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TILBAGEBLIK: Ny MErcE-
dEs-BENz forhANdLEr

rEsTAurANT ouBæK 
udEN ouBæK

KøBENhAvNsK MusIK-
KæLdEr LuKKEr 

AfTErsKI PÅ 
GoThErsGAdE

dA MoNTMArTrE 
vAr I NørrEGAdE

Husk at booke din julefrokost med byens skønneste mad.
(Københavns smukkeste udsigt er inkl. i prisen)

Book på telefon 3331 0130 eller på www.customhouse.dk

Læs hELE
ArTIKLEN 
PÅ sIdE  31Læs hELE

ArTIKLEN 
PÅ sIdE 16

svAr PÅ
sPørGsMÅLET 
PÅ sIdE 12

NY PROFILBUTIK

Store Kongensgade 40
København K

Tel. 52 17 83 38
www.benedikteutzon.dk

Mandag - Torsdag 10:00 - 18:00

Fredag 10:00 - 19:00

Lørdag 10:00 - 14:00

Oplev både det græske 
og danske køkken

Åbningstider
man - torsdag 11.00 - 22.00
fre - lørdag     11.00 - 23.00
søndag lukket 

Store Kongensgade 44
1264 København K.
Tlf. 33 93 69 29

 Hunter 
gummistøvler

PINK FLAMINGO
STRANDVEJEN 161

2900 HELLERUP
TLF. 39 62 07 39

Str. 35-45
Sort, army, navy
og mørkebrun

kr. 799,-

PERFECT FOR
EVERY WEATHER...
RAIN AND COLD

udGrAvNING Fundet af et stykke trækul fra jernalde-
ren i forbindelse med metroudgravningerne gør Køben-
havn 300 år ældre end hidtil antaget.

PorTræT ’Frankies Køkken’, 
som åbnede tirsdag den 23. 
november, er den femte re-
staurant, som Anders Aaga-
ard Jensen åbner i Indre 
By siden 2007. I 2006 brød 
han med sine to partnere i 
Cofoco-kæden for at gå solo. 
Her fire år efter er han ikke 
i tvivl om, at det var en rigtig 
beslutning.

”Et skib har én kaptajn. 
Der er ikke nogen, der står og 
diskuterer, om de skal til højre 
eller venstre. På samme måde 
skal en forretning have én kap-
tajn, der siger, hvad vi skal,” 
siger Anders 
Aagaard Jen-
sen.

1 klasses
reparationer 

fra morgen til
aften eller fra

dag til dag

Håndbyggede
CYKLER

st. kongensgade 57
1264 kbh k

tlf: 3311 1211
www.cykelmageren.dk

åbningstider

Mandag  
10.00 - 18.00

tirsdag - fredag
9.00 - 18.00

lørdag  
10.00 - 15.00c
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TEKST SARAH LOUISE PEDERSEN  //  LITOGRAFI W. C. KRüGER (CA. 1850) 

’KAPTAjN-
AAGAArd’

KoNKurrENcE
Vind en flaske 

cristal 
champagne 

til en værdi af 1495,- kr.

Konkurrencen er i 
samarbejde med 

vinoble - skt. Petri.

KøBENhAvN Er 
BLEvET æLdrE
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Sidste år var det en streg i COP 15 skræks-
cenariet, at Kong Vinter slog til den 18. de-

cember. Foran Bella Center opstod hjerteskæ-
rende scener, hvor tyndt påklædte delegater 
måtte vente i timevis foran indgangen. No-
vember 2010 vil blive husket for, at den hvide 
pest dryssede ned en måned inden juleaften.

Sjap og søle i city understreger de mange 
fortovshuller og skæve belægninger, hvor 

hele indsøer ansamler sig; man kunne ønske 
sig et gangbræt som i de åbne rendestenes 
tid. Bunkerne bulter sig op, angsten for is på 
fliserne holder de ældre hjemme, byen bebyr-
des af vintervejrets voldsomhed.

Statsbanerne rammes også af flere nedbrud 
i nedbørstider som disse, og det kan man 

nære moderat forståelse for. Dog besværer 
uafhentede passagerer sig med rette over 
manglende information. DSB må ellers have 
brugt millioner på kurser om forsinkelsesop-
lysning på klart og tydeligt dansk.

Skubberi og sure miner er, hvad vi aller-
mindst har brug for, når Polarmanden ka-

ster billiarder af iskrystaller i en storby, der 
slet ikke bryder sig at blive drysset til. Lad os, 
ikke mindst i betragtning af den tilstunden-
de julehøjtid, opføre os civiliseret og smile til 
hinanden frem for at snerre på gader, i butik-
ker, på beværtninger samt i trafikken. Og pas 
nu på tyve i trængslen.

Københavneravisen

Meldingen kom lidt tidligere end ven-
tet, men ikke uventet. De udenland-

ske entreprenører har opdaget, at Køben-
havn er en gammel by, og i gamle byer er 
det mere besværligt at anlægge underjor-
diske jernbanetunneller.  Sammenstyrt-
ningen i forbindelse med metrobyggeri i 
Køln, hvor stadsarkivet og dets tusind år 
gamle dokumenter faldt i dybet, må give 
gravespecialister onde drømme. Derfor 
øges prisen for den nye københavnske me-
troetape med foreløbig tre milliarder til 
21.000.000.000 kr.

Mange penge for at anlægge en bane, som 
selvfølgelig vil styrke infrastrukturen, 

men alligevel ikke tager højde for alle behov. 
Enhver logisk tænkende amatør ville for ek-
sempel have sendt Metroen til Holmen og 
skånet Marmorkirken og Gammel Strand. At 

arbejdet er påbegyndt vidner de omfattende 
afspærringer om.

Man tør godt vædde ti returbilletter til 
Vestamager på, at Metroen frem til sin 

færdiggørelse om syv-otte år vil stige med 
yderlige 5-8 milliarder (i 2008 kroner). Det of-
fentligt ejede selskab vil blive presset og skal 
løbende have tilført yderligere statslige og 
kommunale midler for ikke at gå bankerot.

Meningen med Metroen er såmænd god 
nok. Men fremgangsmåden og finan-

sieringen giver med god grund anledning til 
debat og kritik og danner dermed et modsæt-
ningsforhold og en generel irritation blandt 
borgerne, som et almennyttigt transportsel-
skab kunne være foruden. Den eksisterende 
Metro fungerer jo ganske udmærket.

Københavneravisen

ud AT sNE

METroMILLIArdErNE

restaurant // take away // cocktails
catering // arrangementer // receptioner

Sushitreat FOX · Jarmers Plads 3 · 1551 Kbh V.
Sushitreat.dk  ·  Tlf: 3338 7030

Bestil din mad online på sushitreat.dk



JUL I KVALITETENS TEGN

Vinoble Skt. Petri

kryStalgade 18

1172 københaVn k

tlf   +45 33140387

SktPetri@Vinoble.dk                        

www.Vinoble.dk/SktPetri

Mandag - torSdag kl. 9:30 - 17:30

fredag kl. 9:30 - 18:00

lørdag kl. 10:00 - 14:00

Du sparer mange penge ved at handle hos din lokale vinhandler!
hver gang du køber en flaske vin, sørger vi for at den rammer rigtigt til maden. Så mad og vin sammen bliver en rigtig god oplevelse… hver gang!
Vi leverer til deres adresse uden beregning i københavn k ved køb på 12 flasker eller mere. – VINOBLE Skt. Petri – Din lokale Vinhandler!

Crane Lake Merlot (rød)
eller Chardonnay (hvid)
Californien
59,-
ta´ 6 flasker for 300,-
Spar 54,-
 
 

Crane Lake Merlot (rød)
eller Chardonnay (hvid)
Californien
59,-
ta´ 6 flasker for 300,-
Spar 54,-

1884 Malbec, Escorihuela
Mendoza, Argentina
”5 stjerner i ekstra bladet”
85,-
ta´ 6 flasker for 450,-
Spar 60,-

 

Zinfandel California 2008/09
Cline Cellars, 
Californien, USA
99,-
ta´ 6 flasker for 450
Spar 144,-
 

Ripasso, Valpolicella
”Le Crosare” Lenotti 2007/08
Veneto, Italien
119,-
ta´ 6 flasker for 650,-
Spar 64,-

 

Chateauneuf-du-Pape
Vignes du Prince 2008
Cellier des Princes
normalpris 159,-
nu 125,-
Spar 34,-
 

Amarone ”Black Label”
Veneto, Italien
normalpris 199,- nu 149,-
Spar 50,-
 

Brunello  di Montalcino
Rio Cassero
”fra Super året 2004”
normalpris 299,-
nu 199,-
Spar 100,-
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røveri på en restaurant på Esplanaden

Fredag den 5. november 2010 kl. 18.12 fik en mand med en kniv truet sig til et kontant pen-

gebeløb. Gerningsmanden, der flygtede fra stedet muligvis i retning mod Langelinie, blev be-

skrevet som: 

A: Mand, af dansk afstemning, 25-30 år, ca. 200 cm. Han bar en sort elefanthue og sort tøj. 

Han havde 5-10 cm. langt krøllet/bølget mellemblond hår. Desuden havde han en ”fjedrende” 

gang.   

Tricktyveri/røveri i studiestræde

Søndag den 7. november 2010 kl. 04.32 blev fire personer af anden etnisk herkomst i alderen 

16 til 24 år anholdt efter, at de var blevet udpeget som gerningsmænd til et tricktyveri, som 

blev udført ved at fastholde offeret. 

De anholdte var i besiddelse af en del ting, der gør det sandsynligt, at de var de skyldige i 

forbrydelsen.

Alle blev efterfølgende fremstillet i dommervagten og varetægtsfængslet i 23 dage.   

slagsmål i Boltens Gård

Onsdag den 10. november 2010 kl. 03.57 måtte politiet rykke ud til et slagsmål, hvor mellem 

10 og 12 personer deltog. Ingen af deltagerne i slagsmålet ville fortælle politiet, hvad uover-

ensstemmelserne gik ud på.

En del af deltagerne i slagsmålet blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.  

 

Ild i lejlighed i Adelgade

Mandag den 15. november 2010 kl. 22.20 blev en 51-årig kvinde reddet ned fra sin altan af 

snarrådige beboere, der ved hjælp af opstillede borde og stole kunne bringe kvinden i sik-

kerhed.

Kvinden blev kørt på skadestuen til observation for røgforgiftning. 

Hændelsen undersøges nærmere.   

vold mod dørmand i Lille Kannikestræde

Fredag den 19. november 2010 kl. 02.37 blev to mænd på 24 og 25 år anholdt for overfaldet 

på en dørmand. Den tilskadekomne dørmand blev kørt på skadestuen, fordi han havde fået 

en hjernerystelse. 

vold mod metrosteward på Kongens Nytorv metrostation

Onsdag den 24. november 2010 kl. 04.58 overfaldt en 22-årig, tilsyneladende psykisk syg 

kvinde to metrostewards. Hun blev tilbageholdt og overdraget til politiets varetægt. 

Kvinden blev efterfølgende indlagt på et psykiatrisk hospital og in absentia fremstillet i dom-

mervagten, hvor dommeren varetægtsfængslede hende i 13 dage.   

Eventuelle henvendelser i sagerne kan rettes til station city på tlf. 33 14 14 48

dE BLÅ BLINK
Af Alexander Højfeldt Lund

ROYAL MINI SKO

Knabrostræde 3, 1210 Kbh K
Tlf.: (+45) 33 12 20 26
Fax:. (+45) 33 15 48 63
E-mail: royalstudiomini@hotmail.com

 

www.cph-art.dk 
online  
kunstmagasin
 
Spændende artikler og 

kunstnerprofiler med gallerier, blogs, 
eventkalender og meget mere.

www.cph-art.dk

BOGHUSET.DK



ZOO Bars 3-retters Menu  345
Forret / Hovedret / Dessert - Valgfrit fra kortet

FOrretter

Håndskåret CarpaCCiO aF OkseMørBrad 115
Trøffelolie / Parmesan / Syltede Svampe

tatar aF Laks 95
Tomater / Persillemayo / Salt Nougatine

MOuLes Frites 125
Blåmuslinger / Safran Aioli / Urter / Cremet Suppe / Fritter

tOMatsuppe 75
Creme Fraiche / Purløg / Semi-dried Tomater

Cæsar saLat 125
Kylling / Romaine / Croutoner / Cæsar Dressing / Høvlet Parmesan

5 sLags tapas  130
Saucer / Tapanade / Sprødt Tilbehør / Brød

HOvedretter

8 sLags tapas  175
Saucer / Tapanade / Sprødt Tilbehør / Brød

WOkken 155
Kylling / Grønsager / Nudler / Chilisauce

ZOO Burger  145
Trekorn / Chilimayo / Jalapenos / Pickles / Cheddar Ost / Bacon

dagens Okse 245
Bearnaise / Kartoffel / Løg i Tekstur

dagens Fisk 195
Skummende Sauce / Fennikel / Sprødt Brød / Rødbede

LaMMekrOne a La BLOOdy Mary 245
Tomat / Tabasco / Blegselleri / Vodka

stegt ungHaneBryst 165
Hvidvinssauce / Chorizo / Perlebyg / Gulerødder

dessert

udvaLg aF Oste 75
Oliven / Rugbrød / Radiser

ZOO CHOkOLade dessert 75
Gâteau Marcel / Fudge / Havtorn

CHeese Cake  75
Blomme / Karamel / Melisse

aFten
ZOO BrunCH (11.00-14.00) 125
Yoghurt m. Bærkompot & Honning / Frisk Frugt / Serrano Skinke 
Røræg / Bacon / Små Oksepølser / Citrusmarineret Laks / Marmelade
Pandekage / Økologisk Røde Kristian / Manchego / Kage

griLLet panini 55
Serveres m. Rødløg / Chilimayo / Tomat
Chorizo / Cheddar
Serrano / Manchego 
Kylling / Bacon

