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Københavneravisen har fået nye lokaler og holder nu til i: 
Store Kongensgade 44B, 1264 KBH K – Tlf: 70 22 55 38

EU VALG KBH K  7. juni nærmer sig. Københav-
neravisen har besøgt Europabevægelsen i Bre-
merholm, Oplysningsforbundet om Demokrati i 
Europa (DEO) i Lavendelstræde, Demokrati-am-
bassadør 2009 og komiker Omar Marzouk, samt 
kandidaterne Dan Jørgensen 
og Morten Lykkegaard: Alle er 
enige om én sag: Stem! 

»Din mor stemmer ikke for dig«, lavet af kunstnere fra Borups Højskole.

BECH HANSEN
BøR BORTVISES
ATTENTATET mod Hy-
skenstræde er det hidtil 
alvorligste autonome 
anslag mod den offentli-
ge ro og orden, der hidtil 
er set inden for voldene, 
og politiets passivitet 
må få konsekvenser for 
Københavns politidirek-
tør Hanne Bech Hansen. 

Hærværk i Hyskensstræde.

LÆS HELE
LEDEREN 
PÅ SIDE 3
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FESTIVAL  Mange valgte at tage 
på rejse gennem H.C. Ander-
sens eventyrverden, da H.C. 
Andersen festivalen løb af 
staben den 1.- 3. maj på Kgs. 
Nytorv i København. På fe-
stivalen kunne man opleve 
en købstad fyldt med eventyr 
og musik, overvære smeden 

smede ved sin gamle esse, se 
slagteren lave pølser på tradi-
tionel vis og opleve de to “Pan-
serbasser” fra politihistorisk 
museum, da de cirkulerede 
rundt på festivalen i deres flot-
te gamle uniformer og sørgede 
for god lov og orden. 

Over 100.000 gæster
Over 100.000 Københavnere 

valgte at tage en tur forbi festi-
valen, hvilket gjorde begiven-
heden til en stor succes, og det 
gjorde det ikke mindre godt at 
vejrguderne valgte at vise sig 
fra deres allerbedste side.

H.C. Andersen festivalen 
vil komme igen i slutningen af 
året, men tid og sted er endnu 
ikke blevet fastlagt. 

rh@koebenhavneravisen.dk

FESTVAL BLEV EN STOR SUCCES

Af Robert Haren

I ældre tid, da man ikke 
havde faste promillegrænser 
og alkometre, skulle spiritus-
påvirkede motorførere løse 
forskellige opgaver. For ek-
sempel skulle de vise, at de 
var i stand til at gå lige langs 
en kridtstreg, og at de uden 
vaklen kunne gentage den 
vanskelige sætning, der er 
gengivet i overskriften. Bil-
ledhugger Christian Vilhelm 
Bissen, som ordkæden henvi-
ser til, udførte rytterstatuen 
af biskop Absalon på Højbro 
Plads.

Gad vidst, om arrangø-
rerne af og kandidaterne til 
det såkaldte bispevalg, der 
nu skal gøres om, ville være 
i stand til at bestå den gamle 
eller den nye spiritusprøve. 
Alle parter i denne farce sy-
nes påvirkede i middelsvær 
grad. Og hvem er det egent-

lig, der kan stemme? Herom 
skriver formanden for valg-
bestyrelsen, Arthur T. Møn-
sted: ”De stemmeberettigede 
ved et bispevalg er alle valgte 
medlemmer og præster i stif-
tets menighedsråd samt præ-
ster, der er ansat for mindst 
et år i et embede i stiftet, 
men ikke er medlemmer af 
et menighedsråd. Stemmebe-
rettigede er endvidere repræ-
sentanter for valgmenighe-
der i stiftet samt præster, der 
er stadfæstet som præst for 
en valgmenighed i stiftet.”

Det er jo i sig selv lidt af 
en spiritusprøve. Og nu er 
forvirringen så stor, at valget 
skal gå om.

Men hvad skal Køben-
havns Stift egentlig med 
den biskop? Han foretager 
sig jo ikke meget andet end 
at indsætte præster og rum-
stere med personalesager. 
For eksempel har den afgå-
ende biskop Erik Normann 
Svendsen holdt sig diskret i 

baggrunden i sagen om Mar-
morkirken og gravene på As-
sistens Kirkegaard, han har 
heller ikke fordømt helvede-
snatten i Hyskenstræde eller 
på anden måde gjort sig gæl-
dende i den del af den offent-
lige debat, der betyder noget.

For kirken er tømt for 
indhold, den er en rituel 
institution og et levebrød 
for teologiske kandidater, 
der ikke er gået til grunde i 
skørlevned i løbet af studieti-
den, men møjsommeligt har 
lært sig hebraisk og græsk i 
håb om en præstegård. Men 
præsterne er heller ikke lyk-
kelige i vore dage, de klager 
over søndagsarbejde og uved-
kommende henvendelser fra 
socialt forvirrede mennesker 
midt i spisetiden.

Bispefarcen i København 
er en komisk sammenblan-
ding af demokrati og teokra-
ti. Afskaf embedet, luk flere 
kirker, fyr flere præster. 

BISSENS BISPS GIPSGEBIS
af Tårnfalken 

BOGHUSET.DK
BØGER   |   FILM   |   MUSIK

Gratis
 

lever
ing!

Over 100.000 Københavnere valgte at tage en tur forbi festivalen.
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Smørrebrødscafé 
Svend Larsen’s efterfølger

Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,

frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.

