizza-slice. Fevsi Sertdmir fortæller fra Larsbjørnstræde.

Af Caroline Voetmann

Tyrkisk pizza er Fevzis egen opfindelse
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Nyt  &  Genbrug

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

20 - 23 AUGUST 

HUSET MAGSTRÆDE

Billetter på tlf: 60 81 43 42 eller www.vildskud.dk

FESTIVAL FOR UAFHÆNGIGT TEATER

Kras
Congo
LilleLab
GelderaK
Gordon Lyn
Søster og Co
Pain Group Inc
Black Box Pangea
Reverse Collective
Miss Danmark Productions
Sammenslutningen af Uafhængige Kunstnere

pENGE  I august udkommer den første af de 
kommende fem nye pengesedler fra Natio-
nalbanken. Men også Nationalmuséet har en 
finger med i seddelpressen: ”På den nytrykte 
50 ér  kan man bl.a. se lerkarret fra Skarp Sal-
ling i Nordjylland. Karret er et af de fineste 
eksempler på keramisk formgivning og deko-
ration fra stenalderens Danmark. Lerkarret er 
formodentlig blevet brugt ved en begravelse 
som offergave til de døde eller højere magter. 
Kom tæt på karrets historie i omvisningen d. 
16/8 kl. 13. Du kan også selv dykke ned i hi-
storierne bag oldtidsfundene på sedlerne med 
gå-selv-guiden Danmarks Oldtid på sedlerne.” 
Penge repræsenter ikke kun værdi men også 
de værdier vi har tilfælles hertillands: Når vi 
nu blærer os med alle vores broer – som om 
Danmark var et knudepunkt i verdens midte! 
– er det godt at huske på hvor vi kommer fra, 
nemlig bondesamfundet. 

Pengeværkstedet
”Lav din helt egen pengeseddel i børnework-
shoppen hver søndag i august kl. 12-15. Be-
stem selv, hvordan du synes, en pengeseddel 
skal se ud. Det er kun din fantasi, der sæt-

ter grænser. Pengeværkstedet er gratis, og du 
kan komme og gå, som du vil”, skriver Nat-
Mus på deres hjemmeside. Kan man mon få 
en pengeseddel med sig selv på, eller sin mor 
eller sin hund eller en rose med hjem? Se, det 
er spørgsmålet som politiet ikke tillader vi 
røber her.

Foredrag om amuletter 
og slavehandel
Hver søndag kl. 13 kan unge og voksne opleve 
noget helt andet end pengesedler og i stedet 
høre om f.eks. ægypternes magiske amuletter 
eller stå ansigt til ansigt med døden i oldti-
den. Og har man humør og ansvarlighed kan 
man også høre om slavehandelen fra de afri-
kanske riger på Guldkysten til plantagerne i 
Vestindien: Danmark har en trist underbe-
lyst historie på samvittigheden, da vor nation 
fragtede omkring 300.000 slaver fra Afrika til 
Amerika. Mindst 10 % klarede ikke overfar-
ten som bl.a. Grev Bernstorff stod for – ja, 
ham med egen vej og S-station. 

Har du udenlandske turister på besøg, er 
der omvisninger på engelsk hver tirsdag, tors-
dag og søndag kl. 11.

jm@koebenhavneravisen.dk

I august kommer den ny 50’er, den første i rækken med billeder af danske broer og oldtidsfund: 
Og da penge fylder meget i vor tid, er det måske tid til at lege med dem og lave sine egne. Børn 
og barnlige sjæle inviteres af Nationalmuseet alle søndage i august kl. 12-15. PS: Det er gratis…

TRYk DINE EGNE pENGE 
I NY VESTERGADE

Af Jeppe Marsling

Knippelsbro kommer på 200 kr.-seddelen: broen opførtes første gang 1618-20 af Christian 4., mens den 
nuværende Knippelsbro, den femte i rækken, er fra 1937. Når skibe skal passere den 115 meter lange bro 
for at komme til Sydhavnen, hæves broens klapfag, så sejlbredden bliver 35 meter.



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

sammen med dig, med vinen der passer til.

Store Kongensgade 56         www.ostehjornet.dk

. Ost fra hele verden. Sandwich. Charcuteri. Tapas. Weekendtallerken. Picnicplatte. Ostebord. Receptionsbuffet

Vi tilbyder
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