Burgers
Serveres m. Tomat / Rødløg / Salat / 200g Bøf / Fritter

tHe FOrester 125
Urtebrød / Karl Johan Mayo / Spinat / Parmesan /  Krydderurter 
Syltede Svampe

ZOO Burger 125
Trekorn / Chilimayo / Jalapenos / Pickles / Cheddar Ost / Bacon

tHe sOpHistiCated 125
Focaccia / Manchego / Serrano Skinke / Oliven / Trøffelmayo
Syltet Peberfrugt

Cæsar saLat 75
Romaine / Croutoner / Cæsar Dressing / Høvlet Parmesan
Kylling eller Laks +25 

skaLdyrssaLat 95
Rå Beder / Hvidløgsmarinerede Rejer / Hasselnødder / Fennikel
Granatæble Vinaigrette

tOMatsuppe 75
Creme Fraiche / Purløg / Semi-dried Tomater

kartOFFeL & pOrre suppe 75
Sprød Bacon / Croutoner / Krydderurter

FrOkOst

ZOO juiCe 38
Appelsin / Æble / Ingefær / Rødbede / Gulerod

purpLe rain 38
Rødbede / Æble / Ingefær

ZOO passiOn 38
Ananas / Æble / Passion

super tan 38
Gulerod / Æble / Ingefær / Appelsin

detOx 38
Appelsin / Mynte / Hyldeblomst

sWeet Winter 38
Tomat / Selleri / Æble / Gulerod 

Alle juice er 50 cl.

juiCe

ZOO Bar · sværtegade 6 · 1118 køBenHavn k · BOOking på WWW.ZOOBar.dk · +45 3315 6869
tirsdag-Onsdag 11-24 · tOrsdag 11-03 · Fredag-Lørdag 11-04
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UNIKKE HÅNDLAVEDE JULEGAVER SOM FÅR SMILET FREM

Galleri Ipanema · Store Kongensgade 116b · 1264 København K
www.ipanema.dk  · information@ipanema.dk · Tlf. +45 2721 6060

ÅBNINGSTIDER: 
Onsdag – torsdag – fredag fra 13.00 – 18.00  –  Lørdag: 11.00 – 15.00    

Figurerne er håndmalede med akryl farver i unikke forskellige mønstre, 
og erfremstillet af kalabas, keramik, kokosnødder og pap mache.

De smukke afro-brasilianske inspirerede fi gurer, fi ndes hos Ipanema i 
forskellige størrelser og mønstre fra kr. 550,-

 
 

UNIKKE HÅNDLAVEDE JULEGAVER SOM FÅR SMILET FREM 
 

    
 

Figurerne er håndmalede med akryl farver i unikke forskellige mønster, og er 
fremstillet af kalabas, keramik, kokosnødder og pap mache. 

De smukke afro-brasilianske inspirerede figurer, findes hos Ipanema i forskellige 
 størrelser og mønstre fra  kr. 550,- 

 
Galleri Ipanema, Store Kongensgade 116 B, 1264 København K, www.ipanema.dk   Tlf.:2721 6060 
Åbningstid: onsdag – torsdag – fredag fra 13.00 – 18.00    Lørdag: 11.00 – 15.00     
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glaskunst & butik 
Store Kongensgade 90

Tlf. 3313 7097
www.joergensenmoerchdesign.dk

sTørrEPorT 
sTATIoN

af Tårnfalken 

Seneste nyt er en vandretun-
nel, der fra Frederiksborg-
gade skal føre passagerer 
under Nørrevold og frem til 
perronerne for S-tog, Metro 
og regionale dieseldrønere. 
Folketingets trafikforlig af-
sætter 0,1 milliard til denne 
aflastningskanal. Den un-
derjordiske forbindelse er 
måske første skridt til den 
længe bebudede forandring 
af gamle Nørreport til noget 
større. Firs år går hurtigt.

Man har lykkeligt glemt 
alt det rabalder, der for under 
ti år siden opstod ved tunnel-
forbindelsen mellem DSB’s 
område og Metro-opkom-
lingen. For at sikre et vist 
tempo langs smalle passager 
spillede man efter anbefa-
ling fra en engelsk specialist 
lystig marchmusik. Nu får 
vi se, om endnu et gedigent 
grave- og borearbejde vil gøre 
porten til byens hjerte van-
skeligere at passere.

Ambitionerne på trafik-
området er uden ende. Et 
tredje spor mellem Østerport 
og Nørreport kunne reducere 

risikoen for styrrelser, man 
tør slet ikke forestille sig, 
hvad det kan løbe op alt in-
klusive. Står det til de stålsat-
te automobilfornægtere, skal 
Nørrevoldgade reduceres til 
et enkelt kørespor i hver ret-
ning, og ved stationen skal 
de samles, så der opstår en 
plads foran Frederiksborgga-
de. Men hvad skal man med 
en nedgang fra Frederiks-
borggade, hvis de trafikale 
hindringer, altså bilerne, er 
borte?

Alt dette er udfordringer, 
som de ansvarlige mænd og 
kvinder kalder det. Udfor-
dringen består først og frem-
mest i at modne projekterne 
politisk, så der kan pooles 
penge til en femårsplan. Vir-

keliggørelsen er politikere 
og embedsmænd nødt til at 
overlade til fagfolk med for-
stand på udhuling.

Hvis undergrundbane-
tunnellen i Frederiksborgga-
de bliver til noget, anbefales 
installation af to elevatorer 
af hensyn til barnevogne, 
cykler, hunde, kørestole, 
gangbesværede, handicap-
pede og andre betalende bru-
gere.

Nu vi er i dybet: Antallet 
af Metro-siddepladser i de 
små Ansaldo-tog er skåret 
ned og erstattet af et gult 
gelænder. Flere må stå for 
at give plads til køretøjer og 
køtere, der slikker fremmede 
mennesker på hænderne til 
ejerens fryd.

PorTræT Vinoble Skt. Petri 
flyttede fra Kultorvet i 2009 
fordi lokalerne var slidte, og 
de nye lokaler i Krystalgade 
var billigere. 

”Vi har lidt mindre strøg-
salg, men vinmæssigt er det 
gået fremad. Spiritusmæssigt 
havde vi lige et års tid, hvor 
vi skulle indhente det niveau, 
vi var på før,” fortæller butik-
sejer Johnni Falkensten.

Kunderne har haft lidt 
svært ved at finde butik-
ken, men Johnni Falkensten 
fortæller, at folk hver dag 
kommer ind og er glædeligt 
overraskede over, at butik-
ken ikke er lukket.

”Det vi kan tilbyde er 
rådgivning, der gør, at man 
rammer rigtigt hver gang 
med vinvalget,” siger Johnni 
Falkensten.

Butikken har nogle en-
gagerede medarbejdere, der 
sørger for den bedste service. 
Samtidig tilbyder butikken 
at sælge folks vin videre gen-
nem ’Vinbanken’.

”Vi har cirka 1000 forskel-
lige flasker vin. Det betyder, 
at vi altid har noget fra en 
hvilken som helst årgang,” 
siger Johnni Falkensten.

kbh@koebenhavneravisen.dk

Af Henrik Løssl

’vI Er IKKE LuKKEdE’
Vinoble Skt. Petri flyttede i august 2009 fra Kultorvet til Krystalgade 18. 
Kunderne har haft lidt svært ved at finde butikken, men er altid glædeligt 
overraskede over at vinhandleren stadig findes. 
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STUDIESTRÆDE 12  –  1455 COPENHAGEN  –  +45 3315 2255  –  JAILHOUSECPH.DK

STUDIESTRÆDE 12  –  1455 KØBENHAVN K  –  3315 2255  –  JAILHOUSECPH.DK

STUDIESTRÆDE 12  –  1455 COPENHAGEN  –  +45 3315 2255  –  JAILHOUSECPH.DK

JAILHOUSE
BAR/RESTAURANT

Vi laver selskaber ud af huset             –             Ved betaling med udenlandsk kredit kort pålægges et kortgebyr

Menu
Forretter

Cremet Blomkålssuppe med persille olie.....54.00
Drysset med ristet spegeskinke.

Rejespyd stegt med chili og hvidløg.....69.00
Anrettet på mango/agurk salsa, hertil koriandercreme.

Hovedretter
Grillet laks.....169.00

Med spinat pasta, hertil stegte piement, bagte rødløg 
og hjemmelavet pesto.

Letrøget fasanbryst.....196.00
Med sauteret kålrabi, svesker bagt med bacon, 

hertil kartofl er og skysauce. 
Helstegt kalveculotte.....182.00                

Med kartoffelmos, savojkål, bagte selleri, 
hertil portvissauce.

300 gr. bøf af oksehøjreb med fedtkant.....198.00
serveret med bagt kartoffel med økologisk smør og 

crème fraîche, dagens garniture samt sauce bearnaise

Frisk pasta.....138.00
Gartnerens fl øde pasta (vegetar), eller
Gartnerens fl øde pasta med kylling.

Desserter
Vanilieis.....67.00   

På hjemmelavet æblekompot tilsmagt med kanel, 
hertil granatæbler.

Lun nøddetærte.....72.00   
Bagt med farin og sirup, 

hertil hjemmelavet kærnemælkssorbet.

Sammensæt egen menu
2 retter kr. 229.-
3 retter kr. 249.-

Ved valg af Bøf af oksehøjreb eller fasanbryst 
i menu tillægges kr. 25,-

Vin menu 
bestående at et glas udvalgt vin til hver ret

Vin menu til 2 retter kr. 89,-
Vin menu til 3 retter kr. 99.-

JAILHOUSE 
JULEFROKOST 

Hvide sild med løg og karrydressing
Hjemmelavet julesild med kapers og løg

Michaels graved laks med sennep/dild dressing
Lun fi skefi let med hjemmerørt remoulade

---XXX---
Flæskesteg med hjemmelavet rødkål

Lun leverpostej med bacon og champignon
Skiver af andebryst med hjemmelavet rødkål

---XXX---
Ris a la mande med kirsebærsauce
Forskellige oste med kiks og druer

---XXX---
Hjemmebagt brød med smør og fedt

Kr. 299.-
Fri øl/sodavand (under maden) kr. 99.- pr person

Fri bar (under maden - hele bordet) kr. 299.- pr person
Rygepauser indlægges efter ønske

Restaurantens
Danske Torsdags speciel

Wiener schnitzel
Stor snitzel af kalve inderlår

Serveret med”Wienerdreng” Grønne ærter 
pande ristede kartofl er og smørsauce. 

Kr. 139.-

URMAGEREN
Dronningens Tværgade

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

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

Ortopædisk fodtøj
Fodindlæg

Skoreparation
Nørre Voldgade 20
1358 København K

Telefon 33 13 51 42
www.wurtzen.dk
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Julen 2010
Vi åbner igen i år op for Vores 

klassiske Julebord.
i år Vil det Være bestående af:

Marineret sild, Julesild & M-sild

rødspættefilet Med reMoulade

graVet laks Med ræVe sauce

røget hellefisk Med røræg

reJer Med æg og Mayonnaise

æbleflæsk

andebryst Med surt

Medisterpølse

hJeMMelaVet leVerposteJ Med bacon

ribbensteg Med rødkål

ost & ris a lá Mande

 pris pr. person 340,- 

husk bordreserVation i god tid.
Min. 4 personer og kun Mod 

forudbestilling.

ring oM nærMere inforMation

STORE KONGENSGADE 56

restaurant  M 

store kongensgade 56

tlf: 33 15 85 77

I    DOGS
Hundesalon & shop

Store Kongensgade 116 · 1264 København K
Tlf.: 3313 2340 · Mail: info@ilovedogs.dk

www.ilovedogs.dk

NYHEDER
Masser af nyt 

vintertøj

Det Buddy belt “FAWN”
i cognacfarvet skind

eksklusivt hos 
I LOVE DOGS

TrAfIK Bilerne skal fra efteråret 2011 køre 
udenom Nørreport. I tre år lukkes den 
meget trafikerede Ring 2 for trafik ud for 
Nørreport station. Det sker i forbindelse 
med, at DSB, Banedanmark og Københavns 
Kommune gennemfører et stort modernise-
ringsprojekt af landets travleste trafikknu-
depunkt.

Lukningen af Ring 2 sker samtidig med, 
at store dele af København i forvejen er gra-
vet op i forbindelse med byggeriet af Metro 
Cityringen. Det betyder, at de 18.000 dag-
ligt passerende køretøjer må finde alterna-
tive ruter. Det kan betyde kødannelser i de 
parallelt løbende gader, Farimagsgaderne 
og Søgaderne.