Ny adresse:
St. Kongensgade 92 kld, København K

www.sl-smbr.dk
tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 37

Nu også 
siddepladser 

 

fax: 33 12 06 37

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

LEDER

BECH HANSEN
BøR BORTVISES
Attentatet mod Hyskenstræde er det hidtil alvorligste 

autonome anslag mod den offentlige ro og orden, 
der hidtil er set inden for voldene, og politiets passivi-
tet må få konsekvenser for Københavns politidirektør 
Hanne Bech Hansen. En handlekraftig justitsminister 
bør bortvise hende, hvis han vover, men således maler 
retfærdighedens mølle ikke; hun vil om kort tid træde 
tilbage i ære og med fuld pension og en portion ekstra 
sildesalat som tak fra hoffet. 

At en bande unge anstifter denne form for sindssyg 
selvtægt ud fra parolen om at forvandle byen til 

slum og slagmark, er i sit selv et spørgsmål for special-
læger. Brutaliteten og ondskaben, maskeret som fest og 
frihed, kan hverken forklares eller forsvares. Men poli-
tiet så bare til, mens vinduesglas for en million kroner 
blev smadret og facaderne hærget. 

Arrangørerne er naturligvis anonyme, men nogen 
må stå bag og sørge for, at såvel den hæslige mu-

sik som stiger og spraypistoler er til rådighed, så folket 
kan befri byen fra kapitalisterne og borgerskabet. Ræd-
selsromantik, der skal slås ned med hård hånd. Vi må 
med salig Jørgen Ryg sige: Det er ikke nytårsløjer, det 
er hærværk.

Afveksling fryder, og for en gangs skyld kan vanda-
lerne ikke skabe sig op over politiets fremfærd. For 

der var ingen. Nogle patruljevogne var ude at kigge, 
mandskabet forholdt sig passivt. Forklaringen er, at et 
indgreb kunne have forvoldt tilsvarende uro i andre 
gader.

Alt i alt kan vi såvel som de såkaldt autonome, der ikke 
gider være i det fine ungdomshus til 150.000.000 

kr., som snart forhenværende Ritt Bjerregaard forærede 
dem, drage den strategiske lære, at politiets alarmbe-
redskab er utilstrækkeligt. Hun har udtrykt ængstelse 
for, at politiet ikke vil kunne magte de uroligheder, som 
forventes i forbindelse med det såkaldte klimatopmøde 
til december og den internationale olympiske komites 
sommermøde. 

Bech Hansen overlod det til amatør-kommunikatoren 
Flemming Steen Munch at bagatellisere politikorp-

sets passivitet. Hendes redegørelse til justitsministeren 
er aldeles utilfredsstillende, og hele melodien med, at 
det er menneskeligt at fejle, hører hjemme i papirkur-
ven. 

Skal tilliden til politiets evne til at sikre København 
mod regulær borgerkrig genoprettes, må der helt 

nye kræfter til. Hanne Bech Hansen duede ikke – hun 
må væk i en fart, og hun kan tage chefpolitiinspektør 
Per Larsen med sig i faldet. Det ønsker ofrene i Hysken-
stræde og i resten af hovedstaden.
 

Københavneravisen

✂

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

195,-
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EU-VALG  En skarp iagttager ville nok 
indse, at demokratiets og EU-parla-
mentsvalgets epicenter først og frem-
mest er i den enkelte borgers hjerne og 
hjerte, men har man det lidt hjerteløst 
med Den Europæiske Union, og dens 
27 medlemslande, og ved man ikke 
lige hvem de 101 kandidater er her i 
Danmark, er Indre By et udmærket 
sted at befinde sig: På Europadagen 
d. 9. maj blev en smuk fotoudstilling 
lanceret af Europabevægelsen på Høj-
bro Plads, hvor alle 27 medlemslande 
kan beundres gennem fire billedvin-
duer. Vartov, landsfader Grundtvigs 
gamle hang-out i Lavendelstræde, 
var i majs begyndelse ramme om et 
”Stem!”-arrangement ledet af komi-
ker og demokrati-ambassadør Omar 
Marzouk: Københavneravisen mødte 
parlamentsmedlemmer og kandidater 
til en debat om hvorfor EU-valget er 
vigtigt. Bagefter besøgte vi Europabe-
vægelsen og Europæisk Ungdom, der 
bor side om side i Bremerholmen.    

EU rager dig!
Et af EU’s største problemer, ikke bare i 
Danmark, er at befolkningen ikke har 
interesse i projektet. Derfor hedder ar-
rangementet i Vartov ’Hvad rager EU 
mig?’. Selvom Omar Marzouk frem-
førte det synspunkt, at danskerne væl-
ger politikere fordi vi vil skubbe dem 
væk fra os, og i det her tilfælde helt 
ud af landet (!), var det alligevel vig-
tigt for de tre fremmødte kandidater 
at forklare forsamlingen, hvorfor EU 
burde vække interesse. Dan Jørgensen 
forklarer, at det er vigtigt at stemme 
til parlamentsvalget, fordi det har 
indflydelse på, hvilken retning EU be-
væger sig rent ideologisk, og man skal 
her have EU’s indflydelse på dansk 
lovgivning i baghovedet. Morten 
Lykkegaard (V) er meget enig i Dan 
Jørgensens udlægning, mens Hanne 
Dahl fra Junibevægelsen mener, at det 
er en lidt forsimplet udlægning, fordi 
det for hende i høj grad handler om at 
få ændret i EU’s forfatning, så man be-
grænser det frie marked og EU’s magt 
overfor medlemslandene. 

