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RestauRant MR 
lukkeR igen

BileR og ButikkeR ud 
af Byen

stein BaggeRs  gulduR 
udstilles i BRedgade

lagkagehuset 
åBneR på stRøget

Skal du have lagt dine bukser op 
eller have hjælp til følgende : 

 
 Ny lynlås 
 Oplægning af ærmer /længden 
 Nyt foer 
Oplægning af kjoler /nederdele 
 Oplægning af  gardiner 
 Reparation af tasker 
  

Så kig ind i vores butik. 
Hos os udføres alle former for reparationer og      

forandringer både i tekstil og skind . 
 

VI RENSER OGSÅ SKIND, PELS, 
 & TEKSTIL  

Rådhusstræde 8 
1466 Kbh. K 
Tlf:32133828 
Www.fixnwear.dk 

MeRe end 1000 
konceRteR…

tirsdag -  

fredag  

11-20
lørdag - 

søndag  

11-17   

mandag  

lukket

Kom og nyd forårssolen i  
én af de smukkeste gårde  
– i hjertet af København K
Nyd din frokost eller et glas lækker vin i unikke omgivelser 
midt i København. Vi har et velassorteret vinkort og lækre  
sandwiches og salater lavet på årstidens friske råvarer.  
Og selvfølgelig byens bedste kaffe.

Mulighed for fest og bryllupper uden for åbningstid.
Nyhavn 2   DK 1051   København K   www.cafekunsthal.dk

tRyghed En ny opgørelse over trygheden i København viser, at byen er 
blevet et tryggere sted. Men kriminaliteten skal længere ned, mener 
politikerne på Rådhuset. 

Af Hjalte Kragesteen

Af Alexander Højfeldt Lund

stoRe
AMBITIONER

lÆs hele
aRtiklen 
på side 3

lÆs hele
aRtiklen 
på side 6

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

køBenhavneRne eR 
Blevet tRyggeRe

nyåBnet I Herluf Trolles 
Gade 26a åbner en ny fri-
sør. Ambitionerne lægger 
det unge kreative hold ikke 
skjul på. ’Mugshot’ skal være 
et friskt pust i frisørmiljøet.

”Det er et ungt projekt. 
Vi har savnet et ungt krea-
tivt hold i det københavn-
ske frisørmiljø. Mange af de 
store frisører er ved at uddø, 
men de prøver stadig at være 
unge,” siger den ene ejer 
Mike Nielsen.

’Mugshot’ skal være en 
anderledes frisør. Det skal 
være et sted, hvor man kan 
få lov til at hænge ud. Sam-
tidig er priserne lidt lavere, 
så studerende også kan 
være med. 

Fagnørder
’Mugshot’ er ejet af Kristinn Oli 
og Mike Nielsen. Kristinn Oli 
kommer fra Is-
land, hvor han 
også er udlært.
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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

ByhISTORIKER: 
Peter Kyhl Olesen
po@koebenhavneravisen.dk

Cyklismen har gennem det meste af et år-
hundrede kendetegnet det københavnske 

gadebillede. ”Ta’ og kys det hele lidt fra mig”, 
sang Poul Henningsen og kunst-rimede om 
”Nitusind cykelpiger, et brus af nikkelstyr”. 
For ham var pigerne, deres solbrændte ben 
og klangen af cykelklokker simpelthen det 
bedste ved København. Men PH var også et 
kulturmenneske, og derfor ville han næppe 
have sympatiseret med det fravær af respekt 
for fællesskabet, der kendetegner en del af 
byens tohjulede trafikanter.

City-politiet var på gaden forleden, og be-
tjentene måtte medbringe ekstra bøde-

blokke. Mange hundrede blev noteret for at 
køre over for rødt, misbrug af fodgængerover-
gange, kørsel på fortov og anden selvisk  ad-
færd. En replik fra en af synderne lød: Jamen, 
jeg er jo cyklist. For ham er færdselsloven 
vejledende, den er mest rettet mod de onde 
bilister. Cyklister er pr. definition gode, og 
derfor mener de sig hævet over småborgerlige 
begrænsninger. Vovemod har sin pris; 20.000 
cyklister havner årligt på skadestuen og det, 
der er værre. Hvad koster det i grunden? En 
del af skaderne skyldes sprit, da det er en ud-
bredt misforståelse, at man gerne må jolle af 
sted i en megabrandert.

Citronsurt opstød? Nej, en appel til høf-
ligheden. Man behøver ikke at være se-

niorforsker i komparativ trafikadfærd for at 
kunne se, at det er uhensigtsmæssigt, at en 
fræsende cykloman taler i mobil og spiser 
shawarma, mens hun ubekymret fræser sig 
frem: Hu hej, her kommer jeg. Af banen!

Cirkulationen i en storby skal være frikti-
onsfri. Alle må tage hensyn til hinanden 

for at undgå kollision og konfrontation. Når 
en lastvogn parkerer i busbanen med kata-
strofeblink for at læsse varer af, er det lige så 
upraktisk for alle andre, som når tre cyklister 
side om side cruiser ned gennem Købmager-
gade, så forgængerne må trænge sig sammen 
langs husmurene. Giv plads med et smil, 
både cykel og bil.

Copenhagen vil så gerne være verdens hip-
peste, herligste og heftigste metropol, og 

mængden af cyklister imponerer byens gæ-
ster. På internationale kongresser fremhæves 
den ganske enestående udbredelse af cykler 
som et led i kampen mod forurening og fed-
me, og når indlægsholderens powerpointpræ-
sentation viser et foto af bycyklen, er der ikke 
et øje tørt i salen. At de gratis cyklers gavnlige 
virkning er et illusionsnummer, er en uvæ-
sentlig detalje.

Cykelstier, cykelgader, cykelstativer… poli-
tikerne kappes om at fedte for dette fol-

kefærd, hver stemme tæller jo. Derfor vægrer 
de folkevalgte sig ved at indføre forbud og 
begrænsninger, der kan hæmme individets 
frie ret til at køre efter behag. Men frem for 
denne slapsvansementalitet kunne man øn-
ske sig konkret og handlekraftig holdning på 
rådhuset. En vedvarende kampagne for hen-
synsfuld cyklisme kunne – måske - være med 
til at adfærdsregulere gadesynderne, så man 
i turistpropagandaen kunne flage med, at Kø-
benhavn ikke blot er en cykelby, men også en 
by med høj cykelkultur.

Københavneravisen

køBenhavn soM
cykelkultuRBy

få køBenhavneRavisen
gRatis Med posten

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

mail til: kbh@koebenhavneravisen.dk
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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

Hersegade 1 4000 Roskilde 43 43 23 00
Fiolstræde 38 1171 Kbh. K 33 14 38 00
Amagerbrogade 153 2300 Kbh. S 32 59 15 00
Gl. Kongevej 149 1850 Frb. C 33 25 01 33
Østerbrogade 104 2100 Kbh. Ø 35 55 94 98

www.stineogko.dk

Festligt forår
Basisgarderobe

i kogt hør

Til hverdag og fest

Naturkvaliteter
der kan vaskes

og tumbles

Findes i et væld af
farver og modeller

KREATIONER TIL KVINDEN
MED PERSONLIGHED

STILEN ER LAGT MED SKÆVE OG
ASYMETRISKE LINJER

STØRRELSER FRA 36-52

Ortopædisk fodtøj
Fodindlæg

Skoreparation
Nørre Voldgade 20
1358 København K

Telefon 33 13 51 42
www.wurtzen.dk

nyåBnet Den 1. juni åbner 
frisørsalonen ’Mugshot’ i 
Herluf Trolles Gade 26a. Sa-
lonen skal være et friskt pust 
i det Københavnske frisør-
miljø.

”Det er et ungt projekt. 
Vi har savnet et ungt krea-
tivt hold i det københavn-
ske frisørmiljø. Mange af de 
store frisører er ved at uddø, 
men de prøver stadig at være 
unge,” siger den ene ejer 
Mike Nielsen.

’Mugshot’ skal være en 
anderledes frisør. Det skal 
være et sted, hvor man kan få 
lov til at hænge ud. Samtidig 
er priserne lidt lavere, så stu-
derende også kan være med.

Fagnørder
’Mugshot’ er ejet af Kristinn 
Oli og Mike Nielsen. Kristinn 
Oli kommer fra Island, hvor 
han også er udlært. Mike 
Nielsen er udlært hos en af 
de store frisører i Køben-
havn, Buch på Landemærket 
25-27. Det var også her de to 
kreative hjerner mødte hin-
anden.

”Vi har samarbejdet i fem 
år.  Men vi ville gerne lave 
noget selv. Når man arbejder 
i frisørsalon, er man jo un-
derlagt en andens navn. Inte-
ressen for vores arbejder var 

så stor, at vi tænkte: Nu gør 
vi det,” siger Mike Nielsen.

Ambitionen bag ’Mugs-
hot’ er, at salonen skal være 
noget helt andet end andre 
saloner.

”Vi har skåret hele det der 
kedelige wellness-element 
væk. Her kan kunden kom-
me ind og være med i den 
kreative proces. Vores opgave 
er at dirigere kunden i den 
rigtige retning. Men hvis vi 
ikke kan lide kundens idé, så 
udfører vi ikke arbejdet. Vi 
er fagnørder,” siger Kristinn 
Oli.