Egentlig var det meningen, at trafikken 
skulle opretholdes, mens stationens beton-
loft blev renoveret, nye ventilationsanlæg 
etableret og nye stationsbygninger bygget. 
Men det viser sig nu, at en opretholdelse 
af trafikken ville betyde en forlængelse af 

byggeperioden på 18 måneder og gøre pro-
jektet til 331 millioner kroner mindst 25 
millioner kroner dyrere. 

Derfor foreslår et flertal i kommunens 
teknik- og miljøudvalg, at gaden spærres 
helt af for alt andet end cykler, busser og 
fodgængere. På den måde kan den nyreno-
verede station indvies i 2014. 

Venstre frygter dog, at den midlertidige 
lukning af Ring 2 kan føre til en perma-
nent lukning som set på Nørrebrogade. De 
Konservative ser dog ingen skjult venstre-
fløjsdagsorden og er glade for at spare skat-
tekroner.

Teknik- og miljøborgmester Bo Asmus 
Kjeldgaard (SF) er da heller i tvivl om, hvor-
for han foretrækker lukningsløsningen:    

”Vi skal have overstået det byggeri så 
hurtigt som muligt, så vi alle kan komme 
til at nyde den flotte station og forplads. 
Det ville ikke være en god løsning, hvis 
vi skulle have byggerod ved Nørreport 

BILErNE MÅ  udENoM 
NørrEPorT
Af Alexander Højfeldt Lund
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Farvergade 15 • 1463 København K • Tel. 33 91 82 80 • Fax 33 91 82 90
Man.-lør. 14-24 • www.reinwalds.dk • reinwalds@reinwalds.dk

KlassisK julefroKost
Hver lør.  fra kl. 12 • Man.-fre. fra kl. 14

Den store jule menu
kr. 500,-

 kr. 900,- incl. udsøgte vine

Vi serVerer også:
 tournedos

stegt med hvidløg og Bourgogne snegle
kr. 215,-

Boeuf Bearnaise
med hjemmelavet pommes frites

fra kr. 225,-
Karry ristede tiger Prawns 

i skaldyrs bisque
Confit de canard

med bagte æbler og pommes rösti
Mørk chokolade-skum

med orange skaller og
karamelliserede valnødder
3 retter kr. 350,-

JULE MENU

"

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

220,-

Rejsen med H.C. Andersen er en del  
af museets nyrenoverede udstilling, der 
åbner for publikum 15. oktober 2010

Åbent alle ugens dage kl. 10-16 
www.ptt-museum.dk

På rejse med H.C. Andersen
Aktiviteter, leg og historier  
i kommunikationens  
eventyrlige verden

Vinstuen 
Bernikow

Køkkenet er åbent 
1100-1530

Prøv f. eks. 
byens bedste sild

Kristen Bernikows Gade 2

1105 København K

Tlf.: 33 12 52 56

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

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

FROKOST

Brugt: 
Bar køleindsats m/ 
skuffer
Underbords opvasker – 
hatte opvasker
Kølediske – køleskabe
Dobbelt friture 2 x 15 L
Røre maskine 20 L – 
flamber bord 

Ring på tlf. 2424 1010

NY BAR
Bar køleindsats

BILErNE MÅ  udENoM 
NørrEPorT
Af Alexander Højfeldt Lund

Bilisterne i Indre By må se frem til tre år med trafikkaos i 
forbindelse med renoveringen af Nørreport station. 

Station i fem år samtidig med, at projek-
tet blev dyrere. For mig er det vigtigste, at 
vi får opgraderet den kollektive trafik, og 
Nørreport er Danmarks trafikknudepunkt 
nummer ét, og vi ved jo, hvor håbløs stati-

onen er i dag,” siger Bo Asmus Kjeldgaard 
til Politiken.

ahl@koebenhavneravisen.dk 
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HISTORIE Det berømte springvand 
er en gave til København fra den 
private forening, Foreningen til Ho-
vedstadens Forskønnelse, der med 
brygger Jacobsen fra Carlsberg som 
finansier ville forskønne den gamle 
købstad. De blev enige om, at et stort 
springvand ville være sagen, men 
hvor skulle monumentet rejses? 

Først var der tale om Kultorvet, 
men det gik ikke. De butiksdriven-
de var bange for, at et springvand 
ville forstyrre trafikken på torvet 
og dermed ødelægge handelsmu-
lighederne. Foreningen besluttede 
sig derefter for Amagertorv, men 
så opstod næste problem; hvordan 
skulle springvandet se ud? Efter en 
del stridigheder blev de enige om 
at tage udgangspunkt i et billede 
af maleren Edvard Petersen, der så 
blev modeleret af billedhuggeren 
Vilhelm Bissen. 

Rygtet om det nye springvand nå-
ede efterhånden ud til befolkningen, 
som spændt diskuterede, hvad det 
mon skulle forestille. Springvandet 
skulle præsenteres i forbindelse med 
kronprinseparret Frederik og Louises 
sølvbryllup, og københavnerne ven-
tede i spænding. 

Den 28. juli 1894 sprang spring-
vandet for første gang, men der gik 
ikke mange dage, før de første kri-
tiske røster lod sig høre. Folk var 
ikke tilfredse med de fire storke, 
frøerne og de lange siv på toppen. 
Man kunne da ikke placere noget så 
provinsielt inde midt i kongens Kø-
benhavn!

FOlkElIg OpSTand
De næste måneder blev springvandet 
omdrejningspunkt for en del ballade. 
Når mørket faldt på samledes folk 
omkring springvandet og hånede 
det. Aften efter aften mødtes unge 
og gamle omkring springvandet, der 
efterhånden trak flere mennesker 
til end byens udbud af beværtnin-
ger og underholdning. Nogle nætter 
var der helt op mellem 4000 og 5000 
mennesker samlet, og de store folke-
mængder gejlede hinanden op. No-
gen gange blev folk kastet i vandet, 
andre gange kastede en spøgefugl et 
par småmønter i bassinet, hvorefter 
andre kastede sig ned efter dem. Van-
det blev af flere omgange farvet både 

rødt og sort, og der blev søsat forskel-
lige fiskearter i bassinet.

Politiet måtte ofte ud til ballade, 
hvilke resulterede i gadekampe 
mellem borgere og politi. Nogle af 
uromagerne fik tildelt bøder, mens 
andre blev hevet med til arresten i 
Nørregade. På et tidspunkt blev uro-
lighederne så voldsomme, at politiet 
besluttede at sætte et stort gitter fast 
på kanten af bassinet. Storkene var 
blevet sat i bur, spøgte københav-
nerne. Efterhånden døde demonstra-
tionerne ud, og folk forligede sig med 
springvandet.

Men omkring 70 år senere skulle 
Storkespringvandet igen blive et kul-
turelt samlingspunkt. Denne gang 
var det tidens blomsterbørn, der sam-
ledes under storkenes vinger. Her røg 
de hash, delte blomster ud til forbi-
passerende og fortalte om fri kærlig-
hed og systemoprør, til byens pænere 
borgerskabs store irritation. 

Der opstod jævnligt uroligheder 
omkring springvandet, og politiet 
måtte igen i aktion, indtil de unge 
flyttede videre til Gammeltorv. Det 
var i den forbindelse, at protestsan-
geren Cæsar i 1965 blev kendt med 
sangen om Det store stygge Storke-
springvand.

Siden er der blevet ro omkring det 

i dag 116 år gamle springvand, der på 
trods af at have været samlingspunkt 
for mange uroligheder stadig står, 
som det blev bygget i 1894.

De seneste år er der opstået en 
diskussion om, hvorvidt det virke-

lig er storke eller om det i virkelig-
heden er hejre, der letter fra spring-
vandet, men det er en helt anden 
historie.

sze@koebenhavneravisen.dk

STORkESpRIngvandET: 
et historisk samlingspunkt

i dag er storkespringvandet en naturlig del af amagertorv. men sådan har det ikke altid været, 
og de fire storke har gennem tiden været vidner til både folkeopstand og blomsterfest.

TEKST SARAH zIEGLER EHRENREICH

I dag har Storkespringvandet fået fine naboer, bl.a. har George Jensen og Royal Copenha-
gen slået sig ned overfor. Den flotte mønstrede belægning på Amagertorv blev lagt i 1993 
og er designet af den danske billedhugger/grafiker/performancekunstner Bjørn Nørgaard.
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Sandwich .....................kr. 49,00
Parma skinke og bøffelmozzarella
Perlehøne og caponata
Bresaola og parmesan flig
Tyndsteg og marineret peberfrugter
Kalvekød med tunsauce
Grillet grøntsager og gedeost
Alle sandwich serveres i groft brød

Dagens suppe ................fra kr. 35,00
Dagens Pasta ................fra kr. 65,00
Lasagne .............................. kr. 60,00
Dagens salat ................ fra kr. 55,00

Små mozzarellaer og tomat .kr. 45,00
Bresaola (portion) .............kr. 65,00
koldt kalvekød 
med tun sauce (portion) .....kr. 60,00 

Brød som tilbehør       .......... kr. 5,00

Div. kaffe til at nyde i forretningen 
Samt take away
Udvalg af italienske fødevarer

Ved bestilling af mad ud af huset til 
større arrangementer ring venligst, 
så vi kan finde lige den løsning der 
passer til jer

Julekasser/kurve med italienske 
lækkerier fra  ...kr. 350 - 450 - 550

ITALIAN
CONNECTION

Store StrandStræde ii  ·  1255 københavn k
telefon: 33 11 11 37   –   Man-fre: 10.30 - 19.30   –lør: 10.30 - 14-30

Store Kongensgade 56         Tlf.: 33 15 50 11        www.ostehjornet.dk

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

Vi tilbyder oste, pølser og tapas fra hele verden!

To go ... Stort udvalg af  sandwich og Tapas!

Hvad enten du holder 
julefrokost for dit 
firma, eller din jule-
frokost er af  privat 
karakter, kan man 
altid finde et varieret 
udbud af  såvel tradi-
tionel mad som mere 
eksotiske retter hos 
Ostehjørnet. 

45,- pr. stk.
Tapas for 2

199,-

Julefrokost!
9 forslag

eller du kombinerer.

Oplev hvad rigtig god mad kan gøre for dine gæster!

ADD - 221x150 - Københavneravisen - Ostehjørnet - Julefrokost - 27-10-2010.indd   1 28-10-2010   13:26:30
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Jørgenholst_41x100.indd   1 11/05/06   10:36:21

Husk det gode fadøl til din julefrokost
Stort udvalg i økologisk og alm fadøl, samt vand og flaskeøl.

Vi kan bl.a tilbyde:

Humlekspressen ApS
Vandtårnsvej 64A

2860 Søborg
Telefon 39 18 37 37

Humleekspressen.dk

Fadølsanlæg med 1 hane

350,- kr (afhentet).

Tuborg Juleøl

25 liter fad, kun 610,- kr.

Braunstein White Christmas 

30 liter fad, kun 708,- kr

KoMMENTAr Da der boede 
omkring 150.000 københav-
nere inden for voldene, der 
faldt omkring 1858, udkom 
der 10-15 lokale aviser. Adres-
seavisen var en af dem, og 
her fandt man forretninger, 
der ville sælge varer og folk, 
der ville købe eller sælge ar-
bejdskraft. Den første spire 
til Københavneravisen, Ren-
destenen på fire sider gult pa-
pir i 800 eksemplarer, kaldte 
sig i 1993 adresseavis for de 
fem stræder, og den funktion 
er blandt de fordele, som en 
ægte lokal avis kan byde på.

Nærhed og nytte er bæ-
rende søjler i Københav-
neravisen og ingen ægte avis 
uden nyheder. Med et distri-
bueret oplag på over 10.000 

eksemplarer når vi vidt om-
kring og opfylder et informa-
tionsbehov.

For en fri avis på mar-
kedsvilkår gælder det om at 
gøre sig nyttig til fordel for 
læsere og annoncører. Og 
den skal være trykt på papir, 
så den kan læses af alle over 
alt i hele byen uden brug af 
elektricitet. At den også skal 
være på nettet er blot en selv-
følgelighed, men det stoflige, 
tryksværten og papiret, gør 
læsningen mere grundig.

Alle medarbejdere ved 
Københavneravisen vil ger-
ne takke hver enkelt, der på 
den ene eller anden måde 
har været med til at styrke 
avisen. Vi føler os velkomne 
overalt og hører venlige be-

mærkninger om hver enkelt 
udgave. Hver eneste dag 
mærker vi nærheden, nye 
kontakter knyttes, og nyt-
teværdien vokser. I løbet af 
2010 voksede vores pladsbe-
hov, og vi flyttede til større 
lokaler i Bredgade, så vi også 
i de kommende år kan tjene 
som byens bedste blad.
 
Glædelig jul og godt nytår til 
læsere og annoncører ønsker 
alle på Københavneravisen!
 
Robert Haren,
Ansv. chefredaktør

ByENs BLAd
Vind en flaske 

Cristal Champagne 
til en værdi af 1495,- kr.