Plakatkonkurrence: Stem!
I forbindelse med den politiske de-
bat mellem Morten Lykkegaard (V), 

Dan Jørgensen (A) og Hanne Dahl fra 
Junibevægelsen havde oplysnings-
forbundet om demokrati i Europa 
(DEO) arrangeret en upolitisk pla-
katkonkurrence, hvor fire plakater 
af ni blev kåret som vindere. ’Din 
mor stemmer ikke for dig’- plakaten 
faldt i flest dommeres smag, især 
fordi dens ærinde er at få de unge til 
at stemme. Omar Marzouk smilede 
fornøjet over, hvor meget de tre dom-
mere lagde vægt på det humoristiske 
ved plakaten. ”Det er dejligt at hu-
moren ser ud til at have en fremtid,” 
sagde komikeren. Plakaternes titler 
- ’Sæt dit finger aftryk’, ’Du skaber 
demokratiet’, ’Demokrati kræver 

deltagelse’ - og selve kampagnen for 
at få danskerne til at stemme er en 
relevant problemstilling, fordi kun 
47,9 % af de danske vælgere stemte 
ved EU-parlamentsvalget i 2004. Og 
problemet bliver mere åbenlyst, når 
man samtidig tænker på, at ca. 80 % 
af al dansk lovgivning på den ene el-
ler anden måde har været igennem 
EU. Derfor er EU-parlamentsvalget 
ikke uden betydning, og vælgertil-
slutningen burde være derefter. I de-
batten om EU hører man ofte om, at 
der hersker demokratisk underskud, 
fordi de folkevalgte ikke sidder på et 
folkeligt mandat. I 2004 stemte 47,9 % 
og stemmeandelen har i de sidste 30 

år kredset omkring de 50 % fra 52,9 i 
1994 til 46,2 i 1989. I forhold til de lan-
de vi normalt sammenligner os med, 
klarer vi os fint, når det kommer til 
valgdeltagelsen. Både Sverige, Tysk-
land og Storbritannien lå under Dan-
mark med henholdsvis 38, 39 og 43 % 
i valgdeltagelse. Men sammenligner 
vi os med Belgien og Luxemburg, er 
der lang vej for Danmark, da begge 
ligger omkring 90 % (dvs. på samme 
niveau som et normalt folketingsvalg 
i Danmark). 

Borgernes adgang skal styrkes
Omar Marzouk skyder debatten 
i gang ved at problematisere den 
manglende folkelige deltagelse ved 
seneste EU-parlamentsvalg for fem 
år siden. Socialdemokraten, Dan Jør-
gensen, er første mand med ordet, og 
han lægger ikke skjul på, at ”det er et 
demokratisk problem, at befolknin-
gen ikke stemmer på os”. Han mener, 
at ansvaret både skal placeres hos 
politikerne, men også hos medierne. 
”Man siger, at politikere er magt- og 
medieliderlige, men EU-politikere er 
mere magtliderlige end medieliderli-
ge, fordi vi kommer ikke i medierne,” 
siger Dan Jørgensen. Han mener, at 
politikerne og medierne i højere grad 
bør kommunikere vigtigt politisk 
indhold frem for at diskutere EU-
institutionernes roller. ”Der er ikke 
en eneste, der spørger os, hvad vi vil 
gøre ved klimaproblemerne, og der 
er ikke nogen, der spørger os, hvad vi 
vil gøre ved finanskrisen,” siger Dan 
Jørgensen. 

Morten Lykkegaard er enig i, at 
ansvaret skal placeres hos politiker-
ne. Derfor mener han, at politikerne 
skal blive bedre til at formidle de 
politiske budskaber. Problemet er, at 
der ikke er noget offentligt EU-forum 
på tværs af landegrænserne. Det 
handler om at bringe befolkningen 
tættere på Bruxelles, og især de tek-
nologiske muligheder har stort po-
tentiale ifølge de tre debattører. Dan 
Jørgensen har allerede skrevet bøger, 
hvor han foreslår, at den europæiske 
befolkning skal have mulighed for, 
via internettet at stemme for eller 
imod konkrete politiske mærkesager. 
Han forklarer, at den nye traktat (Lis-

EU-VALGETS EPI CENTER: KBH. K
7. JUNI NÆRMER SIG. KØBENHAVNERAVISEN HAR BESØGT EUROPABEVÆGELSEN I BREMER-
HOLM, OPLYSNINGSFORBUNDET OM DEMOKRATI I EUROPA (DEO) I LAVENDELSTRÆDE, DEMO-
KRATI-AMBASSADØR 2009 OG KOMIKER OMAR MARzOUK, SAMT KANDIDATERNE DAN JØRGEN-
SEN OG MORTEN LYKKEGAARD: ALLE ER ENIGE OM ÉN SAG: STEM! 