Forbryderalbum
Interessen for den nye salon 
har været overvældende for 
de to ejere. De næste to uger 
er fyldt med aftaler. Desuden 
har ’Mugshot’ indgået et 
samarbejde med Wella.

”Interessen har været 
overvældende. Mange åbner 
deres eget for opnå frihed, 
men det gør vi ikke. Vi gør 
det for at arbejde. Det er vo-
res drøm. Vi er vores gene-
rations store profiler,” siger 
Mike Nielsen.

Et ’mugshot’ er et billede, 
der bliver taget, når en kri-
minel bliver arresteret. I fri-
sørsalonen er en af væggene 
malet, så det ligner det rum, 

hvor forbryderalbums bliver 
til.

”Med et ’mugshot’ bliver 
man ligesom stemplet som 
kriminel eller narkobaron. 
Hos os er det hårstemplet, 
man får. Vi spørger kunden, 
om vi må tage et billede, et 
’mugshot’. Så ligger vi det op 
på hjemmesiden, så folk kan 
se vores arbejder,” siger Mike 
Nielsen.        

Ny kollektion
Åbningen af ’Mugshot’ sker 
med bravur. Samtidig med 
åbningen lancerer de to ejere 
nemlig deres første kollektion.

”Vi har holdt hele kollek-
tionen gemt, så det er første 
gang nogen kommer til at se 
den,” siger Kristinn Oli.

Ambitionerne stopper 
imidlertid ikke her. 

”Vi har store ambitioner. 
Drømmen er at udvide med 
flere saloner og måske også 
begynde at undervise,” siger 
Mike Nielsen.

Priserne kommer til at 
ligge på 525 kroner for kvin-
der og 425 kroner for mænd. 

For mere information 
om ’Mugshot’, Kristinn Oli, 
Mike Nielsen og deres nye 
kollektion, se hjemmesiden 
www.mugshot-hair.dk 

ahl@koebenhavneravisen.dk

»vi haR stoRe 
aMBitioneR«
I herluf Trolles Gade 26a åbner en ny frisør. Ambitionerne læg-
ger det unge kreative hold ikke skjul på. ’Mugshot’ skal være et 
friskt pust i frisørmiljøet.

Af Alexander Højfeldt Lund
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Reimer Bo fra Gammel Strand
er en grumme groggy mand
stor i slaget med Stein Stakkel
men så blev der stort spektakel
DR slukked’ Reimers fakkel

A:  - Så er det højsæson for rumænske  
 lommetyve.
B:  - Fri mig for dette smædeord! Det  
 hedder paneuropæisk social 
 udligning.

A:  - Hvorfor hører man ikke mere til  
 borgmester Klaus Bondam?
B:  - Det gør man da også.
A:  - Hvad er det nyeste om det 
 radicoole kuglelyns indsats for de  
 svage og udsatte?

B:  - Det er kommet frem, at han har  
 fået gratis fodbold og fadøl af TDC.

A:  - Hvad nu, hvis Marmorkirken  
 styrter i grus?
B:  - Så bliver der bedre plads til 
 cykelstativer ved den nye 
 metrostation.
A:  - Jamen folk gider jo ikke stille 
 deres cykler pænt.
B:  - Næh, men de gider heller ikke 
 gå i kirke.

A:  - Nå, hvor skal I så hen på ferie i år?
B:  - Vi skal til De Tusind Søers Land.
A:  - Det behøver I da ikke tage til Fin-
 land for at opleve, I kan da nøjes med
  Købmagergade en regnvejrsdag.

den lille coRsaR – chaRivaRi

Café Barfod
Besøg Bakkens hyggeligste café

Cafe barfod er Bakkens nyeste og 
eneste cafe med plads til 100. 

Vi byder på rigtig mange lækre retter 
og priser som er til at betale.

Hver lørdag og søndag har vi brunch 
fra kl. 12 til 14. Mod fremvisning af 

pakeringsbillet får man alm. kaffe eller 
the med. 

Tag kæresten, veninden, familien eller 
vennen med og start med at gå en tur i 
skoven og kom så få en dejlig brunch. 

Ved over 5 mennesker er det en go’ idé 
at bestille bord. 

Tlf. 6130 6609

- Din kontakt til 
lokal købekraft 

i Indre By

Telefon: 

70225538

I Store Kongensgade 40 bor 
dagbladet Information, der 
forleden fejrede 65 års fød-
selsdag. Københavneravisen 
har til huse i nummer 44, 
så vi er en slags naboer, selv 
om vi er en dværg i forhold 
til avisen, som i sig selv er 
lille i forhold til morgenbla-
dene. Og nu er Børsen større 
end B.T. Hvem skulle dog 
have troet det. Men det er 
fortjent.

Københavneravisen var 
til stede ved receptionen, 
som også var en hyldest til 
avisens grundlægger, Børge 
Outze. To tidligere medar-
bejdere har skrevet en bio-

grafi på 800 sider om denne 
fantastiske redaktør og le-
derskribent. Da Danmark 
blev befriet 5. maj 1945, var 
Outze og hans bevæbnede 
hjælpere klar til at besætte 
nazisternes avishus og tryk-
keri henne i nr. 40. Så dra-
matisk en fødsel fik Køben-
havneravisen heldigvis ikke. 

Men selv om aviserne 
og omstændighederne er 
forskellige, er Information 
og Outzes stædige kompro-
misløshed og sikre avisfor-
nemmelse et forbillede for 
en mindre publikation som 
Københavneravisen. En avis 
i vedvarende bevægelse får 

flere til at læse mere. Hvil-
ket ikke skader annoncernes 
effekt. 

At vi ser et forbillede i 
legenden understreges af, at 
Københavneravisens senior 
editor for mange år siden 
var ansat hos Outze og lærte 
meget. Københavneravisen 
holder fanen højt i respekt 
for publicistisk tradition og 
klassisk bladhåndværk. 

God sommer. Københav-
neravisen er tilbage i begyn-
delsen af august.

Robert Haren,
Ansv. chefredaktør.

Et forbillede

"

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

220,-

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

LILLE LEJLIGHED SØGES
Lille lejlighed søges til leje i Indre By af rolig 

40-årig mand m/ fast arbejde, ikke ryger.

Vicevært funktion kan påtages.

Evt. fremleje 12-24 mdr.

Kontakt Benny på tlf.:
22 91 25 36

Eller pr. email på:
bedamngood@hotmail.com

BOGHUSET.DK
BØGER   |   FILM   |   MUSIK

Børge Outze.



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. 3336 3438, Chr. IX’s Gade 3, 1111 København K, www.foodbar.dk
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ECO TATU
Eco Tatu er en avis/bladholder, men kan også bruges som 
fodskammel. Fremstillet i mørkt og lyst genanvendt træ.
Fås i Ipanema til kun Dkk. 1.590,-

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

ÅBNINGSTIDER: TIRSDAG - LØRDAG: KL.10.00 – 18.00

Glaskunst & butik 
Store Kongensgade 90

Tlf. 3313 7097
www.joergensenmoerchdesign.dk

politik Trygheden er faldet 
en smule siden sidste år. Det 
viser det nye tryghedsindeks 
for Københavns Kommune, 
som for andet år i træk er 
udarbejdet af Beskæftigelses- 
og Integrationsforvaltningen 
i samarbejde med Køben-
havns Politi. Undersøgelsen 
baserer sig både på politiets 
statistik og spørgeskemaun-
dersøgelser om oplevelsen 
af tryghed blandt københav-
nerne.

Overborgmester Frank 
Jensen (S) er tilfreds men på-
peger, at der stadig er områ-
der, der skal forbedres. 

”Årets tryghedsindeks vi-
ser, at københavnerne er ble-
vet tryggere. Det er dejligt at 
høre. Men tryghedsindekset 
viser også, at der fortsat er 
områder i byen, som kræver 
en markant indsats. Med in-
dekset har vi et redskab til 
at prioritere, hvor der skal 
sættes ind. Og der fortsætter 
vi selvfølgelig det lange seje 
træk,” siger overborgmester 
Frank Jensen.

Indekset er opdelt i om-
råder, der hver især bliver 
vurderet i forhold til, hvor 
stor en indsats der bør ydes 

for at begrænse kriminali-
teten. Årsagen til den sam-
lede stigning i tryghed er 
en kombination af et fald i 
anmeldelser til politiet, og 
at kriminalitet i nabolaget i 
mindre grad medfører utryg-
hed i forhold til sidste år. 

Kriminalitet i København 
er normalt noget, der får tan-
kerne til at rette sig mod Nør-
rebro og Vesterbro, men også 
Indre By har problemer. Her 
bliver området syd for og op 
til Kongens Nytorv kategori-
seret som utrygt.

En sikker by
Derfor er det heller ikke 
så overraskende, at politi-
kerne på Rådhuset er klar 
til at sænke kriminaliteten 
yderligere. En samlet bor-
gerrepræsentation har i den 
forbindelse vedtaget Sikker 
By-pakken, som netop er en 
plan for den kriminalpræ-
ventive indsats, der især har 
fokus rettet mod de unge. 

”Det vigtigste i en anti-
kriminalitetsindsats er at 
få de unge til at vælge job 
og uddannelse frem for kri-
minalitet og usikkerhed. 
Derfor kan satsningen på at 

opsøge de unge i fængslerne 
med jobrådgivning vise sig at 
være Sikker By-pakkens mest 
effektive indsats,” siger be-
skæftigelses- og integrations-
borgmester Klaus Bondam 
(R). 