Svar rigtigt på følgende spørgsmål:

Hvor er Vinoble Skt. Petri flyttet hen?
1. Bredgade 52   r
2. Krystalgade 18  r               
3. Vandkunsten 7 r

Send det korrekte svar senest d. 27. december 2010 til:
Københavneravisen, c/o Haren Media Group

Bredgade 21 B, 2. sal, 1260 København K
eller per e-post på: kbh@koebenhavneravisen.dk

Konkurrence i samarbejde med Vinoble Skt. Petri og Københavneravisen 



Klip ud og gem

FOOD BAR
BY BERRIS

ARRANGEMENT

FOOD BAR
BY BERRIS

MENUKORT

FOOD BAR
BY BERRIS

FOOD BAR
BY BERRIS

FIRMAFROKOST
✂

Foodbar kan stå for alt fra
menuforslag til service

Reception

Sommer buffet

Konfirmation

Dåb

Brunch

Bryllup

Fødselsdage

Firma arrangementer

Picnic

etc.

Eksempel på en ugemenu

Mandag
Varm ret – Traditionel lækker lasagne
Dagens salat – salatbar med 6 diverse grøntsager
Dagens pålæg – Parmaskinke med pesto
Rugbrød og franskbrød
Ost – 3 forskellige slags

Tirsdag
Varm ret – Thaigryde med ris
Dagens salat – råkost med frugt
Dagens pålæg – Rullepølse med italiensksalat
Rugbrød og franskbrød

Onsdag
Varm ret – Bagt laks med kartofler og hollandaise sauce
Dagens salat – Broccoli med feta
Dagens pålæg – frikadeller med kålsalat
Rugbrød og franskbrød

Torsdag
Varm ret – grillet kyllingebryst med kartofler vendt i gremolada
Dagens salat – tomatsalat med avokado og brøndkarse
Dagens pålæg – Roastbeef med pickles og cornichoner
Ost – 3 forskellige slags
Rugbrød og franskbrød

Fredag
Varm ret – Kalvecuvette med rosmarinbagte kartofler
Dagens salat – Grøn salat med dressing
Dagens pålæg – fiskefillet med hjemmelavet remoulade
Fredagskage – Bananchokoladekage
Rugbrød og franskbrød

Pris per person: 48 kr. ex moms
Levering: 100 kr. ex moms per dag

Morgenmad:
Yoghurt, croissante, kaffe, brød m. ost  50,-

3 salater  45,-
Dagens varme ret  60,-
Dagens varme ret med brød og salat  70,-
Lasagne 60,-
Dagens suppe  35,-
Dagens kage  20,-
Div sodavand  20,-
Div saft  20,-
Friskpresset juice  35,-
Smoothie  35,-
Vand  20,-
Kaffe  25,-
The  25,-
Chokolade 25,-

Udvalg af vin, chokolade og andre delikatesser

Dagens varme ret kan uden problemer
tages med hjem og varmes direkte i emballagen
i microbølgeovnen Mandag-Fredag 09:00-18:00, Lørdag 09:00-16:00

Tlf. 4040 8871, Chr. IX’s Gade 3, 1111 København K, www.foodbar.dk
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Hvornår skal julepynten frem i gadebilledet?

Anne Marie Ahler-Toftehøj 
”Jeg syntes juleoppyntning er helt 
vildt hyggelig, men det er først pas-
sende i slutningen af november.  Det 
er for tidligt, når de store forretninger 
begynder at jule i starten af novem-
ber. Så  hellere pynte efterårsagtigt 
op. Det ville også være fint med noget 
oppyntning i januar men med nogle 
andre typer lys end i december. ”

Kjeld Nielsen 
”Jeg har alle dage ment, at de starter 
for tidligt. I butikkerne  er det alle-
rede i starten af november, og det er 
jo en måned for tidlig.  Man burde 
vente til  december eller 1.  søndag  i 
advent, for det udvander jo simpelt-
hen julen, når man starter så tidligt.”

Katrine Petersen
”Jeg har tænkt over, at det er be-
gyndt i november, men det passer 
mig helt fint, for jeg er i forvejen 
i julehumør. For min skyld ingen 
alarm, hvis de starter tidligt. Det 
hjælper bare folk med at komme i 
julestemning.”

GAdENs 
stemme

Af Caroline Voetmann

Dansk frokostrestaurant 
af højeste kvalitet med 

hjemmelavede specialiteter af
friske råvarer efter typiske 

gamle opskrifter.

Larsbjørnsstræde 2
1454 København K

Tlf: 3311 5886 / fax: 3315 5856
www.husmannsvinstue.dk

froKosTresTauranT

HusmannsVinstue_41x60.indd   1 06/09/06   12:09:38

dEN INdrE 
sPøGELsEsBy
Tomme vinduer og øde kvadratmeter. Det er det 
billede, der tegner sig på flere gader i Indre by. 

 C i t y A v i s

 3 1 .   o k t o b e r   2 0 1 0   1 6 : 2 1 : 3 3
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nyåbnet moderne
italiensk restaurant

Book jeres julefrokost nu

Grønnegade 33 · 1107 københavn · Tlf. 7070 2015
 www.fabios.dk

nyåbnet moderne
italiensk restaurant

Book jeres julefrokost nu

Grønnegade 33 · 1107 københavn · Tlf. 7070 2015
 www.fabios.dk

nyåbnet moderne
italiensk restaurant

Book jeres julefrokost nu

Grønnegade 33 · 1107 københavn · Tlf. 7070 2015
 www.fabios.dk

sTøjGENEr Der er støj på de 
indre linjer. 80 procent af 
boligerne i Indre By er udsat 
for trafikstøj,  der ligger over 
den vejledende grænseværdi 
på 58 decibel. Cirka 20 pro-
cent af boliger er endda så 
støjplagede, at det ikke vil 
være lovligt at opføre nye bo-
liger på disse steder i byen.

”Der er meget trafik i In-
dre By, og samtidig er der 
dybe gaderum. Det vil sige, 
at der er høje bygninger på 
begge sidder. De to ting i 
kombination gør, at boliger-
ne bliver meget støjplagede,” 
siger Kåre Press-Kristensen 
Ph.D. i støj- og luftforure-
ning hos Det Økologiske Råd.

Samtidig er der en del 
trafik om natten i Indre By. 
Borgerne er mere generede af 
støj i aften- og nattetimerne 
end de er midt på dagen. 

”På landsplan er der 200 
til 500 mennesker, der dør 
på grund af følgesygdomme 
relateret til trafikstøj, og der 
er et par tusind indlæggel-
ser. Dertil kommer de kon-
sekvenser, som mange flere 
folk oplever. Det er blandt 
andet stress, fordi man får 
dårligere nattesøvn, og det er 
uoplagthed og irritabilitet,” 
siger Kåre Press-Kristensen.   

Københavns kommune 
har udviklet støjhandlings-
planer. Det er en helt konkret 

plan for, hvad kommunen vil 
gøre for at reducere trafikstø-
jen i blandt andet Indre By.

”Det der skaber støj i In-
dre By er trafikken, men 
man kan jo ikke fjerne tra-
fikken totalt. Det man kan 
gøre er at lægge støjsvagas-
falt ud, og så kan man prøve 
at reducere mængden af tra-
fik, for eksempel ved kørsels-
afgifter. Hvis du halverer tra-
fikken, halverer du støjen,” 
siger Kåre Press-Kristensen. 

ahl@koebenhaveneravisen.dk 

for MEGET sTøj I INdrE By
Af Alexander Højfeldt Lund

Der er for meget støj i Indre By. 80 procent af boligerne i Indre By er udsat for trafikstøj, der lig-
ger over den vejledende grænseværdi.
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Kom til juleknas og K-pris

    
  





 







Vær med, når Indre By Lokaludvalg kårer vinderen af 
K-prisen 2010 - en person/forening, der har gjort en ekstra-
ordinær indsats for Indre By.

Koret Schwanzen Sänger Knaben synger julen ind, og vi byder 
på lækkerier og vin. 

Se film fra filmfestivalen ”60 seconds” og fotos fra 
projektet ”Vikar for Den Lille Havfrue”. 

Mandag den 13. dec., kl. 16.30 - 19.00
Salon K, Huset i Magstræde. Det er gratis, og alle er velkomne. 

Læs om de tre nominerede til K-prisen på:
www.indrebylokaludvalg.kk.dk






   
     
    



   
 

     
    

Segers
babyhouse

Frederiksberg Allé 6 • Telefon: 33 24 32 16

600 kvm med alt til de små!
Vi har barnevogns parkering

med lille terrasse til pause og amning...

Bambus håndklæder i baby 
og junior størrelse. Fra 299,- 
SPAR 75,-

Charbino vådservietter 
normal pris for 1 stk. 
for 35,- nu 5 for 100,-
SPAR 75,-

PorTræT ’Frankies Køkken’, 
som åbnede tirsdag den 23. 
november, er den femte re-
staurant, som Anders Aaga-
ard Jensen åbner i Indre 
By siden 2007. I 2006 brød 
han med sine to partnere i 
Cofoco-kæden for at gå solo. 
Her fire år efter er han ikke i 
tvivl om, at det var en rigtig 
beslutning.

”Et skib har én kaptajn. 
Der er ikke nogen, der står 
og diskuterer, om de skal til 
højre eller venstre. På samme 
måde skal en forretning have 
én kaptajn, der siger, hvad vi 
skal,” siger Anders Aagaard 
Jensen, som påpeger, at det 
ikke handler om, at han vil 
bestemme:

”Jeg har ikke behov for, 
at det er mine idéer, men jeg 
har behov for, at der træffes 
den rigtige beslutning, og 
den så følges.”

Han startede sin karriere 
som restauratør i London og 
forklarer, at han tidligere har 
forsvoret, at han aldrig skul-

le lave restaurant i Danmark. 
Men efter fem lærerige år i 
London drog han i 2005 hjem 
til et København, der havde 
ændret sig.

”Jeg mente ikke, at man 
i Danmark var klar til at gå 
ud at spise. Jeg kommer fra 
en lille by i Sønderjylland, 
og jeg kan tælle på én hånd, 
hvor mange gange vi har væ-
ret ude at spise i min fami-
lie,” siger han og fortsætter: 

”Men danskerne har væn-
net sig til at gå ud at spise, og 
de har også fået mulighed for 
det.”

Anders Aagaard Jensen 
mener, at prisniveau og kva-
litet har ændret sig til et ni-
veau, hvor mange flere kan 
være med.

”I dag siger københavner-
ne mere – vi mødes sgu på 
Tonys i Havnegade, og så slip-
per vi for at vaske op. Og når 
vi så ikke gider mere, så kan 
vi gå hver til sit,” siger han.

fortsætter på side 18

’KAPTAjN-
AAGAArd’ 
ÅBNER ENDNU EN
RESTAURANT

Anders Aagaard Jensen ville stå alene 
ved roret, da han gik solo i 2007. Nu 
er han kåret til ´Årets københavner 
2010’ og er klar med endnu et projekt 
i Pilestræde.

Af Hjalte Kragesteen



Restaurant T-bone · Vimmelskaftet 47 (Strøget) · Tlf.: +45 33 36 11 11 · info@t-bone.dk

Åbningstider: 
Søndag – Torsdag: kl. 16.00 – 24.00 (Køkkenet lukker kl. 22.00)
Fredag & Lørdag: kl. 16.00 – 02.00 (Køkkenet lukker kl. 23.00)

Vi elsker en god bøf og laver den med kærlighed!
Vi vil gerne have, at du som gæst får en hyggelig aften, for selvom vi serverer de saftigste bøffer ved vi, 
at det ikke er nok, så dit besøg bliver perfekt og mindeværdigt.
 
Vi tilbyder bøffer helt op til 800 gram for dem, der virkelig er sultne med lækkert tilbehør og ikke mindst 
den gode service vil altid være en garanti hos os.

Gå ikke glip af vores tilbud
3 retters menu: kr. 210,-
Forret: Hvidløgsbrød
Hovedret: 200g Sirloin steak fra Småland m. ratatouille, 
flødekartoffeler og rødvinssauce
Dessert: Dagens dessert

Vores bøffer laves med kærlighedVores bøffer laves med kærlighed
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Kunstindustrimuseet
Bredgade 68
1260 København K

Telefon 33 18 56 56

Fax 33 18 56 66

www.kunstindustrimuseet.dk

info@kunstindustrimuseet.dk

Åbningstider og lukkedage
Tirsdag til søndag 11.00 – 17.00

Mandag lukket

Museet er endvidere lukket følgende dage: 

1. januar, 2. Pinsedag, 24., 25. og 31. december.

SHOP DESIGN
5 min. fra Kongens Nytorv

på alle varer i Kunstindustrimuseets
butik hver søndag i december

10%

fortsat fra side 16

’Der skal være knald på’
Med fem restauranter på tre 
år er Anders Aagaard Jensen 
en mand med mange jern i 
ilden. Det handler ikke om 
finansiel rigdom, men om at 
hverdagen skal være spæn-
dende og udfordrende forkla-
rer han:

”Jeg elsker at have gang 
i meget. Jeg ville dø af ked-
somhed, hvis jeg ’bare’ skulle 
drive én restaurant. Det er 
ikke det finansielle, der dri-
ver mig,” siger han og fort-
sætter:

”Det er skide skægt. Jeg ny-
der mit arbejde, og det er me-
get sjældent, at jeg står op og 
ikke har smil på læben. Og hel-
digvis er chefen ikke en idiot, 
for det er jo mig,” griner han.