Af Hjalte Kragesten og Jeppe Marsling

Rina Valeur Rasmussen, er sekretariatschef i Den Danske Europabevægelse.  
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sabontraktaten) giver øget mulighed 
for at sætte borgernes bekymringer 
på dagsordnen, hvis man samler en 
million underskrifter (hvilket ifølge 
de tre kandidater ikke er meget). 
Hans forslag er, at parlamentet i 
fremtiden skal vælge fem spørgsmål 
ud, som EU’s borgere skal have lov til 
at stemme om, samtidig med at de 
stemmer til parlamentsvalget. ”Jeg er 
sikker på, at det nok skal få folk til at 
deltage, og hvis man er utilfreds med 
spørgsmålene, kan man jo straffe 
de parlamentarikere, der har valgt 
dem,” siger Dan Jørgensen. Omar 
Marzouk problematiserer i forlæn-
gelse heraf, om danskerne overhove-
det evner at sætte sig ind i EU politik 
og vurdere de forskellige kandidater. 
”Er der noget vi lærte af X-factor, så 
er det, at mange i danskere ikke en 
gang kan vurdere deres egne evner,” 
sagde Omar Marzouk.

Morten Lykkegaard mener, at det 
også handler om at ændre i EU’s or-
ganisation, og han kommer med et 
helt konkret forslag, der kan vække 
befolkningernes interesse. ”Eksem-
pelvis kunne man sørge for, at for-
manden for kommissionen skal være 
folkevalgt, så ville interessen for EU 
komme helt af sig selv,” siger Mor-
ten Lykkegaard. Kommissionen har 
eneret på at fremføre lovforslag, og 
derfor har kommissionens formand 
en meget betydningsfuld rolle i EU. 
Desuden mener ex-journalist Lykke-
gaard, at der er alt for lidt journali-
ster i Bruxelles, og med flere vil der 
være tid til mere undersøgende og 
saglig journalistik, som kan øge be-
folkningens interesse.

Forhåbentligt har Københavnera-
visen gjort sit for at trække Bruxelles 
og Strassbourg ind i københavn K.

Europabevægelse i bevægelse!
Hun hedder Rina Valeur Rasmus-
sen, er sekretariatschef i Den Danske 
Europabevægelse i Bremerholm, og 
som hun sidder dér med kampagne-
materialer og stråler engageret, står 
det klart at årets store begivenhed 
Europadagen d. 9. maj og EU-parla-
mentsvalget står for døren, ja, blot 
er enkelte dage borte. Europabevæ-
gelsen, der blev grundlagt af selveste 

Churchill for over 60 år siden, findes 
i 43 lande og ikke som sådan knyttet 
til EU, selvom det fylder meget: Det 
er selve Europatanken, der er motiva-
tionen.

Er det mest op til EU-valgene, at 
der er gang i den her?

”Nej, arbejdet mellem valgene er 
ligeså vigtigt som op til valgene. Vi-
densmanglen er desværre stor, selv for 
gymnasieelever med samfundsfag på 
højt niveau! Derfor tager vi land og 
rige rundt sammen med Kommissio-
nens og Parlamentets repræsentatio-
ner i Gothersgade – i en minibus. Vi 
fortæller historierne om traktaterne, 
de fortæller om institutionerne. Et 
godt team, synes jeg. Borgernes hver-
dag er i høj grad påvirket af EU; om 
det er 80 % af lovene i Danmark, der 
kommer fra Europa vides ikke, men 
tallet er højt. tag nu f.eks. en almin-
delig hverdag: Morgenmaden berøres 
af kemikalie-direktivet, shampoo’en 
ligeledes, og tager man med metro, 
motorvej eller over broer er der tale 
om regionsstøtte til infrastruktur”

Hvad laver I på EU’s fødselsdag d. 
9. maj?

”Vi har lige ringet til alle 98 kom-
muner i forsøget på at få Europadagen 
til national flagdag: 38 kommuner 
holder fanen højt! Men tendensen er 
nedadgående. Sidste år sagde de: Det 
må vi ikke. Så sendte vi dem både flag-
direktivet. Så sagde de: vi har ikke no-
get EU-flag. Så sendte vi dem flag. I år 
kan man opleve, at MOVIA-busserne 
kører med både dansk flag og EU-flag 
på dagen: Det har vi fået gennem-
ført. Og på Højbro Plads indvier vi en 
udstilling – European Kaleidoscope  
- som er resultatet af en paneuropæ-
isk fotokonkurrence, som vi har ud-
skrevet her fra København. ”Forenet i 
mangfoldighed”, som er EU’s motto, er 
det som vi prøver at illustrere overfor 
både turister og københavnere med 
udstillingen, der viser fire skud fra 
hvert EU-land. Vi fik 500 fotos og har 
altså udvalgt ca. 100.”

Hvad med EU-parlamentsvalget?
”Dét vi arbejder for er at øge stem-

meprocenten. Vi har lavet over 100 
profiler af de danske kandidater på 
vores hjemmeside. Og ved at svare 
på en mindre række spørgsmål kan 

få matchet sin politik med de kandi-
dater, ”der er enige med én”. Vi håber 
folk bliver tændte på det, så kom ind 
og kig! www.EP-09.eu. man kan blive 
gratis medlem af Europabevægelsen 
frem til januar, hvis man indmelder 
sig før valgdagen d. 7. juni på eubev@
eubev.dk eller ringer til os på 3314 
1141”.

Hvorfor er I så engagerede?
”Fordi vi er en række ildsjæle, der 

synes det her er noget af det vigtigste: 
At være med til at skabe en europæ-
isk offentlighed -. og ruste borgerne 
til at deltage i demokrati på europæ-
isk plan”.

kbh@koebenhavneravisen.dk

 
  Fakta om EU-valget

Hvornår:  
7. juni 2009

Hvor mange:  
Der sidder 736 medlemmer i 
parlamentet, hvoraf Danskerne 
skal vælge 13. Der opstilles i alt 
101 kandidater i Danmark fra ni 
partier.