Han lægger altså fokus 
på, at de kriminelle i fængs-
lerne kan hjælpes til at bryde 
den kriminelle løbebane, alt 
imens Pia Allerslev (V) me-
ner, at det danske forenings-
liv er nøglen til at holde de 
unge ude af kriminalitet.

”Vi har gennem flere år 
haft meget stor succes med 
målrettet at få udsatte børn 
og unge sluset ind i de fri-
villige foreninger og idræts-
klubber, og vi ved, det virker 
i forhold til at forebygge kri-
minalitet. Det skal vi fort-
sætte med,” siger kultur- og 
fritidsborgmester Pia Aller-
slev (V)

Sikker By-pakken er et 
forsøg på at skabe sammen-
hæng mellem forvaltninger-
ne i Københavns Kommune, 
ved at opstille fælles mål for 
kriminalitetsbekæmpelse. 

htk@koebenhavneravisen.dk 

køBenhavneRne eR 
Blevet tRyggeRe
Af Hjalte Kragesteen

En ny opgørelse over trygheden i København viser, at 
byen er blevet et tryggere sted. Men kriminaliteten skal 
længere ned, mener politikerne på Rådhuset. 
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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

Grønærtesuppe  52.00
serveret med skinketern og crème fraîche

Lakserogn  64.00
serveret med hakket rødløg, crème fraîche 

og majspandekager

Hovedretter
Grillet rødfi sk  172.00

anrettet på ristede piement, vilde ris og grønne asparges 
hertil hjemmelavet grøn pesto

Kyllingebryst farseret med feta og chili  178.00
serveret med ristede danske gulerødder og spinat 

hertil bulgur og basilikumscreme
 

Tournedos af oksemørbrad  198.00                
med pommes rösti, spidskål og majs 

serveret med portvinssauce

300 gr. bøf af oksehøjreb  196,00
serveret med bagt kartoffel med økologisk smør og crème fraîche

samt dagens garniture og sauce bearnaise

Frisk pasta  122.00
tilberedt med kylling, majs, rødløg og hjemmelavet pesto

Desserter
Bananasplit à la Jailhouse  55.00

Rabarbertrifl i  58.00
med makroner og kanelfl ødeskum  

     
Hjemmelavet cheesecake  59.00   

serveret med blåbærcoulis og friske bær 

Sammensæt egen menu

2 retter  kr. 189.-

3 retter   kr. 199.-

Ved valg af bøf af oksehøjreb 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.-

Restaurantens
Torsdags speciel

Jailhouse burger

Stor lækker rustik bolle

200 g. oksekød

Stegt bacon, ost, spejlæg,  

hjemmesyltede agurker, salat,

tomat, hjemmelavet dressing 

håndskårne ovnbagte kartoffelbåde.

Kr. 99,-

MilJø Politikerne på Køben-
havns Kommune vil have 
flere grønne tage i hovedsta-
den. Og nu har de enstem-
migt vedtaget, at alle nye 
tage med en hældning på 
under 30 procent fremover 
skal beplantes med levende 
grønt. De nye retningslinjer 
giver hovedstaden verdens 
mest ambitiøse politik for 
grønne tage.

Beslutningen ligger i 
kølvandet på kommunens 
Klimaplan fra 2009, hvis 
overordnede mål er at gøre 
København CO2-neutral i 
2025. De grønne tage, som 
der skal anlægges 325.000 
kvadratmeter af inden 2015, 
kan hjælpe til at nå dette 
mål. Græs, mos, urter og små 
træer på taget isolerer nem-
lig bygningen mod kulde 

og varme og er dermed med 
til at spare på energien og 
reducere CO2-udledningen. 
Samtidig hjælper væksterne 
med at rense byluften og 
suge regnvand, så de hårdtar-
bejdende kloakker og spilde-
vandsanlæg aflastes. For ek-
sempel kan små planter som 
husløg og stenurt suge 60-80 
procent af den regn, der fal-
der på taget. 

For fodfolket kan det være 
svært at se, men allerede nu 
er en del af de københavn-
ske tage beklædt med grønt. 
Nationalbanken og Hotel 
Palace på Rådhuspladsen er 
nogle af de bygninger i Indre 
By, som allerede er grønne på 
toppen. 

hk@koebenhavneravisen.dk

køBenhavn skal 
vÆRe gRøn 
på toppen
Græs, mos, urter og små træer. Det er nogle 
af de vækster, der fremover skal plantes på 
byens flade tage.  

Af Helle Kvist 

tRanspoRt CityCirklens rute 
skal omlægges, fordi bus-
serne har for få passagerer. 
Håbet med omlægningen er, 
at flere københavnere og tu-
rister vil køre i ring ombord 
på CityCirklen.

Den cirkelformede rute 
bliver dobbeltrettet, så den 
bedre imødekommer det dag-
lige transportbehov. Den nye 
rute vil gå til Kalvebod Bryg-
ge, hvor Tivoli, mod finansie-
ring, kan få kunder fragtet 
mellem Tivoli og et nyt hotel 
og konferencecenter.

Toårigt forsøg
CityCirklen er lavet som et 
toårigt forsøg med en bære-

dygtig busrute. Formålet er at 
sikre en kollektiv transport-
mulighed i Indre By og sam-
tidig sænke antallet af biler i 
City. Busserne er eldrevet og 
udleder derfor færre partikler 
og mindre støj. 

Busruten er primært ret-
tet mod turister og de, der ar-
bejder og pendler i Indre By.

Lokaludvalget har fået 
forslaget til omlægning af 
ruten sendt til høring og skal 
give svar til Teknik- og Miljø-
forvaltningen senest den 7. 
juni. 

ahl@koebenhavneravisen.dk

cityciRklen 
fåR ny Rute
Af Alexander Højfeldt Lund

Den eldrevne bus CityCirklen har for få passa-
gerer og er derfor for dyr i drift. Ruten skal nu 
omlægges i håb om, at flere vil bruge bussen. 
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Couvertpris 599,-

DRØMMEBRYLLUP 

Kig forbi og få vores

stort økologisk udvalg

 bryllupsbruchure

Mange tilvalgsmuligheder!

NYHAVN 21 - 3312 8504 - caphorn.dk

I SMUKKE OG 

CAP HORN
I NYHAVN

LYSE OMGIVELSER

MilJø Københavns grønne erfaringer fra af-
holdelsen af COP15 i december sidste år skal 
nu inspirere fremtidens mødearrangører. Det 
er ambitionen bag initiativet ’Copenhagen 
Sustainable Meetings Protocol’, som netop er 
blevet offentliggjort. 

Det danske værtskab og København havde 
nemlig stor succes med at gøre klimatopmø-
det til en grøn begivenhed. Det viser opgø-
relsen over de grønne initiativer fra Cop15. 
Hele 93 % af de 33.000 delegerede brugte 
den offentlige transport i København under 
topmødet. Samtidig er over halvdelen af de 
københavnske hoteller nu miljøcertificerede. 

Københavns Kommunes egne initiativer 
opnåede også stor udbredelse, blandt andet 
konceptet KLIMA+ Restauranter, der serve-
rer klimavenlig mad. Dem er der nu 70 af i 
København. Desuden besøgte over 200.000 
mennesker ’Hopenhagen’ på Rådhuspladsen, 
hvor der blev afholdt klimaaktiviteter under 
topmødet.

Et vigtigt skridt
Overborgmester Frank Jensen (S) ser den nye 
rapport som et væsentligt skridt frem mod at 
profilere Købehavn som en grøn mødedesti-
nation. 

”Dette er et vigtigt skridt i arbejdet for at 
give København en stærk profil som grøn mø-
dedestination,” siger overborgmester Frank 
Jensen og fortsætter: 

”Den grønne profil er også et centralt ele-
ment i vores vision om at skabe grøn vækst 
gennem grønne initiativer og partnerskaber 
med både danske og internationale grønne 
virksomheder. Jeg tror, at disse virksomhe-
der vil finde det attraktivt at afholde deres 
møder og konferencer i en grøn storby som 
vores, og med denne rapport har vi fået et 
stempel på, at vi kan leve op til vores grønne 
målsætninger”.

Erfaringer fra COP15 med grøn mødele-
delse, borgerengagement blandt meget andet 
er samlet i et strategisk dokument, som skal 
vejlede og inspirere fremtidens mødearran-
gører. 

Rapporten ”Copenhagen Sustainable 
Meetings Protocol” er udarbejdet af et kon-
sortium bestående af kommunen i samar-
bejde med Udenrigsministeriet, Wonderful 
Copenhagen, VisitDenmark, Novo Nordisk, 
Bella Center og MCI Copenhagen.  

ahl@koebenhavneravisen.dk 

køBenhavn skal  
inspiReRe soM gRøn 
Mødedestination
Af Alexander Højfeldt Lund

Københavns grønne erfaringer fra COp15 i december 
sidste år skal nu inspirere fremtidens mødearrangører.
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Hørecenter Hovedstaden
Borgergade 18
1300 København K

GRATIS 
høretest

Få lavet en høretest og få gjort 
noget ved din hørelse nu!