Ivrigheden for hele tiden 
at have fart på, afspejler sig 
tydeligt i den måde hans re-
stauranter helst skal fremstå. 
Også på restauranterne skal 
der være knald på:

”Man kommer ikke ind på 
en restaurant, hvor der kun 
sidder nogen på to af bordene, 
mens værten sidder oppe i ba-
ren med en ordentlig øldunk. 
Det er vigtigt, man bliver i 
godt humør, idet man træder 
ind af døren,” siger han.

Københavner-kendis
Succesen har ført til, at han 
ind imellem oplever at blive 
genkendt på gaden. Nogle gan-
ge som andre end sig selv.

”Første gang der var en, der 
genkendte mig, troede han, 
jeg var Klaus Bondam,” griner 
han og fortsætter:

 ”Men der var også en, der 
råbte på gaden, at han var vild 
med mine restauranter, og at jeg 
skulle åbne en ny på Østerbro.” 

Det kan godt være lidt aka-
vet, forklarer han, for han ved 
ikke altid, hvad han skal råbe 
tilbage. Men han kan også se 
det positive.  

”Det er også dét, der er fedt 
ved København. I London kan 
man gå i månedsvis uden at 
møde nogen man kender. Her 
kan man jo nærmest ikke gå 
til bageren i Indre By uden at 
løbe ind i en man kender. Den 
landsbymentalitet er mega 
fed,” siger han.

Farvel ’Allo-Allo’ goddag ’Fran-
kies Køkken’
Hans franske restaurant ’Allo-
Allo’ måtte lukke. Konceptet 
duede simpelthen ikke, for-
klarer han, og er derimod 
klar med en ny restaurant på 
samme adresse. ’Frankies Køk-
ken’ hedder det nyeste skud på 
stammen, som skal være den 
mest afslappede af de fire re-
stauranter. 

”Frankies Køkken bliver 
vores ’laid-back’-restaurant. 
Der kommer til at være lidt 
højere musik. Fokus bliver 
mere på samværet, hvor det er 
indrettet som et køkken. Der 
er skakternet gulv, der er for-
skellige stole, og der er fliser på 
væggene. Altså, ligesom man 
måske har det derhjemme i sit 
eget køkken,” siger han og un-
derstreger, at han ikke regner 
med at stoppe ved fire restau-
ranter. Men hvad fremtiden 
bringer, holder han for sig selv.

htk@koebenhavneravisen.dk 

Blåbog
33 år og opvokset i Gråsten 
i Sønderjylland

1998-2000 uddannet i hotel ma-
nagement i Schweiz.

2000-2005 er med i flere re-
staurationsprojekter i London, 
blandt andet på en gammel 
skibsrestaurant.

2005-2006 medejer af Cofoco-
kæden i København.

2007-2010 går solo og åbner 
Madklubben, Tonys, Allo-Allo, 
Madklubben Steak og senest 
Frankies Køkken.

2010 Allo-Allo lukker efter syv 
måneder.

BOGHUSET.DK

Anders Aagaard Jensen (th) i køkkenet.
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Hørecenter Hovedstaden
Borgergade 18
1300 Købehavn K

Telefon 7070 2328
www.hca.dk

Mer’ bund tak! Få lavet aftryk
til høreværn nu!

Ring og bestil tid
på telefon

7070 2328

“At spille med høreværn er en 
ren fornøjelse og kræver stort 
set ingen tilvænning.” 

  
- Hannibal, Trommeslager & Percussionist

          (Zididada m.fl.) 
            

De fleste musikere oplever lydniveauer, der svarer til støjen fra en jetmotor.  Lyd på det 
niveau påvirker hørelsen efter ganske korte intervaller, og mange musikere er derfor i 
risikogruppen for at få permanente høreskader.

De første faretegn på en permanent hørenedsættelse er f.eks., når det føles som om, der 
er vat i ørerne efter musikken, eller der er en lille begyndende tinnitus (hylen, susen eller 
brummetoner i ørerne). Små formstøbte høreværn gør det nemt at forebygge varige 
høreskader, fordi de dæmper nok til at komme ud af farezonen.

Man behøver ikke være musiker for at bruge høreværn. Man kan bruge de samme 
høreværn i fritiden f.eks., også til en koncert, eller hvis man gerne vil have lidt fred til at 
sove i toget. 

Musik skaber glæde – og desværre også høreskader

Rexton musikerhøreværn fra Siemens
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Danish Handmade 
 

Unique Gift Items

Hanne Gundelach House of Art & Design 
Bredgade 56 • 1260 København K 

Tlf.  +45 33113396 
hanne@gundelach.dk • www.gundelach.dk

KuNsT Street art kunstneren Bert har vind i 
sejlene. Det seneste år har han sporadisk pry-
det byen med sine kunstværker lavet i træ, 
og det har kastet en del opmærksomhed af 
sig i medierne. Senest har dette udmøntet sig 
i en decideret udstilling, hvor flere af hans 
værker kunne besigtiges på Østerbro.

Bert ønsker at mindske irritationen over 
de mange vejarbejder. Derfor bruger han tid 
på at skabe farvestrålende træfigurer, som 
han i nattens mulm og mørke tager ud og op-
sætter på vejarbejder i København. 

Værkerne i centrum
Men det er stadig en offentlig hemmelighed, 
hvem der står bag kunstnernavnet Bert. Han 
er billedhugger, og i et mailinterview med 
Urban i november fortalte Bert, at grunden 
til hans kunstværker hænger sammen med 
de kedelige vejarbejder, som er at finde rundt 

omkring i byen. De skriger efter hans me-
ning på lidt glæde, og det håber han derfor 
at kunne skabe med sine udsmykninger. Dog 
vil han beholde sin anonymitet.

”Det er vigtigt, at værkerne får opmærk-
somhed og ikke mig. Det er værkerne, det 
handler om. Man er mere nysgerrig, når man 
ikke kender afsenderen, og værkerne er mere 
mystiske,” siger Bert til Urban. 

Med metrobyggeri i København de kom-
mende år vil der fortsat være behov for Bert 
til at pynte lidt på tilværelsen. Og selvom 
Street art som kunstform er ulovligt, da det 
bliver opsat uden tilladelse fra kommunen, 
så er Bert ikke blevet meldt til politiet. Me-
troselskabet finder ingen grund til at skabe 
ståhej over en kunstner, som finder på sjove 
indfald med sine værker i træ. 

ad@koebenhavneravisen.dk

Af Anders Derlich

BErT hAr INdTAGET 
scENEN

KuLTur Christian Braad 
Thomsen fylder 70 år i de-
cember. Husets Biograf vi-
ser i den anledning Braad 
Thomsens spillefilm ved 
en maratonvisning den 11. 
december fra kl. 12 til kl. 
23. Mød manden selv i Hu-
sets Biograf, når han intro-
ducerer sin gennembruds-
film ”Kære Irene” og sine 
to kortfilm ”Hvor mindets 
blomster gror” og ”Drømme 
støjer ikke når de dør”.

Thomsen er kendt som 
en af de mest debatterende 
og provokerende personlig-
heder på den danske film-
scene. Kendt for sin skarpe 
og ofte kontroversielle kri-

tik af danske sociale for-
hold, har han ofte været 
en ensom kritisk stemme. 
Husets Biograf viser på ma-
raton-dagen, bl.a. spillefilm 
som “Kære Irene (1971) og 
Koks i kulissen (1983), der 
skildrer personer på kanten 
af samfundet - eller i oprør 
mod det.

kbh

chrIsTIAN BrAAd ThoMsEN 
– kavalkade
Den 11. december fra kl. 12 til kl. 23
Entré: 50 kr. for alle film
Indgang til Husets Biograf 
via Magstræde 14
Billetbestilling: Tlf. 20 29 70 13

CHRISTIAN BRAAD THOMSEN 
GæsTEr husETs BIoGrAf
Husets Biograf fejrer socialkritiker, debattør, for-
fatter og filmskaber Christian Braad Thomsens 
70 års fødselsdag med en kavalkade af hans film.



21DECEMBER 2010 ÅRGANG 5 KBH K

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

52 ÅR I FIOLSTRÆDE

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

Østerbro Frimærkehandel

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

www.oesterfrim.dk

St. Kongensgade 116 · 1264 Kbh K · Tlf.: 39 63 66 00 
Over for Nyboder

PÅ AMAGER

XL-BYG BYGGECENTER
Kongelundsvej 364
2770 Kastrup

Her føres tilbudsvarerne fra
XL-BYG BYGGECENTER-avisen

KONGELUNDSVEJ

Telefon: 69 66 90  00 · xl@acs.dk · www.acs.dk

XL-BYG (med Proffcenter)
Tømmerupvej 77
2770 Kastrup

TØMMERUPVEJ

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

fÅ KøBENhAvNErAvIsEN
GrATIs MEd PosTEN

BETAL KUN PORTO OG EKSPEDITION
11 måneder for kun: 199,- kr.

mail til: kbh@koebenhavneravisen.dk

’Jul i Gammelby’ på Folketeatret.dk  (Familieforestilling)
Sneen daler, og komfuret ”eksplomberer” i Folketeatret.dk’s musikalske forestilling ’Jul i Gam-
melby’. Her er byens købmand ikke i det bedste julehumør. Faktisk vil han slet ikke vil holde 
jul, før det gode skib ”Håbet” er sikkert i havn. Derfor slår hans børn, Mads og Mette, sig sam-
men med et par rigtige drillenisser, og så skulle det gerne ende med, at købmanden kommer 
i bedre julehumør. 

Spiller indtil 23. december. Se mere på www.folketeatret.dk 

’Mænd i mindre doser – med og uden gloser’ på Teater Får302 (For voksne)
Manden er omdrejningspunktet i Teater Får302’s juleforestilling ’Mænd i mindre doser – med 
og uden gloser’. Lige siden Gud skabte manden, har kvinden forsøgt at lave om på ham. Og er 
det egentlig rimeligt, spørger forestillingen, der præsenterer publikum for en række mænd, 
som ukueligt tumler med livets snubleture.  

Spiller indtil 18. december. Se mere på www.faar302.dk

’En nisse på spil’ på Zangenbergs Teater (For børn)
Julestemningen er helt fladtrådt i Zangenbergs Teaters juleforestilling ’En nisse på spil’. I den 
lille legetøjsbutik ”Snurretoppen” har familien Thomsen lavet legetøj i fire generationer. Men 
krisen kradser, og søskendeparret Gerda og Ole er nødt til at sætte butikken til salg. Natten før 
juleaften sker der imidlertid mærkelige ting og sager.  

Spiller indtil 21. december. Se mere på www.zangenbergsteater.dk

’Det levende loft’ på Det Lille Teater (For børn)
I Det Lille Teaters juleforestilling ’Det levende loft’ skal der pyntes op til jul. Julepynten står 
på loftet, og her trænger der gevaldigt til at blive ryddet op. Men det er nemmere sagt end 
gjort. For når de gamle ting kommer frem for gemmerne, bliver Susanne Storm mindet om 
alle de gode historier af blandt andet H.C. Andersen og Thomas Winding.

Spiller indtil 22. december. Se mere på www.detlilleteater.dk

’Når du ser et stjerneskud’ på Anemone Teatret (For børn)
Anemone Teatret varmer op til jul med den poetiske juleforestilling ’Når du ser et stjerne-
skud’, som har spillet for fulde huse siden 1994. Forfatteren på kvisten, den gnavne husejer 
Madsen og den højgravide Sofie Maria har hver især deres problemer at slås med. Men da to 
engle nødlander, får julen en ganske særlig betydning for dem alle. 

Spiller indtil 23. december. Se mere på www.anemoneteatret.dk

hk@koebenhavneravisen.dk

juL PÅ dE sKrÅ 
BræddEr
Når frostgraderne bider sig fast i hænder og fødder, er der intet bedre 
end at varme sig i byens små teatret. Københavneravisen guider her til 
mere eller mindre julede teaterforestillinger for både børn og voksne. 

Af Helle Kvist
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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

Pedalatleten_41x100.indd   1 29/05/06   15:24:36

  

Det lille 

Apotek 
Er stedet hvis man 

ønsker hygge, 

nostalgi og god dansk 

mad. 

 

  frokost fra 95- 

aftenmenu fra 95-   

Store 

Kannikestræde15  

Telefon 

33125606 
www.detlilleapotek.dk 

juLErEPoTAGE København har for længst 
iklædt sig sit fineste vinterskrud. Julesneen 
er faldet, og julemarkeder på Gråbrødretorv, 
Gammeltorv og i Nyhavn har været i gang si-
den november. Strøget og Købmagergade har 
pyntet sig som ikke set i mange år med gran, 
hjerter og stjerner ligesom i gamle dage. Et 
lettere jule-blodfattigt og ikke så romantisk 
2009 erstattes i år med julepynt, der både er i 
betydelig højere kvalitet, men også i et ander-
ledes og mere gammeldags design.