Hvor længe:
En EU-parlamentariker sidder for 
en valgperiode af fem år.

Omar Marzouk skyder debatten i gang ved at problematisere den manglende folkelige 
deltagelse ved seneste EU-parlamentsvalg for fem år siden. 
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FROKOST

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

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

Fremover vil denne anmel-
der, når tæppet er faldet 
og han går hjem fra et tea-
terstykke, huske at have et 
program med sig, for lige-
som minderne fra et hem-
meligt indgået ægteskab kan 
blomstre ud af en vielsesat-
test, kan et svært fordøjeligt 
skuespil stå klarere frem, 
når man sidder alene med 
et teaterprogram. Sådan er 
det svært ikke have det med 
”Forbrændt” af Wajdi Moua-
wad, der spiller i Skuespilhu-
set frem til 24. maj: I et stort 
sort rum får publikum syn 
for sagn, et sagn der er blod-
dryppende rødt og med håb 
af lysegrønt, gul ørkenen-
somhed og lyserød længsel, 

og alle kontrasterne må hver 
enkelt gå hver til sit med og 
bære rundt med bagefter. 
Over programmet vil man 
bagefter undre sig: Hvad var 
det som skete? Men under 
forestillingens tre timer vil 
man tænke: Er det mon det 
store manuskript, der får de 
store skuespillerpræstationer 
frem, for alle spiller jo lige 
fra hjertet?

Når kunst lykkes
Det Kgl. Teater træder i ka-
rakter som International Na-
tionalscene med Skandinavi-
enspremiere på  Mouawads 
mesterstykke om den svære 
forbindelse mellem psykens 
og samfundets største ufor-
løste problemer. Uden at kom-
me nærmere ind på islam og 

Vesten, bringer Mouawad os 
ind i midten af vor tids stør-
ste spørgsmål – rodløsheden 
– og viser, hvorledes psykisk 
og social rodbehandling kan 
bringe traumatiske betændte 
situationer til ophør. For-
tællingen, der drejer sig om 
et forsømt tvillingepar, der 
begge er franske 2. generati-
onsindvandrere fra Libanon, 
er således BÅDE en rejse til-
bage i det ydre og i det indre, 
og viser hvorledes en rejse 
det ene sted hen ikke fører 
nogen vegne uden forbindel-
sen til det andet sted. På det 
ydre plan er fortællingen om 
fattigdommens og krigens 
rædsler – på det indre plan 
er den om ensomhedens og 
begærets rædsler: Det er i 
midten at rædslerne giver 

mening - og man forstår og 
får mulighed for at tilgive. 
”Bliver man ved at spørge 
til baggrunden ender vi ved 
min fødsel!”, råber den ene 
tvilling desperat. Og advoka-
ten svarer ham: ”Hvem ved? 
Måske er der en smuk kærlig-
hedshistorie?” 

”Forbrændt” handler om 
at være blevet brændt - af for-
tid, forældre – og at brænde 
dem af som hævn, for - måske 
- at lære at se ”sammenhæn-
gen mellem begivenhederne” 
som Isabel Allende skrev i sin 
”Åndernes Hus”, som Moua-
wads stykke er beslægtet 
med. Rollerne er begavet be-
sat – og begavet udfyldt: Alle 
spiller stortartet! Søren Sæt-
ter Lassen, Helle Hertz, Heidi 
Colding-Hansen og Marie-

Louise Wille, Paw Henriksen, 
Birgitte Henriksen og Jens 
Jørn Spottag fortjener alle en 
Reumert for deres arbejde, 
men et sådant stykke bør må-
ske ses kollektivt, så at de kan 
deles om én: ”Det er bedre at 
være sammen” er ikke for in-
genting stykkets ”ordsprog”. 

Desværre var der ingen 
med arabisk herkomst på 
scenen - hvad kan undre? - og 
selvom mange klagede over 
det, var det var ikke ufortjent, 
at der blev leet højt i salen fra 
unge 2’g’ere hver gang, der 
blev talt, skrevet og sunget ara-
bisk med dansk accent: Disse 
publikummer er jo vant til at 
blive set ned på, når de taler 
dansk med arabisk accent på 
livets skuespillerskole. 

jm@koebenhavneravisen.dk 

International 
Nationalscene 
i Nyhavn

Det Kgl. Teater træder i karakter som International Nationalscene med Mouawads mesterstykke om den svære 
forbindelse mellem psykens og samfundets største uforløste problemer. Bliv forpint og forløst i Skuespilhuset!

Af Jeppe Marsling, kulturredaktør

Fo
to

: P
er

 M
or

te
n 

A
br

ah
am

se
n



7MAJ 2009 ÅRGANG 4 

REDAKTION: St. Kongensgade 44B, 1. sal, 1264 København K, tlf: 70 22 55 38      Søs Bell Andersen, sba@koebenhavneravisen.dk

Rosengårdens_41x60.indd   1 11/05/06   10:04:12

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

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

.....51 ÅR I FIOLSTRÆDE
1958 JUNI 2008

SE VINDUERNE MED DE MANGE JUBILÆUMSTILBUD

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

MANDAG - TORSDAG 11-18
FREDAG 11-19 - LØRDAG 11-16

BøGER ”Hun er faldet til i 
kvarteret mellem Sølvgade 
og Nyboder, og hun har sin 
yndlingsbænk på Sankt Pauls 
Plads med udsigt over den 
italienske middelalderkirke i 
kommunale teglstegn. Det er 
bare ikke verdens midte. Det 
er der ikke længere noget, 
der er.”