7070 2328
www.hca.dk

Kan du heller ikke høre græsset gro?
Vi hjælper dig med at få det hele med

Hos Hørecentrene har vi:

• Uddannede hørespecialister
• Ørelæge tilknyttet
• 2 måneders prøvetid
• Ingen ventetid
• 4 års garanti og fri service
• stort udvalg af høreapparater
• Gratis høreapparater*
        *Ved benyttelse af offentligt tilskud på kr. 6230 pr. øre

histoRie Historieinteresserede har 
noget at se frem til denne sommer. 
Hver søndag klokken 14.00 inviterer 
Københavns Museum på historisk 
byvandring, ganske gratis vel at 
mærke. I juni måned hedder temaet 
’Kroppen – sundhed og køn’ og hver 
søndag traves der et nyt sted, med en 

ny vinkel på sagen. Der er plads til 
35 personer på et hold, og billetterne 
udleveres til dem, der kommer først. 
Byvandringerne varer frem til mid-
ten af september.

Se mere på www.copenhagen.dk                                    
cv

gRatis ByvandRingeR 
hele soMMeRen

kåRing Kantinen på Københavns 
rådhus har som de første modtaget 
det nye officielle økologiske spise-
mærke i sølv. 

Rådhusets kantine, der drives af 
Meyer Kantiner, får økologiske sølv, 
fordi de hver dag serverer minimum 
60 procent økologiske mad. De økolo-
giske spisemærker uddeles alt efter, 

hvor stor en procentdel økologisk 
mad, der serveres fra køkkenet. Ud-
over sølv kan storkøkkener få spise-
mærker i guld og bronze. 

Kantinen på rådhuset afspiser 
hver dag mere end 400 rådhusbetjen-
te, embedsmænd og politikere.  

hk

Rådhuskantine fåR 
økologisk sølv
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inteRvieW Afstanden mellem mu-
sikere og publikum er blevet større, 
mener Claudius Pratt, der ønsker at 
skabe mere synergi mellem musikere 
og tilskuere. I dag bor han i Køben-
havn, hvor nostalgien i byen giver 
ham en stor kreativ inspiration. 

”Visuelt stimulerer København 
mig meget. Jeg får den samme følel-
se, når jeg går rundt i de ældre dele af 
New York. Det får mig til at tænke på 
jazzens blomstringstid i København, 
og det gør mig i stand til at trække en 
masse kreativ inspiration sammen. 
Og som musiker skal jeg hente me-
get inspiration. New York gav mig en 
masse i en periode, men til sidst følte 
jeg ikke, jeg kunne hente mere”.

København er som New York
Claudius er amerikaner med vest-
afrikanske rødder, og opvæksten i 
New York har givet ham inspiration i 
mange forskellige retninger. Han har 
også boet i Kenya i to år, så stamme-
musik er kommet ind under huden 
på ham. Han rejste til Danmark, da 
han i starten af årtusindeskiftet føl-
te, at han stod i kreativ stampe i New 
York. Der var flere fester end musi-

kalske udfoldelser, og derfor var det 
et naturligt skridt at flytte til et sted, 
hvor han kunne få roen og inspira-
tionen tilbage, så han kunne lave 
ny musik. Samtaler med venner gav 
ham lyst til at prøve København, og 
han flyttede hertil omkring år 2005. 

”På en eller anden måde min-
der København mig om New York, 
selvom mange siger, at jeg må være 
skør, når jeg siger det. Men det er den 
måde, som byen er delt op på. I New 
York har du East Village, West Village 
og så videre. På samme måde har Kø-
benhavn sine opdelinger; på Nørre-
bro har du mange indvandrere, og så 
der en mere beskidt side af byen på 
Istedgade, hvor luderne hænger ud. 
Så jeg kan se på byen og få associatio-
ner til New York”.

Det har dog ikke været helt nemt 
at flytte til en ny by i et land med 
en helt anden kultur og mentalitet. 
Claudius kommer fra USA, hvor der 
ikke er megen hjælp at hente fra det 
offentlige. I Danmark hjælper det 
offentlige med mange forskellige 
ydelser, og det har taget tid for ham 
at vænne sig til. Amerikanere er ofte 
udadvendte og hjælper hinanden på 

kryds og tværs, mens danskere har 
en anden mentalitet. Det er ikke 
ment på en negativ måde, forklarer 
Claudius, men det har taget tid for 
ham at vænne sig til den ydmyghed 
og tilbageholdenhed, som præger 
mange danskere. 

”Amerikanere er meget entusia-
stiske og præget af en vis form for 
naivitet, som kan virke hjertelig men 
samtidig irriterende. Det er lidt det 
samme med danskere; de er reser-
verede og stille, og det kan jeg synes 
er meget attraktivt. Det er en ærlig 
tilbageholdenhed. Men det kan også 
være uattraktivt, fordi folk kan være 
så lukkede, at det kan tage lang tid 
at lære folk at kende. Det samme gør 
sig gældende, når jeg er ude og spille 
musik; publikum kan være meget til-
bageholdende”.

Kommer meget i Huset
Claudius prøver at komme meget ud 
og få musikalsk inspiration, hvilket 
blandt andet har bragt ham meget 
ind i Huset i Magstræde. Og det er 
vigtigt at være proaktiv og selv at 
komme ud og blive overrasket, for 
man kan ikke forvente, at danskere 

giver en masse råd med på vejen. Det 
handler igen om den danske menta-
litet, som er præget af tilbageholden-
hed, forklarer Claudius. 

”Du kan tro, at der intet sker 
rundt omkring. Men der sker me-
get; folk taler bare ikke om det. Og 
det er bagsiden ved denne jantelov. 
Danskere er meget stolte, men på en 
stille måde. Nogle gange ville jeg øn-
ske, at de ville prale lidt mere,” siger 
Claudius med et stort grin, som ikke 
efterlader tvivl om, at han mener det 
på en kærlig måde. I den forbindelse 
erkender han dog samtidig, at noget 
af hans uvidenhed omkring den mu-
sikalske scene i København er selv-
forskyldt.

”Det kunne godt skyldes, at jeg 
ikke taler særligt godt dansk, og jeg 
kan ikke læse dansk, så jeg er fra-
koblet på den måde. Hvis jeg kunne 
læse de danske aviser, ville jeg mu-
ligvis blive klar over, at der var en 
masse ting i gære rundt omkring. 
Men i New York læste jeg heller ikke 
aviser; der vidste du det bare, fordi 
folk talte om det. Det gør man ikke 
her i København. Der var eksempel-
vis en koncert med et band, jeg vir-

» køBenhavn MindeR 
 Mig oM neW yoRk «
Af Anders Derlich

Claudius pratt er forsanger i bandet ’Reverend Shine Snake Oil Co.’, som spiller på årets Jazz Festival. 
han flyttede fra New york til København for at finde fornyet inspiration til musikken. 



MMX

Martgrethe´s • Dr.Tværgade 6 • Tlf 42 43 90 09 • www.margrethesbar.dk

Nu Åbner værtshuset København har manglet !! 
Stamstedet , Samlingspunktet, Frikvarteret. 
Hvor øllet skummer og bartenderen skuler. 

Margrethe´s i Dr. Tværgade 6 
I Juni Begrænset åbningstider fredag og lørdag  15.00 til 02.00

Vi holder dog åbent til alle VM kampe og viser fodbold på flere skærme, 
book din egen bås / bord    

NÅR DANMARK SCORER - GIR VI EN OMGANG 
- HVIS DE TABER, GIR PIGERNE ET KRAM

Fredage og Lørdage holder vi ultimativ Fredags Bar fra kl. 16.00-22.00 - overrask 
jeres ansatte med Pool-Dart-Rafle-Bordfodbold og backgammon

 ½ l Iskold Carlsberg Fad 20,-
Dobbelt op på Sjusser og som altid Jäger shots 10,-

3 Carlsberg eller 3 Tuborg på flaske til kun - 75 kr
5 Jägerbombs 100 kr

2 Hoogarden på fad 79 kr
3 Corona  100,-

1 fl Danzka med 4 Redbull  450,-kr
1 flaske spiritus med sodavand - Kun 450,- kr.

Selvfølgelig har vi også andre gode ting på menuen - Kig ned :)
Vi tilbyder :  

Dart , Pool. Rafle, Bordfodbold 
Lej en bar – op til 200 personer- ring og få et tilbud på mad og drikke på  28182525 
Polterabend, Svendegilde, Fødselsdag, Jubilæum m.m.m. Kontakt os på 42439009

Kommer du med 20 personer giver vi de første store fadøl eller sjusser. 
Få en anderledes bytur. Lav en temafest i dit firma. Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder. 

Musikken er “godt-blandet” med hovedvægt på danske klassikere krydret med de kendte

Vel mødt
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få køBenhavneRavisen
gRatis Med posten

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

mail til: kbh@koebenhavneravisen.dk

CAFE ADAM
Brunch/Buffet Hver Søndag 
fra kl. 10.30-15.00  til 110,- Kr. 
  

club sandwich: 79,- Kr. 

Røget Laks: 79,- Kr. 

Stor Burger: 79,- Kr.  

Pasta med oksemørbrad , laks: 89,- Kr. 

Bøf Bearnaise: 159,- Kr. 

Oksemørbrad: 169,- Kr. 

Stegt torsk: 169,- Kr. 

Stegt Laks: 159,- Kr. 

Nachos: 60,- Kr. 

Chokoladekage med is og frugt: 49,-Kr. 