Hele herligheden har kostet op mod halv-
anden million kr., leverandøren er skiftet og 
der er bred opbakning fra sponsorer og for-
retninger - selv om Københavns City Center 
ærgrer sig en hel del over, at ikke alle har 
villet spytte i kassen. Julepynten er samtidig 
moderniseret, idet de gamle glødepærer er 
udskiftet med moderne, energibesparende 
LED-belysning.

December har i sandhed gjort København 
til et jule-overflødighedshorn, og byen er ru-
stet til julehandelen, som ifølge prognoserne 
bliver på mindst samme niveau som i fjor - 
nogle mener tilmed, at omsætningen stiger 
selv om gaveniveauet bliver på nogenlunde 
samme niveau.  Alt tyder på, at os finanskri-
se-ramte danskere vil spendere en hel del eks-
tra sedler i december, og når det ikke bliver 

på gaver, må vi slutte os til, at det bliver på 
bl.a. fornøjelser.

Netop julemåneden giver så vidunderlige, 
talrige undskyldninger for at spise en god fro-
kost, når fødderne er ømme og øjnene trætte, 
og Dankortet kun er let rødglødende. Fristel-
serne er mange, når duften af gløgg, kanel, 
appelsiner og brændte mandler rammer næ-
seborene. Og heldigvis er ”redningen” sjæl-
dent langt væk i København. Netop jagten 
på en god frokostrestaurant er noget, der kan 
lokke den julehandlende ud i byens afkroge, 
et lille stenkast væk fra de traditionelt pulse-
rende gader.

Frokostrestauranterne med det danske 
smørrebrød er igen blevet populære i kølvan-
det på den ”nordiske” bølge som er trukket af 
Noma i Strandgade - kåret som  verdens bed-
ste restaurant. Under den traditionelle jule-
gløgg på Hviid’s Vinstue kan man jo overveje, 
hvor frokosten skal indtages. Der er en god 
håndfuld at vælge mellem inden for voldene 
- alle højt berømmede og med rette. Her er et 
udvalg af nogle af de bedste:

Husmanns i Larsbjørnstræde, Schønne-
mann på Hauser Plads, Fremtiden på Skt. 
Annæ Plads, Tivolihallen på hjørnet af Storm-
gade og Vester Voldgade, Kronborg i Bro-
læggerstræde, Told og Snaps i Toldbodgade, 
Amalie i Amaliegade, Skt. Annæ på pladsen 
af samme navn og Skt. Nikokai i Nikolajgade, 
som sammen med Schønnemann, Tivolihal-
len og Skt. Annæ var de fire nominerede til 
”Årets Frokostrestaurant 2010”.
 
Den gamle verdensmester
Københavneravisen har besøgt og duftet til 
julestemningen i Nikolajgade 18 i Restaurant 
Sankt Nikolai - eller Nikolais Pub, som stedet 
stadig kaldes i folkemunde. 

Når du åbner døren, bliver du mødt af en 
skøn blanding af julekrydderier og øl. Værts-
parret Erland og Hanne Kops, der driver den 
hyggelige restaurant på 38. år, står parat til at 
give en klassisk oplevelse: Den danske jule-
frokost. Her er julebuffeten slået op med re-
staurantens berømte krabbesalat, flere slags 
hjemmelavede sild, lune retter i alle afskyg-
ninger og afsluttende med risalamanden. Alt 
i alt en gigantisk julefrokostanretning bestå-
ende af 13 retter til den konkurrencedygtige 
pris af 248 kroner.

”Vi har den store glæde, at vi hver jul bli-
ver besøgt af selskaber, der er kommet gen-
nem mange år. Og helt galt kan det vel heller 
ikke være, for vi har allerede fået 1200 forud-
bestillinger til vores julebuffet,” siger Erland 
Kops.

Ryet om Sankt Nikolais gode smørrebrød 
er ikke kun et julefænomen. Med synlig stolt-
hed gestikulerer Erland Kops med sine store 
næver: ”Det er blevet til en andenplads i Alt 
om Københavns læserkonkurrence om Kø-

MacUrth BUTIKKEN er flyttet ind i Råkostdepotets hi-
storiske lokaler overfor GråbrødreTorv i Skindergade 14.
 
Reformhuset Råkostdepotet som der står på den fre-
dede facade var den første Naturvarebutik i Danmark. 

Nyd historiens vingesus i de dejlige lokaler samt et af 
de største og mest interessante Naturvare - sorti-
menter der kan fås. 
  
Her forhandles The, RawFood, Shampoo, BodyCare, 
FairTrade, Krydderier, Olier, EcoCosmetik (Løvegal, 
Hauska, Weleda, Børlind) Chokolade, Kaffe, Økologi, 
Naturmedicin og meget mere.

Derudover har vi et stort udbud af ...
»Ta’ to stk« ... tilbud.  

Kort sagt en rigtig MacUrth BUTIK. 

Klip annoncen ud og tag den med så har vi en lille 
åbningstilbudsgave til dig. Vi har endnu ikke fået alt 
på plads, men det håber vi du kan leve med...
 
Velkommen til os. 

I hele december måned deltager vi i julemarkedet 
på Gråbrøderetorv www.juletorv.dk

Tænk Globalt Handl Lokalt  
...og gør det med historisk fortegn! 

Skindergade 14 · 1159 København K

TA’ EN juLE–AfsTIKKEr 
ud I sIdEGA dErNE
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TA’ EN juLE–AfsTIKKEr 
ud I sIdEGA dErNE

Et af de gode steder at dumpe ned i er restauranten 
Fremtiden på Skt. Annæ Plads, der med rette er 
kendt for det flotte, friske og rigelige smørrebrød. 
Her ses indehaveren Lone med en tallerken med 
nykogt oksebryst, som ikke findes magen til i hele 
kongeriget.

benhavns bedste frokostrestaurant, og netop 
i år var Sankt Nikolai blandt de fire nomine-
rede til årets danske frokostrestaurant i spi-
seguiden Gudme Raaschou. Det varmer sgu 
et gammelt hjerte.”

Som så meget andet i Erland Kops’ liv 
startede eventyret om Sankt Nikolai ved en 
tilfældighed: »Jeg husker endnu, at det var en 
meget varm sommerdag i 1971. Jeg var på vej 
ned til mit helseinstitut ved Amagertorv, da 
jeg stødte på en gammel badmintonkamme-
rat fra Skovshoved. Han spurgte, om jeg ville 
have noget koldt at drikke. Jeg troede, det var 
en sodavand og sagde ja. Vi gik ned i Niko-
lajgade, hvor han ejede et gammelt pakhus 
i fire etager. Her havde han opmagasineret 
antikviteter og alt muligt gammelt skram-
mel, men ovre i hjørnet havde han et køle-
skab med nogle dejlige kolde øl. Det ene ord 
tog det andet. Vi snakkede om gamle dage 
og hyggede os rigtigt, så jeg nåede aldrig hen 
til mit helseinstitut. Næste dag vågnede jeg 
med en lille kvist i øret og kom i tanker om 
det gamle pakhus med bjælker og stolper. Jeg 
tænkte, at jeg kunne indrette det til en fan-
tastisk restaurant. Så jeg gik ned til kamme-
ratens kontor og spurgte, om jeg kunne leje 
lokalerne. Hvad vil du dog med dem, spurgte 
han. Jeg vil indrette en pub, ligesom Erlands 
Pub ude på Østerbro.”

Respekt for historien 
Erland Kops fik lov til at leje lokalerne for 
den beskedne sum af 650 kroner pr. måned. 
Men så var der jo lige det, at lokalerne skulle 
indrettes. Med respekt for pakhusets historie 
blev pubben indrettet, så hver en bjælke og 
mursten giver vidnesbyrd om husets oprin-
delse fra 1730. I november 1972 blev pubben 
åbnet i Nikolajgade, hvor der fra start var stu-
vende fyldt. Københavns Fondsbørs, de store 
rederier og banker lå lige om hjørnerne, så 
der var liv og glade dage - middag som aften.

Øjnene lyser og hænderne kører som 
trommestikker, når Erland Kops fortæller 
om sit sted. Hver sætning bliver serveret med 
samme kærlighed, som når gæsterne får ser-
veret smørrebrød.

På et tidspunkt måtte selv Erland Kops er-
kende, at der var grænser for, hvor meget han 
kunne overkomme. På et tidspunkt drev han 
fem helsestudier, to restauranter og en sidelø-
bende eksport- og importvirksomhed. Derfor 
bortforpagtede han Sankt Nikolai væk i en 
periode, men på et tidspunkt tog han sit hjer-
tebarn tilbage med de utroligt mange glæder 
og de trods alt færre sorger og bekymringer, 
der er ved at være erhvervsdrivende.

»Vi ser frem til den gode juletid og har 
et korps af medarbejdere, der er parat til at 
give en hjælpende hånd i den travle tid. Vi 
holder lukket søndag og mandag, men de an-
dre dage kører vi julefrokosten i to hold - et 

middagshold og et aftenhold fra kl. 18. Vi har 
plads til 70 spisende gæster, så der skal løbes 
stærkt. Jeg er jo snart 74, og jeg er heller ikke 
nogen letvægter,« lyder det fra værten.   

Erland Kops er tidligere profesionel bad-
mintonspiller, og på badmintonbanen var 
han kendt som en fighter. Han kunne kvæle 
sig selv og løbe solen sort, og de egenskaber 
trækker han stadig på, når helbredet ikke 
helt vil, som han ønsker sig.   

”Det er naturligvis et spørgsmål, om hvor 
længe vi kan blive ved med at drive restau-
ranten. På grund af vores alder driver Hanne 
og jeg Sankt Nikolai som en luksusrestau-
rant. Når julen ikke står for døren, lukker vi 
om eftermiddagen kl. 16-17 - og vi holder al-
tid lukket søndag-mandag. Det er ingen hem-
melighed, at vi gerne vil sælge, men ikke for 
enhver pris. Det er jo også vores pensionsop-
sparing. Det betyder meget for os, at restau-
rantens ånd bliver bevaret. Restauranten har 
jo sin helt egen charme. Derfor vil det bedste 
være, hvis vi kunne finde et yngre værtspar, 
som vi har tiltro til og som har lyst til at tage 
fat og udvide åbningstiderne. Heldigvis har 
vi opbygget et enormt potentiale i restau-
ranten, hvilket de seneste nomineringer be-
viser,” siger Erland Kops, der endnu en gang 
tager en tørn som julevært.

jjp@koebenhavneravisen.dk
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»Gaa en tur paa Østergade. Stoffet ligger i luften. Det skulle være mærkeligt, om De ikke 
snublede over et par nyheder.«
Henrik Cavling, 
dagbladet Politikens chefredaktør 1905-1927

kolofoN

LEDER #1

LEDER #2

ByHISTORIKER: 
Sarah Ziegler Ehrenreichszel@koebenhavneravisen.dk

Statuer støbt i bronze repræsenterer en vis metalværdi, og det er nu kommet så vidt, at den ene skulptur efter den anden forsvin-der fra det københavnske gadebilledet og en-der hos metalomsmeltere i ind- eller udland. De få tusinde kroner, tyven kan stikke i lom-men, er en brøkdel af den virkelige værdi, en kunstners indsats forvandles til flydende metal på linje med alle de kabler, der stjæ-les, afskrælles og sælges til ukendte medger-ningsmænd.

Summen af arkitektoniske og kunstneriske udtryk er med til at forme en by og gøre den original med bygningsdetaljer, udsmyk-ninger og monumenter. Når fixpunkterne forsvinder, taber staden personlighed, og ga-derummene bliver fattigere. Når et offentligt udstillet værk fjernes af danske og udenland-ske forbrydere, volder det os alle skade.

Skrotningen er et groft overgreb, som kræver transportudstyr. Man kan undre sig over, at bortførelserne kan foregå i oplyste gader, for endnu er København da ikke havnet på sam-me niveau som en række provinsbyer, hvor gadelyset slukkes ved midnatstide. Gernings-personerne efterlader sig ikke spor, og med-mindre politiet får tips fra underverdenen, er det næsten umuligt at opklare forbrydelserne - hvis det endelig skete, ville byttet være væk.

Satanismen hærger også i Kongens Have, hvor skulpturfestivalen måtte afbrydes før tid, fordi bøllelømler anrettede hærværk mod figurerne. Det er næsten risikofrit. Park-betjente ses aldrig, og de bløde trafikanter er utrygge ved cyklernes magtovertagelse. Men det er en anden sag. Pas dog på byen og sørg for, at banditterne får deres straf.
Københavneravisen

Borte med Bondam. Hvem vil i grunden sav-ne ham? For et år siden bemægtigede han sig en borgmesterpost ved at indgå en korridor-aftale med Dansk Folkeparti, hvilket ikke vakte behag i baglandet. I resten af 2010 har han kon-tor på Københavns Rådhus, så er han berettiget til lidt ekstra borgmesterpension. Han vil blive husket som en karikatur på en pamper.

Bruxelles skal nu have fornøjelsen af Bon-dams foretagsomhed. Han skal holde den danske kulturfane højt i EU-hovedstaden, og det er da utrolig heldigt, at der lige var en tjans i den vægtklasse til den forhenværende skue-spiller, hvis mest markante bidrag var en bi-rolle som toastmaster i Thomas Vinterberg film ”Festen”. Om Bondam må man endda sige, at festen slet ikke er forbi, den fortsætter på skat-teydernes regning i et sandt smørhul for æde-dolke. Pas på livvidden, Klaus, muslinger med pommes frites og mayo hævner sig.