Den succesfulde arkitekt 
Ingrid Dreyers liv kuldsejler 
over en forlænget weekend i 
marts. På forretningsrejse i 
Stockholm modtager hun et 
uventet opkald fra Station 2. 
Hendes teenagersøn er blevet 
anholdt for vold mod en ung 
indvandrerdreng. Episoden 
bliver for Ingrid startskuddet 
til en refleksion over sit liv og 
gennem tilbageblik og samta-
ler med Ingrids mor Berthe, 
og mormoderen Ada, bliver 
romanen en historie om tre 
generationer over seks årtier. 
Fælles for kvinderne er, at de 
ønsker mere i livet end mo-

derskabet. Ada forlader sit 
provinsielle liv i Hjørring for 
at blive forfatter og for at ind-
træde i Københavns litterære 
parnas. Berthe, der som barn 
blev efterladt på kostskole, 
er ramt af livslang ulykkelig 
kærlighed til Ada og forbliver 
datter frem for moder. Ingrid 
selv sætter det trygge fami-
lieliv over styr til fordel for 
forholdet til den ældre gifte 
mand Frank. Med tre gene-
rationer af svigtede døtre 
og svigtende mødre kredser 
Grøndahl om spørgsmålet: I 
hvor høj grad kan man som 

forælder realisere sine egne 
drømme uden at skade sine 
børn og dermed sig selv?

Grøndahl maler levende 
og skarpe stemningsbilleder 
fra Nordjylland, Nordsjæl-
land, Holbæk og Rom. Mest 
centralt står dog beskri-
velserne af København, og 
Ingrids følelsesmæssige og 
geografiske tilhørsforhold 
modstilles på denne måde 
smukt til romanens.

cv@koebenhavneravisen.dk

INTERNET  Københavns Kom-
mune vil give borgere og 
gæster mulighed for at surfe 
på nettet overalt i byen. Men 
gratis adgang glæder ikke 
telefonselskaberne, og TDC 
forsøger nu at kappe forbin-
delsen, inden den er blevet 
etableret. Planen var, at de 
såkaldte hotspots i første 
omgang skulle sættes op på 
Strøget, Nørrebrogade og Ve-
sterbrogade Men planen er 
blevet udskudt, da TDC er 
gået til Hovedstadens Stats-
forvaltning med sagen.

”I Danmark har vi nogle 
regler for hvad kommuner 

må og ikke må. Vi synes, at 
det er bekymrende, når kom-
munen går ind og konkurre-
rer på det private marked”, 
siger Anders Thomsen, der er 
chef for Public Affairs i TDC. 

Idéen er oprindeligt inspi-
reret af Høje Tåstrup Kom-
mune. I samarbejde med en 
række firmaer under sam-
menslutningen Gratis Dan-
mark åbnede kommunen 
det første af flere gratis net-
værksområder. 

Dengang indbragte Høje 
Taastrup Kommune selv 
udbudsmodellen i statsfor-
valtningen, der i december 
måned slog fast, at modellen 
er lovlig, da kommunen med 

sin økonomiske andel ude-
lukkende købte sig adgang 
som annoncør.

Mens TDC altså stadig be-
tvivler legitimiteten, er man 
fortrøstningsfulde i Køben-
havns Kommune.

”Vi gør, hvad vi kan for 
at forberede projektet, men 
vores endelige samarbejds-
partnere må vi vente med at 
finde, til statsforvaltningen 
har truffet sin beslutning” si-
ger Malte Larsen fuldmægtig 
Københavns Kommune.

cv@koebenhavneravisen.dk

FIRE FøLELSESLADEDE DAGE
Forfatteren Jens Christian Grøndal har boet hele sit voksne liv i København. 
Måske derfor spiller København en væsentlig rolle i hans fiktion. 
Det gælder også hans seneste roman Fire dage i marts. 

Af Caroline Voetmann

Af Caroline Voetmann

GRATIS INTERNET 
TIL KøBENHAVNERNE?

»Fire dage i marts«
Af Jens Christian Grøndahl
Gyldendal
165,- kr. hos Boghuset.dk
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Teaterdirekør og stand-upper Jonathan 
Spang lagde ud med at annoncere, 
at Reumert 2009 var Spare-Reumert, 
Finanskrise-Reumert, og han foreslog 
publikum ikke at klappe så meget af 
den lavere kvalitet. Men det lød ikke 
til at virke, for bifaldene var bragende, 
især af Hæderprismodtager solodanser 
Silja Schandorff og holdet fra ”Stuk” på 
Det Kgl. Teater.

Kgl. Teater slog rekord
Mange teatre fra København K hentede 
nomineringer hjem – bla. Café Teatret 
og Grønnegårdsteatret - og ud over Det 
Kgl. Teater, der slog sin rekord med 7 
priser (fire til skuespillet og tre til ope-
raen) hentede det lille teater Får302 en 
fortjent Reumert for Bedste Store, Lille 
Forestilling, den anmelderroste kome-
die ”Klumpfisken” om en københav-
nertøs og en nordjysk fisker, der falder 
for hinanden. Teater Får302 i Nyhavn 
bliver dermed en scene man skal holde 
øje med fremover. Det Kgl. Teaters mo-
dige og stærkt omdiskuterede satsning, 
skuespillet ”Stuk” baseret på Herman 
Bangs roman, høstede hele tre Reu-
merter: Bedste Mandlige Hovedrolle 
Jens Albinus, Bedste Kvindelige Hoved-
rolle Tammi Øst og Bedste Kvindelige 
Birolle Birthe Neumann.    