Vin og fadøl ,Kaffe,cafe latte  

Store Kongensgade 91 · 1264 København K
Tlf.: 33 93 28 20 · www.cafe-adam.dk · Email: mail@cafe-adam.dk

DESIGN OG LAV DIT EGET SMYKKE
F.eks emalje øreringe med sterling sølv 
for mindre end 35,- kr. 

Sommerens store hit - Lav din egen kæde 
med frynser - for mindre end 150,- kr.

BeadsNdrops 
- KUN 2. min fra Rådhuspladsen 

- Danmarks største udvalg  
af perle & smykke tilbehør 

- til dig som kan li’ at lave dine smykker selv. 

Et paradis af perler i 2 etager i sommerens  
modefarver med Swarovski krystaller, 

læder snøre m.m.

BeadsNdrops.dk
Tilfredshed for pengene

STUDIESTRÆDE 41, 1455 KBH K

WWW.BEADSNDROPS.DK
eller besøg os på

kelig gerne ville se. Og det hørte jeg 
først om tre uger efter, at de havde 
spillet”.

Underholdning er vigtig
Konceptet i bandet ’Reverend Shine 
Snake Oil Co.’ hænger sammen med 
Claudius’ egen udvikling op gennem 
halvfemserne. Her prøvede han på 
forskellige måder at skabe progressi-
ve lyde, men det ændrede sig, da han 
fik en følelse af, at musikken bevæ-
gede sig væk fra det publikum, som 
han rettede sig mod. Derfor har han 
ændret lyden, så den over for publi-
kum fremstår mere nøgen. På den 
måde håber han på at kunne skabe 
en bro mellem bandet og publikum. 

”Jeg ville gerne komme frem til en 
ren akustisk lyd, som lød så organisk 
som muligt. Så Justin (guitarist red.) 
og jeg begyndte at skrive sange på 
akustisk guitar for at skabe vores lyd 
på ny. Vores inspiration kommer fra 
blues, jazz og afrikansk musik men 
også fra moderne rock ’n’ roll. Det 
har under alle omstændigheder sine 
rødder i blues”.

Udviklingen af en ny lyd har væ-

ret præget af tider med stor usikker-
hed om, hvordan publikum ville tage 
imod den. Derfor har det været en 
stor udfordring for Claudius at spille 
foran et dansk publikum, fordi det i 
Danmark kræver meget som musiker 
at få folk i stemning til en koncert. 
Men det har været en god udfor-
dring, fordi det stiller store krav til 
ham og resten af bandet, når de er 
ude og spille foran et publikum. Der 
skal arbejdes med den underhold-
ningsmæssige side af musikken, og 
det glæder Claudius, fordi han har 
stor respekt for kunstnere, som for-
mår at spille musik og underholde på 
én og samme tid.

”Jeg kan godt lide at se tilbage på 
Sammy Davis Jr. og den æra, som 
der eksisterede i The Rat Pack (un-
derholdningsgruppe fra 1960’erne 
med bl.a. Frank Sinatra red.). De var 
fantastiske entertainere, hvor publi-
kum virkelig følte, at de fik noget for 
pengene. Du fik virkelig et show! Der 
skal være en underholdningsmæssig 
side af det, så publikum føler, at det 
er berigende for deres liv. Jeg synes 
virkelig, det er vigtigt at give noget 

af sig selv til publikum. Og ligeledes 
skal publikum give noget tilbage, så 
man tilsammen skaber en energi i 
øjeblikket, man har sammen”.

Masser af koncerter i vente
Netop interaktionen mellem musiker 
og publikum vil Claudius gerne se 
meget mere af. Der er en tendens til, 
at publikum er meget distanceret fra 
musikerne, og det ser Claudius ikke 
som en positiv udvikling. Derimod 
vil han gerne tilbage til en tid, hvor 
publikum selv bidrog til en del af 
underholdningen under en koncert. 
På den måde bliver koncerten til en 
levende organisme, forklarer han. 

”Hvis du ser på stammer i Afrika 
eller Sydamerika, så er musik en del 
af hverdagen. Det er en anden form 
for udtryk. Alle er med til at skabe 
musik. Jeg kan kun skabe musik, 
fordi alle de andre mennesker er til 
stede. Jeg håber, jeg udtrykker, hvad 
vi alle føler. Så vi skal alle dele denne 
oplevelse af fornøjelse og tilfredsstil-
lelse, når vi optræder”. 

Under Copenhagen Jazz Festival 
vil der være mulighed for at opleve 

’Reverend Shine Snake Oil Co.’ flere 
gange. De spiller den 8. juli kl. 19.00 
på Mojo Blues Bar, og den 10. juli kl. 
22.30 vil de spille i Huset ved Kon-
gens Have. Derudover giver de en 
række koncerter omkring Rundetår-
net alle dage på festivalen. 

”Det er et skønt sted, hvor folk går 
frem og tilbage. Der sætter vi vores 
instrumenter op, og så vil vi spille 
dér et par timer hver dag festivalen 
igennem. Måske ikke lige ved Run-
detårnet, men vi vil spille koncerter 
rundt om i byen hver dag,” slutter 
Claudius Pratt. 

Reverend Shine Snake Oil Co. 
Claudius pratt – vocal
Justin Gunn – Guitar 
Matthias Klein – Drums  
Martin Ollivierre – Bass 
Nikolaj høi – harp, percussion & Organ

ad@koebenhavneravisen.dk 
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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

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

Opstart med mænd i deres bedste alder
Festivalen starter op med det legendariske Orion Brass Band, som har været med siden 
Copenhagen Jazz Festivals begyndelse i 1979. Fredag den 2. juli kl. 12.30 vil de sætte 
gang i festivalen med en gadeparade, hvor de vil spille fra Højbro Plads – Niels Hem-
mingsensgade – Gråbrødre Torv – Rundetårn – Kultorvet – Fiolstræde og op til Frue 
Plads, hvor den officielle åbning finder sted kl. 14.30.

Orion Brass Band spiller sig hver dag igennem en ny rute i de københavnske gader 
og kanaler. Alle disse koncerter starter henholdsvis kl. 12 og 13, hvor de modne mænd 
lystigt vil blæse op til fest med deres messinginstrumenter.
 
Musik med vin og øl
Fredag den 2. juli kl. 14.00 spiller Kenneth Knudsen Quartet på den argentinske vinbar 
Tango y vinos i Herluf Trolles Gade 9. Kenneth Knudsen spiller sammen med sin trio 
spændende jazz, der trækker tråde fra den moderne jazz men også fra Kenneths fascina-
tion af 90’ernes pop hits. De to ting blandet med respekt for den skandinaviske arv giver 
en unik lyd, som trioen formidler på bedste vis. Arrangementet er gratis, og hvis du ikke 
har mulighed denne dag, spiller kvartetten også på vinbaren lørdag den 3. juli kl. 16.00.

Lørdag den 3. juli kl. 17.00 spiller Dissing, Dissing, Las og Dissing på det lille spillested 
Drop Inn i Kompagnistræde 34. Det er dog uden Poul Dissing, så der vil kun være to medlem-
mer fra familien Dissing denne eftermiddag. Med tre albums i bagagen har bandet masser 
af materiale at trække på, hvor de iørefaldende sange bestemt er en oplevelse værd. Desuden 
er spillestedet værd at bide mærke i, da Drop Inn har specialiseret sig i spændende whiskyer 
og derudover har et bredt udvalg af udenlandske øl. Arrangementet koster 80 kr.

Magisk charmerende blues
Der bliver flittigt spillet på alle spillesteder, og et af stederne er Mojo Blues Bar i Løn-
gangstræde 21C, som ellers profilerer sig mest med musikere i blues-genren. Folk med 
hang til denne musikstil kan derfor rykke hen i disse omgivelser, hvor blandt andre 
Esben Just w. Fessor Band spiller onsdag den 7. juli kl. 22.00. Bandet er faste gæster på 
Copenhagen Jazz Festival, hvor de vil byde op til en festlig New Orleans inspireret blues 
aften. Koncerten koster 90 kr. 

Lørdag den 10. juli kl. 22.00 vil der med garanti være sved på menuen på Mojo Blues 
Bar. Her spiller Øernes Blues Band, der efterhånden er legendariske i blues-kredse for de-
res liveoptræden, som altid er af høj klasse. Bandet spiller covernumre af en lang række 
blues-kunstnere, heriblandt Robert Johnson, B.B. King, Peter Green, Jimi Hendrix, Stevie 
Ray Vaughan og Allman Brothers. Koncerten koster 80 kr. 

Hele det samlede program for Copenhagen Jazz Festival kan erhverves for 40 kr. i en lang 
række kiosker og forretninger; blandt andet S-togs kiosker, TP Musik Marked, Hovedbiblio-
teket på Krystalgade, Studenterhuset på Købmagergade, Magasin Kgs. Nytorv og Atheneum 
International Boghandel A/S i Nørregade 6. Se desuden hjemmesiden www.jazz.dk.

ad@koebenhavneravisen.dk 

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

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

ACS-TRÆLAST A/S - XL-BYG tlf: 32 82 06 00
Tømmerupvej 77 fax: 32 82 06 01
2770 Kastrup web: www.xl-acs.dk
 mail: info@acs.dk

XL-BYG BYGGECENTER   tlf:    32 50 55 06 Åbningstider:
ACS-TRÆLAST A/S   fax:   32 50 01 07 Man - fre  kl. 08 - 17.30 
Kongelundsvej 364   web:  www.xl-byg.dk Lørdag kl. 09 - 15.00
2770 Kastrup            mail:  info@acs.dk

ALT TIL HUS OG HAVE TIL GØR-DET-SELV-FOLKET PÅ AMAGER !