Berlingske Tidende havde fat i beskæftigelses-borgmester Bondams tvivlsomme aktive-

ringsindustri, hvor hovedformålet er at malke statskassen. Ikke mange dage gik, før Bondam på en fredag eftermiddag, hvor medierne næ-sten er gået hjem, udsendte sin afskedspresse-meddelelse. Snart er han over alle bjerge, fri-gjort for ansvar. Måtte København blive skånet for flere vindbøjtler af Klaus’ kaliber.
Københavneravisen

moNumeNt-miShaNdliNg

bye, bye boNdam

Håndlavede chokolader
Håndlavede chokolader

Bredgade 14 - 1260 København K - Tlf. 33 15 13 63
Åbningstider: tirsdag-fredag kl. 11-17  ·  lørdag kl. 10-13  ·  Mandag lukket

 

Ekstra åbent hele december
Prøv julens lækkerier 
Hjemmelavet gløgg og klejner

Smørbagte småkager
Honninghjerter, luksus konfekt mm.

Nu også til de morgenfriske:
Friskbagt morgenbrød

Morgen komplet · Afternoon tea · Brunch
Cup cakes · Kager · Estate kaffe

Konditori Antoinette, Østergade 24 b2. (Pistolstræde) 1100 kbh. K
Se julens åbningstider på vores hjemmeside

www. Konditori-antoinette.dk  ·  telefon: 3336 1755

KoMMENTAr Jeg kan forstå, at læ-
serbrevsskribenter i BT og Ekstra-
bladet kan slippe af sted med be-
skyldninger, gætterier og hurtige 
tilsvininger, men jeg kan kun ry-
ste på hovedet af Københavneravi-
sens leder. Jeg har ingen problemer 
med, at mine politiske holdninger 
og resultater bliver gjort til gen-
stand for kritik – uenighed er en 
grundsten i demokratiet – men 
hvorfor skal niveauet være så lavt? 
Hvorfor skal det handle om min 
livvidde, og hvad jeg mon skal spi-
se i Bruxelles? Hvorfor skal man 
begynde at opfinde forkerte mo-
tiver til at forlade borgmesterpo-
sten? Hvorfor er man ligeglad med 
fakta og gør sig til dommer over 
aktiveringsindsatser i København, 
som Arbejdsmarkedsstyrelsen 
endnu ikke har kunnet udtale sig 
klart om? Kan vi ikke forlange lidt 
mere research og lidt flere nuancer 
af Københavneravisen? Hvis ikke, 
er jeg knap så ked af at skulle sige 
bye bye.

ByE, ByE KøBENhAvNErAvIsEN

Københavneravisens leder fra november som 
Klaus Bondam svarer på. Lederen kan også læses 
på www.koebenhavneravisen.dk > arkiv. 



Restaurant Sankt Gertruds Kloster byder velkommen til at fejre 
Nytårsaften i fantastiske, historiske omgivelser. I lyset af mere 

end 1500 levende kandelabre dækkes der op til en aften 
med alt hvad en nytårsfest skal indeholde.

Nytårsaften på Restaurant 
Sankt Gertruds Kloster

Julens Klostermenu

Indtil 23. dec. serverer vi 

Julens Klostermenu

3 retter fra kr. 398,00

og vin menu fra 

kr. 298,00

Venligst bordbestilling

Hauser Plads 32
1127 Copenhagen K    
Tel +45 33146630
Fax +45 33939365

www.sgk.as
mail@sgk.as

Nytårsmenu
Nytårsaften på Sankt Gertruds Kloster

Velkomst cocktail (vælg mellem)
Dry Martini • Apple Martini

6-retters nytårsmenu inkl. vin menu

Rossini kaviar på vagtelæg med citroncreme 
og sprød bacon sticks

Hummer på selleripude tilsmagt med 
trøffelolie og røget salt

Champagne granité       

Nytårstorsk med sennepsbeurre blanc, 
rødbeder, bacon og persille

Langtidsstegt kalve� let med frisk trøffel på 
tærte af aspargeskarto� er med 

skorzonerrodscreme

Bornzola med rødvinsmarinerede � gner

Guldbelagt chokoladepyramide på 
Valrhona chokolade med græskarkaramel 

og appelsinsalat

Kaffe/the samt cognac eller likør

Fra 23:00 til 02:00

Nyd musik og fri bar i Valdemars 
bibliotek, hvor der vil være musikalsk 

underholdning med mulighed for at danse. 
Her vil der også være fri bar med øl, vand, 

vin, spiritus og cocktails.

Ved årsskiftet

Vil vi byde nytåret 
velkommen med 

Champagne og canapeer.

Pris pr. person kr. 1695,00

Bordbestilling nødvendig

Restaurant Sankt Gertruds Kloster byder velkommen til at fejre 
Nytårsaften i fantastiske, historiske omgivelser. I lyset af mere 

Bornzola med rødvinsmarinerede � gner

Sankt Gertruds Kloster Københavneravisen 230x315mm.indd   1 27/11/10   18:57:02



26 DECEMBER 2010 ÅRGANG 5

rEdAKTIoN: Bredgade 21 B 2. sal, 1260 København K, tlf: 70 22 55 38      Caroline Voetmann, cv@koebenhavneravisen.dk

TILBAGEBLIK I foråret 1910 åbnede Kjø-
benhavns Automobillager A/S en im-
ponerende automobilforretning i Chr 
IX’s Gade 3-5. Herfra solgte den unge 
forretningsmand K. W. Christensen 
nye biler fra Mercedes-Benz. ”Den stør-
ste og flotteste af alle automobiludstil-
linger i København,” skrev bladet Auto-
Cyklen.

For 7.300 kr. kunne Christiansen 
levere en topersoners Benz-Lydløs 
med 18 hestekræfter, det svarede til 
en arbejders løn i 10 år. I 1912 pralede 
bilsalonen i en annonce med den 
stribe af adelige og storborgere, der 
havde sikret sig en Mercedes-Benz. 
Hofjægermester, kammerherre Hol-
ger Collet til Lundbygaard førte an 

med den største limousine med 60 
HK.

Christensen flyttede hen i Ny 
Østergade 21, men allerede i 1918 
kneb det med pladsen, og udstilling 
og værksteder rykkede til et moder-
ne hus på Østerbrogade. Forhand-
lingen af person- og lastbiler samt 
busser omfattede også mærkerne 
Hupmobile, Chrysler, Rolls-Royce 
og Studebaker. I vore dage skal man 
længere ud af byen for at se på nye 
biler.
 
Spændende autohistorie
Beretning og billeder fra en tid, 
hvor bilen var ny, og hvor der var 
plads til den i byen, stammer fra 

den netop udkomne pragtbog 
’Mercedes-Benz i Danmark - men-
nesker, biler og markedsføring’. Det 
rigt illustrerede og uhyre gennem-
arbejdede værk er udført af den 
fremtrædende reklamemand Erich 
Karsholt, der har sit virke hos Bates 
Y&R i Landemærket 29. Gennem 16 
år har Karsholt lagt hele sin sjæl i 
at udvikle suveræn og ofte prisbe-
lønnet Mercedes-Benz reklame med 
den danske drejning, som måske 
ikke altid forekommer indlysende 
i Stuttgart.

På eget initiativ har Karsholt 
samlet et væld af oplysninger, og 
det er Mercedes-Benz, der signerer 
forordet, bestemt ikke utilfreds 

med. Det eksklusive bilmærke 
fylder 125 år den 29. januar 2011. 
Strandbergs Forlag udgiver bogen, 
der koster 499,- kr.

Mr. City

Ny MErcEdEs-BENz forhANdLEr 
I CHR. Ix’S GADE - FOR 100 ÅR SIDEN

Kjøbenhavns Automobillager en imponerende automobilforretning i Chr Ix’s Gade 3-5, og oppe i højre hjørne listen med Mercedes-Benz ejere.
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Gråbrødre JuleTorv

www.juletorv.dk 

28. november - 23. december 
Hverdage 14 - 19, weekender 10 - 17 

Traditionelt juletorv        Nye aktiviteter i børneteltet hver uge        

NyÅBNET Der var kø langt hen 
ad Købmagergade, da tøjbutik-
ken Abercrombie & Fitch slog 
dørene op den 4. November.  
I døren stod sikkerhedsvag-
ter og unge mænd med bare 
overkroppe og modtag de nys-
gerrige københavnere i tykke 
tåger af butikkens signatur-
parfume.

Abercrombie & Fitch er be-
rygtet for det radikale koncept 
og markedsføring, der groft 
set kan samles under den klas-
siske parole: Sex sælger. Det er 
den københavnske butik ikke 
blevet snydt for. Med dæmpet 
belysning og spejlklædte vægge 
minder den 1500 kvadratmeter 
store butik mest af alt om en 
natklub, hvor de mere end al-
mindeligt attraktive medarbej-
dere ikke er blege for at vride 

kroppen til den dunkende dan-
semusik.

Men de sælger nu også tøj. 
Selv beskriver firmaet stilen 
som klassisk, cool, konservativ 
- og All-American.

Abercrombie & Fitch blev 
grundlagt i 1892 og forhandlede 
oprindeligt sports- og ekskusi-
onsudstyr. I udstillingsvinduet 
mod Købmagergade troner sne-
sko og gammeldags langrends-
ski på antikke læderkufferter, 
for selvom forretningen kun er 
den tredje af sin slags i Europa, 
skal københavnerne naturlig-
vis også vide, at Abercrombie 
& Fitch ikke blev født i går. 
Ud over de to forholdsvis nye 
butikker i London og Milano, 
ligger de øvrige filialer i New 
York, Los Angeles og Tokyo.

cv

 

sExET AMErIKANEr-BuTIK 
Er ÅBNET PÅ KøBMAGErGAdE

Køen var lang da Abercrombie & Fitch åbnede i Købmagergade.
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GreenlandArt.dk
Løvstræde 6

1007 København K
tlf.: 4112 7481

Mandag - fredag  –  kl. 11 - 18
Lørdag  –  kl. 11 - 15

Dessertdragens Kageværksted
Sankt Peders Stræde 26 · 1453 Kbh K

www.dessertdragen.dk · Tlf. 3312-KAGE

Smørbagte julesmåkager 
22 kr. pr. 100 g

5 slags Bag selv småkager
48 kr. pr. 450 g

NyÅBNET Nu behøver man 
ikke længere tage helt til Val 
Thorens for at gå til afterski. 
Den 5. november åbnede 
baren Alpehytten i Gothers-
gade 33, og konceptet er, som 
vi kender det fra alperne.  

”Inspirationen kommer 
fra de moderne skibarer i de 
franske alper, hvor humøret 
er højt, og baren er billig. 
Sådan et sted synes vi, Kø-
benhavn har manglet – det 
er derfor vi vil genskabe den 

stemning i ’Alpehytten’,” si-
ger indehaverne Hoang Jr. 
Nguyen og Martin Nick til 
skiers.dk. 

Baren, der er bygget som 
en bjælkehytte med ski og 
snowboard hængende på 
væggene, holder ægte after-
ski torsdag, fredag og lørdag 
med happy hour og dobbelt 
op på drinks og øl.   

hk

AfTErsKI PÅ 
GoThErsGAdE  

NyÅBNET Seneste skud på 
stammen af modehuse i su-
persværvægtsklassen, der 
har åbnet butik i Køben-
havn, er italienske Armani. 
Butikken hedder Emporio 
Armani, og det er samtidig 
navnet på én af i alt syv lin-
jer fra modegiganten. 

Emporio Armani står for 
såkaldte ready-to-wear kollek-
tioner, der er mere budgetven-
lig end flere af de andre linjer, 
og selvom Armani især bliver 
associeret med kvalitetsjak-

kesæt, er der tøj og accessories 
til både mænd og kvinder på 
hylderne i den nye butik.

Emporio Armani er kendt 
for at bruge mandlige fod-
boldspillere som modeller 
for deres herreundertøj. For 
et par år tilbage var det den 
engelske David Beckham, der 
prydede reklamebillederne. I 
januar i år blev portugisiske 
Cristiano Ronaldo udnævnt 
til nyt ansigt for det popu-
lære brand.

slp@koebenhavneravisen.dk

ArMANI PÅ sTrøGET
Den 19. november åbnede det italienske modehus Armani ny flag-
ship-store på østergade 12-14.

Af Sarah Louise Pedersen

                               
 
Et af de vigtigste krav for optimal sundhed 
er at man  indtager sund kost, en kost der 
er rig på frugt og grøntsager. Så godt som 
alle ernæringseksperter i verden anbefaler 
at du spiser mindst 5 til 9 portioner sund 
kost hver dag. De fl este kender til det, men 
få mennesker lever op til det.! GØR DU?
 
TAG FØRSTE TRIN…..
De fl este mennesker anser det for klogt at 
anvende kosttilskud. Hvordan skal man 
ellers få de næringsstoffer som man 
behøver, hvis man ikke spiser den kost 
som indeholder disse næringsstoffer.
De fl este ved dette, men ikke hvilket 
tilskud de skal anvende.
 