I den nomineredes sko
Birthe Neumanns takketale tog pri-
sen som aftenens morsomste: ”Tredje 

gang er lykkens gang. Det er en na-
turlov, som selv en Reumert-komite 
må bøje sig for - og dermed fik jeg 
antydet, at jeg har været nomineret 
før…Jeg fik aldrig den nødvendige 
krisehjælp før nu. Tusind tak.”. Og 
derpå forklarede en på én gang selv-
sikker og skrøbelig Birthe Neumann 
møjsommeligt hvordan det de fore-
gående to gange var føltes at klæde 
sig på i dén og dén kjole af dét og dét 
stof, - for begge gange at ende med 
at skulle smide takketalen ud i skral-
despanden på Kgs. Nytorv: Et øjeblik 
fik hun publikum af begge køn til at 
føle, hvordan det var at være i den 
nominerendes balsko. 

En enig Reumert-jury valgte at 
lade Bikubens Hæderspris 2009 på 
kr. 300.000 gå til kongelig solodanser 
Silja Schandorff, som netop i denne 
måned har danset af på Det Konge-
lige Teater. En anden yngre kvinde 
dansede ikke af, men ud i natten: 
Nemlig talentprismodtageren Stefa-
nia Omarsdottir, der sang i gadedren-
geløb hele vejen ned gennem Nyhavn 
med sin pris under armen og huskede 
alle på, at den største livsglæde er no-
get man først viser, når man er ude af 
teatret - og kan smide masken.

jm@koebenhavneravisen.dk

Guldsmed Ohana

Holbergsgade 19 · 1057 Kbh K · 33 91 74 64
www.ohana-guldsmed.dk

E. O. BygE. O. BygE. O. Byg

I DE NOMINEREDES SKO

Fotograf: Jacob Boserup/ Makwerk

For 8. år i træk var der Reumert-fest på Det Kgl. 
Teaters Gamle Scene på Kgs. Nytorv. Køben-
havneravisen var med for at erfare, hvordan det 
gik teatrene i Kbh. K – samt for at måle afstan-
den mellem den røde løber og skraldespanden.

Af Jeppe Marsling

Birthe Neumann: “Tredje gang er lykkens gang!”
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Holbergsgade 26
1057 Kbh. K.
tlf. 33123375

www.damindra.dk

GALLERY 68
Store Kongensgade 68, 1264 K

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

LAKMALERI
– en vietnamesisk

specialitet

Tre af de mest kendte,
moderne lakmalere 

fra Hanoi

Professor Trinh Tuán
Cong Kim Hoa og

Cong Quoc Há

KLINIK DEN BLÅ BRIKS

HOTSTONE MASSAGE
Mandags tilbud 375,-

gældende til d. 1/6-09

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

Kragekjaer.dk

NYÅBNET  Bo Bech, ejer af 
Paustian, har åbnet bageri, 
hvor man kan få et godt brød 
til billige penge. Bo Bech me-
ner ikke, at godt brød skal 
være dyrt, for det er jo gan-
ske enkelt.
“At bage er jo ganske enkelt 
– vand, mel og salt, men al-
ligevel vanvittigt svært. Min 
ambition er at lave det bedst 
mulige brød. Det skal ikke 
transporteres ind til butik-
ken, vi bager det i butikken i 
Store Kongensgade, så ruder-
ne dugger, og man kan se, at 
bageren arbejder. Man kan 
dufte, at her ligger et bageri,” 
forklarer Bo Bech.

Den italienske Ferrari
Det “perfekte” kræver sine 
investeringer. Bo Bech har 
derfor investeret penge, I 
en særlig italiensk ovn, som 

skal være med til at perfek-
tionere brødet. 

“I butikken perfektione-
rer vi det brød, vi laver på 
Paustian. Opskriften er den 
samme, men det gør en for-
skel, når man i stedet for en 
almindelig ovn, bager det 
i en italiensk Ferrari af en 
ovn,” forklarer Bo Bech.

Mørklagde Store Kongensgade
I forbindelse med instal-
lationen af den italienske 
Ferrari ovn mørklagde 
man hele Store Kongens-
gade i flere timer. Først 
efter at ovnen var blevet 
installeret og et relæ skif-
tet kom der igen lys i Store 
Kongensgade. 

Til gengæld er der hel-
ler ikke meget andet end 
ovnen i butikken. Bo Bech 
er nemlig fascineret af tid-
ligere tiders specialbutik-
ker- Der er ingen mælk, 

ingen telefon og ingen dan-
kortterminal. Brødet er i 
centrum 

“Vi vil lave det bedst 
mulige brød, derfor kon-
centrerer vi os om ét brød: 
Bo Bechs surdejsbrød,” slut-
ter Bo Bech.

ahl@koebenhavneravisen.dk 

DET »PERFEKTE« BRøD
Topkokken Bo Bech har åbnet et lille bageri i Store Kongensgade. 
Målet er perfektion. Her bruges enkle ingredienser, i en enkel butik, 
der sælger ét enkelt brød.