XL-BYG BYGGECENTER   tlf:    32 50 55 06    Åbningstider:
ACS-TRÆLAST A/S   fax:   32 50 01 07    Man - fre  kl. 08 - 17.30 
Kongelundsvej 364   web:  www.xl-byg.dk    Lørdag     kl. 09 - 15.00
2770 Kastrup            mail:  info@acs.dk

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

COpENhAGEN
JaZZfestival
Af Anders Derlich

Fra den 2. til den 11. juli afholdes Copenhagen Jazz Festival, som 
hvert år tiltrækker i omegnen af 200.000 mennesker. Festivalen 
finder sted i hele København, hvor der fra nord til syd vil være 
massevis af musikalske oplevelser for alle aldersgrupper. her 
nævner vi et par af de arrangementer, som finder sted i Indre By.  
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lukket Stjernekokken Mads Refslund har 
efter lang tids kamp for overlevelse set sig 
nødsaget til at lukke Restaurant MR på Kul-
torvet i det indre København

Det er ikke første gang restauranten, som 
er indehaver af én af de eftertragtede mi-
chelinstjerner, må lukke. I april sidste år gik 
Restaurant MR konkurs men åbnede igen 
allerede i juni med nyt koncept. Restauran-
ten var blevet omdannet til fiskerestaurant, 
og det lykkedes at beholde michelinstjer-
nen.

Men Kultorvet er en dyr adresse at drive 
restaurant på, og lokalerne er nu sat til salg.

”Vi er ikke lukket, vi leder efter et andet 
sted at åbne,” siger Mads Refslund til aok.
dk. ”Vi får jo fantastiske anmeldelser, så ma-

den fejler ikke noget. Jeg ved ikke, om det 
er de drankere, der står på Kultorvet, som 
holder folk væk, men lige efter vi genåb-
nede, havde vi næsten ingen gæster, og det 
er ikke nogen hemmelighed, at vi har haft 
svært ved at betale vores regninger. Fordi re-
stauranten på Kultorvet er på tre etager, er 
vi nødt til at have mange tjenere på, og det 
kan vi skære lidt ned på, når vi finder en ny 
lokation,” forklarer han.

Hvor de nye lokaler kommer til at ligge, 
og om det lykkes for Mads Refslund og hans 
team at få vendt den negative økonomi, vil 
tiden vise.

slp@koebenhavneravisen.dk 

I    DOGS
Hundesalon & shop

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

www.ilovedogs.dk

BARF
- Mod Allergi

- forebygger 
livstilssygdomme

- Til kræsne hunde

Kør ud i sommerlandet med 
Move About’s grønne elbiler
For virksomheder og private
 99,-  pr time
 499,-  for en dag
 799,-  weekend tilbud
Alt inklusiv læs mere på  www.moveabout.dk

Intet indmeldelsesgebyr og gratis parkering 
i hele København.

www.moveabout.dk
Move About ApS | Bredgade 56, 3 | 1260 København

RestauRant MR 
lukkeR igen
Af Sarah Louise Pedersen

Michelin-restauranten på Kultorvet er tvunget i knæ 
efter en lang periode med dårlig økonomi.
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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.

Tapas Take Away

Vi tilbyder oste, pølser og tapas fra hele verden!

Køb din frokost hos os... 
Stort udvalg af  sandwich!

Tapas for 2  199,00 kr.
Tapas for 1    99,00 kr.

Tapas boksen kan variere efter årstid. 

45,00 kr.
Pris pr. stk. Tapas for 2

Tapas for 1

Nyhed!

kunst Forundringen var stor, da den knap to tons 
tunge statue af Kong David pludselig forsvandt. Sta-
tuen har siden 1860 haft sin faste plads foran Vor 
Frue Kirke, men blev sidste år sendt til reparation 
hos stenhuggerfirmaet, Flemming Brian Nielsen 
Stenhuggeri i Sydhavnen. Det var herfra statuen, i 
oktober måned, sporløst forsvandt.

Menighedsrådet udlovede dengang en dusør på 
25.000 kroner, en pris der siden hen blev hævet til 
det dobbelte. 

Nu har menighedsrådet opgivet jagten på den 
oprindelige statue og i stedet bestilt en kopi hos 
selvsamme stenhuggerfirma, hvorfra statuen blev 
stjålet. Det er Højesteretssagfører C.L. Davids Legat 
for slægt og venner, der betaler for fremstillingen af 
den nye statue. 

Går alt efter planen vil Kong David igen trone på 
sin sokkel foran Vor Frue kirke den 1. søndag i ad-
vent 2010.

cv@koebenhavneravisen.dk 

kong david genopståR
vor Frue Kirke opgiver at finde den 
stjålne bronzestatue af Kong David. 
I stedet skal en nøjagtig kopi nu 
opføres. 

Af Caroline Voetmann

Til venstre på billedet kan man se den manglende statue.
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HISTORIE  Didrik Badskjærs 
Gang, Peder Madsens Gang 
og Wismars Gang. I dag 
næppe navne, der siger den 
almindelige københavner 
så meget, men før år 1900 
var det kendte gader i Grøn-
negade-kvarteret.

Kvarteret havde dengang 
mange smalle gange og 
stræder, der delte de tæt-
bebyggede blokke. I dag er 
de fleste af de små gange, 
hvoraf mange var blindgy-
der, væk eller erstattet af 
større gader.

Grønnegade - kvarteret 
var et uhumsk kvarter. Den 
nu forsvundne Peder Mad-
sens Gang havde, før den 
blev sløjfet i 1873, et slemt 
ry med værtshuse, prosti-
tution og bittesmå lejlighe-
der fyldt med fattige men-
nesker. Lugten fra de åbne 
kloakker var gennemtræn-
gende, da der godt kunne gå 
lang tid mellem, at gaderne 
blev gjort rent.

Peder Madsens Gang løb 
mellem Østergade og Grøn-
negade og var opkaldt efter 
brygger Peder Madsen, der 

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

Klaustrofobiske forhold
Siden er nogle gader blevet 
rettet ud, mens andre helt 
er sløjfet. Enkelte gader bæ-
rer dog stadig præg fra den 
svundne tid.

I Pistolstræde kan man 
stadig fornemme, hvordan 
København så ud dengang.

Det lille stræde bugter 
sig i dag mellem Grønne-
gade og Østergade, men til-
bage i tiden var den blot en 
lille blindgyde, der udgik 
fra den nu forsvundne Pe-
der Madsens Gang.

En anden af kvarte-
rets berygtede gader, der 
i dag er nedlagt, var Did-
rik Badskjærs Gang, som 
løb mellem Grønnegade og 
Store Regnegade. Gaden var 
tæt bebygget med mange 
små lejligheder, og den var 
kendt for sine værtshuse og 
bordeller. Men i 1906, under 
den store bysanering, måtte 
gaden lade livet.

rh@koebenhavneravisen.dk

Før de store bysaneringer omkring år 1900 gjorde et netværk af filtrede, skæve 
og klaustrofobiske stræder Grønnegade-kvarteret til en nærmest uigennemtrængelig labyrint

Forsvundne 
gader

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

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

Datidens GPS

Af Robert Haren
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Datidens GPS
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Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13

www.cafevictor.com
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FROKOST

ChitBrasserie
Chat

Sankt Peders Stræde 24A
1453 KBH K Tlf. 3333 9339

www.chitchat.dk

c c c
2 retter kr. 260,-
3 retter kr. 295,-

Vi glæder os til at byde
Jer velkommen på
Brasserie Chit Chat

c c c

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 

Silkevejen

Håndlavede perler fra Ghana
Batikstoffer og stoffer fra 

Guatemala og meget andet

Larsbjørnsstræde 19
1454 København K

Tlf. 33 93 08 10
www.silkevejen.com

Giant Jazz: Herbie Hancock, Martha Wainwright 
og Caetano Veloso…
”Giant Jazz” er festivalens ældste og mest presti-
gefyldte tema, og med stjernenavne som herbie 
hancock, Martha wainwright, Joe Lovano, Caetano 
veloso, Marcus Miller og Esperanza Spalding må 
2010 siges at være en rigtig god årgang. Årets Gi-
ant Jazz-venues er henholdsvis Operaen, Det Kgl. 
Teater samt DR Koncerthuset. 

Something Else på Charlottenborg
”Something Else” – temaet, der er som skabt til 
at give jazzpolitiet dybe rynker i panden - er i år 
rykket fra Skuespilhuset til Charlottenborg, hvor 
man bl.a. kan opleve bands som I Got you On Tape, 
Efterklang og Kostcirklen plus et særligt møde 
mellem jazz og electronica leveret af Lars Møller 
Quartet og Bjørn Svin.

21st Century Jazz på JazzHouse
Et nyt tema - ”21st Century Jazz” - har fundet vej 
til Copenhagen Jazzhouse og dækker over et inter-
nationalt orienteret klubprogram med både etab-
lerede og helt friske navne – bl.a. Joshua Redman 
Double Trio, Gretchen parlato, vijay Ayer, portico 
Quartet, Jason Moran & The Bandwagon m. fl.