Det er en anledning til at Life Plus´s 
fi losofi  om næringstilskud sammen-
sættes. Det er et enkelt, men et effektivt 
3-trins program som hjælper dig med at 
få de næringsstoffer som du har brug 
for hver dag:
 
TRIN 1:  Tilskud af Daily BioBasic hver dag i din farvorit drik, 
 giver næring og renser din krop. 
TRIN 2:  Tilskud af Proanthenols beskytter dine celler. 
TRIN 3:  Tilsæt specifi ke produkter til forskellige behov 
 når du har brug for dem…..
 
Husk at kosttilskud ikke erstatter en sund kost.
 

Ønsker I mere information om andre produkter gå 
da ind på denne side: www.lifeplus.dk

www.lifeplus.dk        |         info@lifeplus.dk

TRE TRIN 
TIL BEDRE 
SUNDHED

URMAGEREN
Dronningens Tværgade

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

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
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- dit nye fristed -

 Gourmet kaffe • Kusmi te
 Chokolade • Smoothies
 Milkshakes • Antons juice
 Sandwich / kage • Morgen deal
 Frugt • Trådløst internet

KAFFE    KUNST   KÆRLIGHED

Velkommen til

KAFFEKUNSTEN
Larsbjørnsstræde 8 - Kbh. K.
Man-fre 8-20    Lør-søn 12-20

Håndlavede chokoladerHåndlavede chokolader

Bredgade 14 - 1260 København K - Tlf. 33 15 13 63

Åbningstider: 
tirsdag-fredag kl. 11-17  ·  lørdag kl. 10-13  ·  Mandag lukket

  80 år med lækker 
håndlavet chokolade!

 
Da julemåneden er årets travleste for 

Marstrand, anbefales det at bestille æsker 
til gaver i god tid.

Produktionen foregår i butikkens baglokale, 
så dagen igennem både produceres og sælges 

Marstrands kendte chokolader. Normalt er 
fruen alene om både produktion og salg.

sKøjTELøB Indre By må und-
være en skøjtebane i år. Den 
mobile skøjtebane, der har 
ligget på Kongens Nytorv de 
seneste mange år, blev sidste 
vinter flyttet til Havnegade 
på grund af metrobyggeriet. 
Men placeringen i Havne-
gade har ifølge Kultur- og 
Fritidsforvaltningen vist sig 
at være for afsides. 

Derfor har kulturpoliti-
kerne på Københavns Råd-
hus været i tænkeboks, og de 

har nu besluttet, at skøjteba-
nen i år skal flyttes til Tofte-
gårdsplads i Valby. 

Det Kongelige Teater hav-
de ellers meldt sig på banen, 
da det kom frem, at skøjte-
banen skulle have en ny pla-
cering. Ønsket var, at flytte 
banen til Kvæsthusmolen 
ved Skuespilhuset og herved 
skabe en slags vinterpendant 
til sommerens velbesøgte 
Ofelia Beach. Men Kultur- og 
Fritidsforvaltningen vurde-

rede, at også placeringen ved 
Kvæsthusmolen ville blive 
for usynlig.  

Skøjtebanen skal ligge 
på Toftegårdsplads, indtil 
det igen er muligt at placere 
den på Kongens Nytorv. Det 
forventes at ske i 2018, hvor 
metrobyggeriet står færdigt. 

Skøjtebanen i Valby har 
åben fra 1. december til 31. 
marts 2011. 

hk

INGEN sKøjTEBANE 
I INDRE BY I ÅR

EjErsKIfTE Restaurant Oubæk i Store Kon-
gensgade er kendt for at servere byens bedste 
bearnaise, men i et stykke tid har det ikke 
været Rasmus Oubæk, der har stået bag kom-
furet. Rasmus Oubæk er nemlig rykket til 
bøfrestauranten Mash i Bredgade. 

Restaurant Oubæk begyndte som en gour-
metrestaurant i 2004, men to år senere luk-
kede Oubæk restauranten ned. Da han genåb-
nede restauranten tre måneder senere var det 
et fransk brasserie. 

Nu er det de to tidligere køkkenchefer Lars 
Petersen og Martin Hylleborg, der står i spid-
sen for restauranten. Ejerskiftet er officielt, 
men bearnaisen er stadig god.

ahl

rEsTAurANT ouBæK 
udEN ouBæK



30

rEdAKTIoN: Bredgade 21 B 2. sal, 1260 København K, tlf: 70 22 55 38      Jens Jørgen Petersen, jjp@koebenhavneravisen.dk

DECEMBER 2010 ÅRGANG 5

Larsbjørnsstræde 9 
Tlf. 33 32 37 90

City Kroen’s Store Jule-Buffet

www.citykroen.dk
Tlf. 33 911 300 • Gammeltorv 8 • København K

Marineret sild med kapers 

Karrysild med rødløg

Fiskefilet med remoulade

Æg & rejer med mayonnaise

Roastbeef med pickles & peberrod

Sylte med sennep & rødbeder

Lun leverpostej med bacon & champignon 

Stegt medisterpølse

Frikadeller med agurkesalat

Glaseret skinke med grønlangkål

Ribbensteg med rødkål

Ris á lá mande med kirsebærsauce

Priser

Frokost fra kl.12.00-16.00 149,- Aften fra kl.17.00-21.00 199,-

Ønsker De lidt ekstra luksus på Deres julebuffet 
kan De som tilvalg bestille: 

Gravad laks med sennepsdressing • Røget ål med røræg 
Mørbradbøf med bløde løg • Andesteg med svesker

Alt dette for kun kr. 99,-

Yderligere kan 2 slags ost med druer & kiks 
bestilles til buffeten for kr. 25,-

Soft fri bar kan tilkøbes: fadøl - vin - champagne - sodavand og juice 
i op til 3 timer kr. 150,-.

Lukkede selskaber private/firmaer

City Kroen råder over festlokaler hvor der kan afholdes lukkede 
selskaber fra 70 - 250 personer.

Disse arrangementer kan krydres med: 
Underholdning - nissepiger og julemand - julebingo mandelgave 

samt soft fri bar.

Ring eller skriv til os for et uforpligtende tilbud på Deres 
arrangement  med dans og musik til den lyse morgen

Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13

www.cafevictor.com

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

BOGHUSET.DK

BøGEr Niels Christensen var 
musikchef på Montmartre 
i Nørregade i årene 1976 til 
1989. Det er der nu kommet 
en erindringsbog ud af, hvor 
forfatteren på kærlig og en-
tusiastisk vis fortæller om 
udviklingen inden for spil-
lestedsdrift i København. En 
udvikling han selv var med 
til at skabe.

Efter lukningen af Jazz-
hus Montmartre i Store Reg-
negade stod København i 
marts 1976 uden et spillested 
for nyere jazzmusik. Løsnin-
gen blev Montmartre i Nør-
regade, som frem til 1989 var 

en funklende stjerne blandt 
de københavnske spilleste-
der.

Udover historien om 
Montmartre er bogen også 
en lille hyldest til ejeren Kay 
Sørensen, der på trods af sin 
mangelfulde viden om jazz-
musik fik skabt et spillested, 
som var elsket af både publi-
kum og jazzmusikerne selv. 
Kay Sørensen døde i 1988, 
og derefter gik det hurtigt 
ned ad bakke for spilleste-
det. Men i hans levetid fik 
han på Nørregade 41 skabt et 
moderne jazzsted, der både 
kunne tiltrække det modne 

jazzpublikum og det yngre 
publikum.

’Montmartre i Nørregade’ 
er en glimrende fortælling 
om, at det kræver et enormt 
engagement og lange ar-
bejdstider at drive et spille-
sted. Til gengæld følger der 
også en række oplevelser 
med, som ikke kan købes for 
penge.

ad@koebenhavneravisen.dk

Niels Christensen, 
’Montmartre i Nørregade’
People’s Press, vejl. pris 299 kr.

Da Montmartre 
var i Nørregade
Af Anders Derlich
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Eksklusivt tøj & accesories
Nyt  &  Genbrug

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

Nørre Voldgade 8, 1358 Kbh. 3333 7777

Før:
1000,-

699,-
Nu:

1599,-

Nyhed

Kun:

UDSALG

LuKNING Der er blevet druk-
ket den sidste øl og stemt den 
sidste guitar i Lades Kælder 
på Kattesundet 6. I godt 25 år 
har undergrundsspillestedet 
leveret livemusik til køben-
havnerne. Men nu er det slut. 

”Økonomien kan ikke 
hænge sammen, og det er 
en meget dyr husleje på om-

kring 50.000 kroner om må-
neden. Det er blevet vanskeli-
gere og vanskeligere igennem 
årene, og der er ikke længere 
perspektiv i økonomien,” si-
ger Peter Johns, der er leder 
af Lades Kælder, til GAFFA. 

Helt slut er det forhåbent-
lig ikke med Lades Kælder. 
Peter Johns håber nemlig at 

finde en anden og billigere 
adresse i København, så spil-
lestedet fortsat kan leverer 
rockmusik til folket. 

Den 29. november var 
spillestedets sidste officielle 
åbningsdag. 

hk

KøBENhAvNsK MusIKKæLdEr 
LuKKEr PÅ sTrøGET

KøBENhAvN Er 
BLEvET æLdrE

udGrAvNING Arkæologerne 
har travlt i øjeblikket, for 
med udvidelsen af metroen 
har de fået noget at grave i. 
Ved Gammel Strand er et 
stykke trækul dukket op, og 
gennem en kulstof 14-date-
ring kunne det føres helt til-
bage til jernalderen i 700-tal-
let.

Hidtil har et mindre fi-
skerleje fra omkring år 1000 
været det ældste spor af by-
mæssig bebyggelse indenfor 
voldene, men med fundet fra 
Gammel Strand bliver Kø-
benhavn 300 år ældre.

Det kommer dog ikke 
som den helt store overra-
skelse, forklarer Lene Høst 
Madsen, museumsinspektør 
ved Københavns Museum 
og projektleder for metroud-
gravningerne: 

”Vi har fund fra stenalde-
ren og ved altså, at der har 
boet mennesker dengang, og 
man har hele tiden regnet 
med, at der har boet menne-
sker lige siden. Det ville være 
logisk, fordi København topo-
grafisk ligger rigtig godt med 
god adgang til det hele. Både 
ferskvand og saltvand, jagt og 
gode indsejlingsmuligheder.”

Men overraskende er 
det nu alligevel. ”Det er ret 

fantastisk, at vi lige finder 
noget,” fortæller Lene Høst 
Madsen, og fortsætter: ”Det 
kunne være rigtig sjovt, hvis 
vi kunne finde jernalderbe-
byggelse, for på den måde vil 
der være kontinuitet fra sten-
alderen og frem til i dag.”

Indtil videre er der ikke 
dukket flere spor fra jernal-
deren op, men den egentlige 
arkæologiske udgravning 
på Gammel Strand går også 
først i gang i 2012. Trækullet 
stammer fra en af de bore-
prøver, der bliver foretaget 
forud for udgravningerne.

Generelt er der blevet 
gjort mange historiske fund 
i lagene under København, 
som vi kender den i dag. I 

øjeblikket graver arkæolo-
gerne ved Kongens Nytorv, 
hvor store dele af middel-
alderbefæstningen og den 
gamle Østerport er dukket 
frem. Udgravningerne fort-
sætter trods sne og kulde, og 
til foråret kommer turen til 
Rådhuspladsen.

”Vi graver hele året, både 
sommer og vinter. Det er 
vi nødt til, for vi har rigtig 
travlt. Vi skal være færdige 
med alle udgravninger i 
2015, og det er nogle store 
pladser vi har med at gøre. 
Men sommeren kan nu altså 
også være lige så slem at ar-
bejde i som vinteren,” slutter 
Lene Høst Madsen.

slp@koebenhavneravisen.dk

Fundet af et stykke trækul fra jernalderen i forbindelse med metro-
udgravningerne gør København 300 år ældre end hidtil antaget.

Af Sarah Louise Pedersen



La Vecchia signora fortsætter frokost successen.
Kom ind og smag vores nye efterårs menu.
Vi holder frokost åbent mandag til lørdag 
fra 12.00-16.00.

Vi glæder os til se dig.
Grønnegade 12-14
1107 Kbh.K
Tlf 33160048
www.la-vecchia-signora.dk
Nye Åbningstider:
Mandag-lørdag: 12.00-23.00
Søndag: 17.00-23.00

Ristorante San Giorgio

Rosenborggade 7

1130 kbh.k

tlf.: 33126120

fax: 33126620

webside: www.san-giorgio.dk

email: ristorante@san-giorgio.dk

Åbningstider:

Mandag - lørdag 18:00-23:00

søndag: lukket

Udsøgt italiensk gastronomi i hjertet af københavn
San Giorgio byder indenfor i vores elegante salon og hyggelige vinkælder 
med pejs, vores hvide duge, smukt porcelæn og langstilkede glas er en del 
af den kulinariske oplevelse.

Vores vinkælder er ideel til større arrangementer som julefrokoster, 
firmaarrangementer med mere.

Kontakt os og hør nærmere om hvad vi kan tilbyde.

La Vecchia Signora