Latin Side of Jazz i Pressen
pressen i politikens hus byder på ”The Latin Side 
of Jazz” – et særligt tema med fokus på jazz’ens 
mange farverige slægtninge fra nær og fjern. her 
kan man bl.a. opleve den puerto-ricansk-fødte 
klaverlegende Eddie palmieri, den unge, columbi-
anske harpe-ekvilibrist Edmar Castaneda, tango-
sangerinden Silvana Deluigi og et nyt, spændende 
bekendtskab; flamenco-sangeren Miguel de Tena.

Improvisatoriske topmøder på 
Statens Museum for Kunst
Statens Museum for Kunst er hjemsted for fem 
koncerter med fællesoverskriften ”Meetings”, hvor 
man kan opleve højprofilerede danske musikere i 

stærkt, internationalt selskab. Et andet slags møde 
foregår ude på Carlsberg, hvor henholdsvis Jesper 
Thilo, Kristian Jørgensen, Jesper Løvdal og Thomas 
Clausen hylder fire store, amerikanske musikere 
som hver især har boet i København og dermed sat 
deres præg på den københavnske jazzscene.
    
M/S Stubnitz
Den kunstneriske fane holdes også højt på det gode 
skib M/S Stubnitz, som igen i år vil ligge til kaj ved 
Christians Brygge og lokke med en alternativ venue-
oplevelse - samt navne som Fred Frith og Evan parker.

Frue Plads, Vandkunsten, Gråbrødre Torv og 
store orkestre i Kongens Have
Udover Kongens have befinder festivalens populæ-
reste udendørsscener sig på henholdvis Frue plads, 
vandkunsten og Gråbrødre Torv. Sidstnævnte vil i 
år fungere som en slags open air-udvidelse af Co-
penhagen Jazzhouse med fokus på markante dan-
ske grupper. Kongens have er jazzaktiv i festivalens 
første weekend, og byder på et særligt program med 
fokus på store orkestre – lavet i samarbejde med 
Dansk Kapelmesterforening. Det hele kulminerer 
med den årlige søndagskoncert med A-Team.

Ikke et ord om fodbold…
Ofelia Beach ligger nede ved Skuespilhuset, og 
kan meget vel gå hen og blive københavnernes 
foretrukne tilholdsted denne sommer. her bliver 
samtlige vM-kampe vist på storskærm, og under 
festivalen drejer det sig om kvartfinaler, semifina-
ler samt finale… I den anledning vil der fra mandag 
til torsdag være live eftermiddags jazz på Ofelia 
Beach med den fængende titel ”world Cup Jazz”…

Det trykte program indeholder alle koncerter, 
venuebeskrivelser samt udvalgte koncertomtaler. 
Festivalens hjemmeside indeholder det samme, 
men har mange flere koncertomtaler.

det trykte program kan købes på copenhagen 
Jazz festivals hjemmeside www.jazz.dk

MeRe end 1000 
konceRteR…
Det samlede program for dette års udgave af Copenhagen Jazz Festival er på gaden 
med et imponerende udbud af internationale og danske jazznavne fordelt over hele 
byen på et rekordstort antal venues. Årets program indeholder også en række te-
maer, som forhåbentlig gør det lidt nemmere at skabe sig et overblik over de mere end 
1000 koncerter på ti dage…
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histoRie I sommermåne-
derne bliver København va-
nen tro kigget grundigt efter 
i sømmene. Historiefyldte 
palæer, eventyrdigtere og 
kvindeglade konger bliver 
halet frem i lyset og gjort til 
emne for sommerens mange 
byvandringer. 

Men ikke alle vandrin-
ger har fokus på den del af 
vores kulturhistorie, vi kan 
være stolte af. Hos Another 
Copenhagen har man med 
den kritiske byvandring ’I 
slavernes spor’ kastet et blik 
på Danmarks fortid som sla-
venation. 

”Det er et forsøg på at re-
aktualisere slavehandlen, 
som vi synes, er en negligeret 
del af dansk historie,” siger 
Anders Olling, som er en af 
de to hovedmænd bag de kri-
tiske vandringer. Sammen 
med Martin Voola vandrer 

han hver lørdag i juni fra 
Nyhavn til Amalienborg og 
fortæller om pakhuse, palæ-
er og andre bygningsværker, 
som er forbundet med slave-
riet i København. 

”Vi synes generelt, at tu-
ristformidlingen i Køben-
havn har en tendens til at 
blive noget ”hygge nygge” 
med historier om, hvor H. 
C. Andersen boede, da han 
skrev sine eventyr,” siger An-
ders Olling, der håber, at de 
kritiske byvandringer kan 
sætte politiske og værdimæs-
sige spørgsmål til debat.  

”I forhold til slaverne er 
det et spørgsmål om at vise 
turisterne, at alt det, der er et 
rødt/hvidt flag på, ikke nød-
vendigvis kun er positivt. 
Under værdikampen har 
der været meget snak om, at 
danskhed er noget endegyl-
digt godt, og at udanskhed er 

noget endegyldigt negativt. 
Vi prøver at nuancere det en 
smule,” forklarer han og fort-
sætter: 

”Vi forsøger at tage den 
formidlingsform, som by-
vandringen er og gøre noget 
andet med den. I stedet for at 
fortælle om H. C. Andersen 
eller om, hvor tyk kongen var 
og hvor mange elskerinder, 
han havde, forsøger vi at bru-
ge vandringerne til at lukke 
op for noget nyt og vække til 
debat,” siger han. 

prisen for byvandringen 
’I slavernes spor’ er 75 kr., 
og reservation er nødvendig. 
Se mere på: 
www.anothercopenhagen.dk  

hk@koebenhavneravisen.dk

kRitisk 
ByvandRing 
viseR slaveRnes køBenhavn 

Slut med små havfruer, tykke konger og selvfed nationalisme. 
København har en mørklagt side, og den bør vi også vise, mener 
mændene bag den kritiske byvandring ’I slavernes spor’. 

Af Helle Kvist

histoRie Natten mellem den 
3. og 4. maj udbrød der brand 
i Dehns Palæ i Bredgade tæt 
ved Amalienborg og Marmor-
kirken. Branden opstod for-
mentlig i el-anlægget i tageta-
gen, og de to øverste etager er 
totalt udbrændt, mens der på 
første og anden etage er op-
stået store skader som følge 
af slukningsarbejdet.

Dehns Palæ ejes af Dan-
marks Apotekerforening, som 
har haft til huse i den gamle 
og fredede bygning siden 
1980’erne. Men palæet har op 
gennem tiden været hjem for 
både adelsfamilier, en planta-
geejer og en klaverfabrik.

Palæet blev opført i 1752-56 
af gehejmeråd Friedrich Lud-
wig von Dehn. Dehn forlod 
palæet i 1762 og afhændede 
det fire år senere til Ditlev 
Rewentlow. Det forblev på 
Rewentlow-slægtens hænder 
indtil 1794, hvor Frederik Chri-
stian 2. af Augustenborg flyt-
tede ind med sin kun 15-årige 
brud Louisa Augusta – datter 
af dronning Caroline Mathilde 
og livlægen Struensee.

I 1818 overtog den sten-
rige plantageejer fra St. Croix 
Christopher Mac Evoy Dehns 
palæet og moderniserede det 
for summer, der vakte op-
mærksomhed i et samfund, 
der var stærkt præget af stats-
bankerotten fem år tidligere.

Frederik Møller installe-
rede sin virksomhed, klaver-
fabrikken Hornung & Møller, 
i Dehns Palæ i 1870’erne, og 
det kom således til at fungere 
som værksted og kontorloka-
ler helt frem til 1942.

Danmarks Apotekerfor-
ening overtog bygningen i 
1980 og fra 1983-86 blev byg-
ningen istandsat indvendigt 
for et meget stort millionbe-
løb. I 1990’erne blev der fulgt 
op med en ydre restaurering.

Danmarks Apotekerfor-
ening har måttet finde nye 
lokaler, for nu står det for-
nemme palæ som følge af 
branden overfor et langva-
rigt og kostbart genopbyg-
ningsprojekt.

slp@koebenhavneravisen.dk

dehns palÆ
Dehns palæ blev opført i 1750’erne og 
har gennem tiden huset både adels-
familier og en klaverfabrik. Nu er palæet 
totalskadet efter brand. 

Af Sarah Louise Pedersen
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nyåBnet Den vilde billedma-
ger Sunny Asemota har ekstra 
travlt i sit atelier på Møbelfa-
brikken i Nexø på Bornholm. 
Han forbereder sin næste 
udstilling, der samtidig re-
præsenterer et opgør med de 
eksisterende gallerier. Sunny 
synes simpelthen, at kunst-
handlerne tager en alt for 
stor bid, og derfor åbner han 
nu sit eget showroom.

Lokalerne er beliggende 
i Borgergade 15 E, ikke langt 
fra Bredgade, der er kendt for 
en række toneangivende galle-
rier. Asemota X Showroom vil 
holde åbent fredag eftermid-
dag og lørdag formiddag, hvor 
de købestærke samlere har fri.

Ferniseringen er fastsat til 
torsdag den 3. juni kl. 16-19, 
og Sunny er selvsagt spændt 
på modtagelsen. Han kalder 
udstillingen ”the darkness 
remover”, altså ”mørkeflytte-
ren”, og den omfatter collager 
og malerier fra vinteren 2010.

Mr. City

sunny aseMota åBneR
eget galleRi i BoRgeRgade

udstilling Danmarkshistorien 
største svindler Stein Baggers 
guldur er sat til salg hos Bruun 
Rasmussens Kunstauktioner i 
Bredgade. Uret er et eksklusivt 
Vacheron Constantin Malte her-
rearmbåndsur af pinkguld i 18 
karat.

Bagger købte selv uret i 2005. 
Nu er det sat til salg og forventes 
at indbringe 100.000 kroner.

Gulduret sælges på Bruun Ras-
mussens netauktioner tirsdag 
den 8. juni, men uret udstilles i 
Bredgade fra onsdag den 26. maj 
til den 3. juni.

”Stein Baggers guldur må ab-
solut være årets memorabilia 
på Bruun Rasmussens netauk-
tioner,” siger salgs- og vurde-
ringschef hos Bruun Rasmussen 
Kunstauktioner Peter Christmas-
Møller til Politiken.

Stein Bagger afsoner syv års 

fængsel for bedrageri og doku-
mentfalsk for over 800 millioner 
kroner i forbindelse med IT Fac-
tory-skandalen.

ahl@koebenhavneravisen.dk

stein BaggeRs  gulduR 
udstilles i BRedgade

Finanssvindleren Stein Baggers berømte armbåndsur 
udstilles i Bruun Rasmussens Kunstauktioner i Bredgade.

Af Alexander Højfeldt Lund
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Kan man slæbe et stryge-
bræt med i metroen? Er der 
plads til et medbragt garde-
robeskab i Linie 1A? Nej, der 
er mange varer, som er for 
uhåndterlige til de offentlige 
transportmidler. En efter en 
rykker de forretninger, der 
handler med omfangsrige 
produkter, væk fra Indre By, 
for kunderne søger ud til om-
egnen, hvor de kan parkere 
tæt på megavarehusene.

Nu har et flertal på Kø-
benhavns Rådhus taget det 
næste skridt til at jage næ-
ringsdrivende væk fra city. 
Afgiften for parkering sættes 

op til 45 kroner i timen. Hvis 
hr. og fru Jensen fra Tapper-
nøje har lyst til at gå i teatret, 
kan de lægge et par hundre-
de kroner oven i den i forve-
jen høje billetpris. De kan 
sandsynligvis ikke nå hjem 
samme dag med de tvivlsom-
me busruter, der betjener 
yderdistrikterne, men så kan 
de jo bare tage på hotel.

Talsmand for takstforhø-
jelsen er et politisk subjekt 
på Københavns Rådhus, der 
kalder sig Lars Weiss. Hans 
indtil videre finest hour i 
dansk politik var i maj 2002, 
da han ved et folketings-
kandidatopstillingsmøde i 
Socialdemokratiets 9. kreds 
Amagerbro slog den ukendte 
Helle Thorning-Schmidt. 

Han fik 109 stemmer, hun 
måtte nøjes med 77; siden fik 
hun den mere sikre Østerbro-
kreds og blev partiformand. 
Lars Weiss er ikke blevet 
borgmester, og han skal hel-
ler ikke regne med en mini-
sterbil.

Weiss ønsker, at de 45 
kroner skal gøre det mindre 
attraktivt at tage bilen med 
til byen, hvad der fik en jour-
nalist til at spørge, om det 
så ikke var bedre at kræve 
100 kr. i timen. Hertil svarer 
Weiss: - Jo, og sådan kunne 
man jo blive ved.

Jo, jo – men sig dog hellere 
sandheden, at der skal skra-
bes flere penge i kassen.  

Lurifax

Biler og butikker 
ud af byen

af Tårnfalken 

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

Larsbjørnsstræde 9 
Tlf. 33 32 37 90

Rådhuset

Varto
v

Strø
get

Farvergade
Vester Voldgade

sangMaraton
På årets lyseste dag synger 
vi hele Højskolesangbogen 
- fra ende til anden!

Vi synger fra kl. 7.00 til solen går ned. Kom forbi en 
halv time på vej til eller fra arbejde, i din pause eller 
bliv hele dagen. 

Tid: 21. Juni 
Sted: Vartov, Farvergade 27, KBH
 

grundtvigskforumog

Vartovkollegiet
i samarbejde med

www.hojskolesangbogen.dk

Untitled-2   1 5/29/2010   11:17:57 PM
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Højbelagt smørrebrød
Frokost platter
Danske retter

Vildsvin
Steaks

Tilbyder

Hyggelig udeservering

Selskaber fra 2 til 450 personer

Husk jule-frokosten

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

Eksklusivt tøj & accesories
Nyt  &  Genbrug

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

Sankt annæ kioSken
Vi har Københavns største blad- og avisudvalg! 

Kom ind og se vores nye spillehal

St. Kongensgade 40 - 1254 Kbh K  - Åbningstider:  Hverdage 7.00 - 20.00 – Lørdage: 8.30 - 20.00 – Søndag: Lukket

teateR Den 1. juli overtager Kasper Wilton 
direktørposten på Folketeatret.dk i Nørrega-
de. Han afløser Waage Sandø, som har været 
chef for teatret i de seneste tre år, og som har 
stået for den store fusion mellem Folketea-
tret i Nørregade og turnéteatret Det Danske 
Teater. 

Kasper Wilton, der forlader Odense Teater 
for direktørposten på Folketeatret.dk, har 
stor erfaring med teaterledelse og en stærk 
kunstnerisk profil. I ti år har han været di-

rektør for Odense Teater, og før det var han 
i fire år chef for Vendsyssel Teater. Desuden 
har Kasper Wilton en baggrund som skuespil-
ler, og ved siden af lederstillingen i Odense 
har han arbejdet som instruktør. 

Med sig fra Odense har Kasper Wilton 
blandt andet sceneversionen af Lars Von 
Triers film ’Breaking the Waves’, som høstede 
stor ros blandt anmelderne, da den blev opsat 
på den fynske landsdelsscene.    

hk 

ny diRektøR til 
folketeatRet.dk

Kasper wilton som overtager direktør posten på Folketeatret.dk.
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nyåBnet Mens bagermestre 
landet over må lukke deres 
butikker, går det anderledes 
godt for Lagkagehuset, der 
åbnede endnu en filial den 
11. Maj. Butikken ligger på 
Frederiksberggade, hvor der 
tidligere huserede en 7-Ele-
ven. 

Forretningen har sit 
navn fra det legendariske 
Lagkagehus på Christians-
havn, som ejer Ole Kristof-
fersen rykkede ind i, da 
han åbnede sin første butik 
i 1992. I 2008 fusionerede 
Kristoffersen med bager-
mester Steen Skallebæk fra 
Haderslev, og herfra gik det 
stærkt med at udvide for-
retningen. Afdelingen på 
Strøget er Lagkagehusets 
niende filial. Udover Strø-
get og Christianshavn lig-
ger Lagkagehuset på Kul-
torvet, på Frederiksberg, 
Østerbro, Vesterbro, i Hel-
lerup samt i Aabenraa og 
Haderslev.

cv

kåRing Kultur- og fritidsborg-
mester Pia Allerslev (V) mod-
tog i slutningen af maj den 
såkaldte ’Tak for støtten’-pris 
for sin store opbakning til 
homoseksuelle i København. 
Prisen kom fra non-profit 
organisationen, Copenhagen 
Gay & Lesbian Chamber of 
Commerce, der arbejder på at 
gøre København kendt som 
turistmål blandt homosek-
suelle. 

Pia Allerslev fik prisen for 
at være en politiker, der har 

støttet op omkring World 
Outgames, samt for at give 
sin opbakning til etablerin-
gen af et LGBT-kulturhus 
(Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender red.) i Køben-
havn. Desuden fik borgme-
steren prisen, fordi hun 
løbende presser på for at få 
regeringen til at indføre reel 
ligestilling ved vielser af ho-
moseksuelle. 

hk

lagkagehuset 
åBneR på stRøget

hoMo-pRis til 
kultuRBoRgMesteRen



Spar Shipping ApS
Nyhavn 61  1051  København K
Tlf. +45 33 33 93 55
Nyhavn@sparshipping.dk

Udflugt til Hven
Øresunds paradis

Nyd en dag eller to på Hven
Enkeltpersoner og firmaudflugter

Se vores turforslag på www.

F.eks pakkeløsning 1
Cykeltur
• Sejlads t/r
• Morgenmad ombord
• Cykelleje

Pris pr. pers. kr. 
Børn (4-12 år) kr. 

Bestilles
som

pakke

Pris sejlads t/r
Voksen endagstur kr. 
Barn 4-12 år kr.    

Afgang fra
Havnegade ud for nr. 39
kl. 9.15 retur kl. 16.00

Husk billetbestilling

300,-
220,-

180,-
120,-

udfl ugter.dk



Har åbent til frokost hele sommeren.
Kom og nyd din frokost i vores 
hyggelige gårdhave og prøv vores 
nye sommer menu.

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.

”I mit køkken laver jeg italiensk mad ud fra de originale principper.
Et fast menukort dræber enhver form for innovation. Et køkken skal være 
levende, være i udvikling og aldrig gå på kompromis med råvarernes kvalitet.
På Ristorante San Giorgio er mad ikke en opskrift - Det er en filosofi.”
Achille Melis

Få en kulinarisk oplevelse ud over det sædvanlige.
Menuer fra 290,- kr.

La Vecchia Signora