Af Alexander Højfeldt Lund

BOGHUSET.DK
BØGER   |   FILM   |   MUSIK

Bo Bech
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- Din kontakt til 
lokal købekraft 

i Indre By

Telefon: 

70225538

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

Meningsfuld 
forslumning

Sankt Annæ 
Kiosken

Københavns største
blad & avis udvalg!

St. Kongensgade 40

FORFALD  Studiestræde 8 og 10, to håndværker-
huse i Latinerkvarteret fra henholdsvis 1798 
og 1801, har i mange år undergået et stigende 
forfald. Det viser sig, at husene er fredede og 
siden 1919 for nr. 8’s vedkommende og 1942 
for nr. 10 har været ejet af Københavns Uni-
versitet, som i de forløbne år fik dem tømt for 
beboere, for at få kontorer til sine ansatte. De 
tilhørende bagbygninger, herunder den fra 
det engelske bombardement i 1807 kendte 
hus Noæ Ark, er selvfølgelig for længst jæv-
net med jorden. 

Folketinget stoppede proces
Allerede da universitetet overtog den gamle 
Polyteknisk Læreanstalt ved siden af Bispe-
gården før 1900, var det meningen, at hele 
karreen mellem Larsbjørnsstræde, Studie-
stræde og Sankt Peders Stræde skulle bruges 
til universitetets løbende udvidelser. Først da 
Folketinget sagde stop, og sendte det meste 
af læreanstalten til nye lokaler på Amager, 
opgav universitetet sine nedrivningsplaner 
og solgte oven i købet nogle boligejendomme 
fra igen.

Forfald
Men nu lod man de resterende lige så stille 
forslumme og forfalde, for at få en eftertrag-
tet nedrivningskendelse. Først for ganske kort 
tid siden har man endelig vedtaget, at al un-
dervisning skal fraflytte indre by efter 2012, 
og kun den evigt voksende administration 
skal blive siddende i de historiske bygninger 
på Frue Plads. 

Nu står Universitetet med to ret så for-
sømte huse og man må antage, at de ikke kan 
indbringe ret meget efter fraflytningen. 

Utallige graffiti, revner i murværk, mang-
lende vinduer i gården, murpuds, der har 
løsnet sig og er faldet ned, formodentlig også 
fugtskader og på det sidste også hærværk 
oppe i nr. 8 må henlede de forbipasserendes 
opmærksomhed på den nærliggende tanke, 
at ejeren venter på en nedrivningskendelse, 
for at få en større sum penge med til udflyt-
ningen end ved fortsat udlejning.

Ingen griber ind
Hverken Kulturarvsstyrelsen eller Køben-
havns Kommune vil og kan gribe ind. Man 

henstiller og man henstiller. Fredede ejen-
dommes facader er åbenbart ikke underka-
stet vedligeholdelseskrav, og så længe menne-
skeliv ikke er i fare for nedstyrtende tagsten 
eller lignende, er der ingen myndighed, der 
kan gribe ind overfor en anden myndighed. 

Universitetet er ikke en borger i byen, 
men en myndig selvejende institution og 
det formodes, at det må være af den grund, 
at den har kunnet modsætte sig stort set alle 
istandsættelseskrav i nu over tredive år. 

Forfaldet fortsætter, unge studerende ka-
ster tomme øldåser ud af vinduerne fra nr. 
10, når de holder private fredagsfester i den 
gamle rønne. Tænk, bag de samme vinduer 
boede for 65 år siden en kommende udenrigs-
minister, den folkekære Per Hækkerup. 

Forslumning med mening, graffiti, der 
kan betale sig. Den forbandede fredning har 
forhindret, at der i sin tid kunne bygges mo-
derne auditorier og kontorer på matriklerne. 
I de år, da institutionen helst ville blive i Lati-
nerkvarteret, hvor der jo er rart at være.

jj@koebenhavneravisen.dk

Studiestræde nr. 10. Graffiti, der kan betale sig. 
Den forbandede fredning har forhindret, at der har 
kunne bygges moderne auditorier og kontorer på 
matriklerne.

Kønt ser det ikke ud i Studiestræde.

Kommentar af Jan E. Janssen
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KULTUR Den 25. juni 2009 
sætter Husets biograf den al-
lersidste filmspole på, efter 
at have delt sine unikke film 
med københavnerne siden 
1973. 

Lukningen kommer, efter 
at Det Danske Filminstitut 
har skåret ned på støtten til 
den lille biograf. Et resultat 
af at biografgængerne har 
fravalgt de små udenland-

ske film og i stedet spenderet 
deres penge på almindelige 
biografer. 

For de stjernespækkede 
Hollywood-klassikere har al-
drig været en del af repertoi-
ret i Husets biograf. En sidste 
chance for at få én på opleve-
ren bliver i hverdage frem til 
den 25. juni, hvor biografen 
i Magstræde stadig sætter 
de små udenlandske film på 

lærredet. I perioden 12.-18. 
juni kan Københavnerne 
endda få mere ud af besøget 
i Husets biograf end blot en 
forestilling. Der vil nemlig 
være ophørsudsalg med bø-
ger og filmplakater til en fa-
vorabel pris. 
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Biografdirektør Børge Nielsen sidder her og nyder en af de sidste film i Husets Biograf.

DEN SIDSTE FILM

TEATER Hvordan indfører 
man de unge i sexlivet uden 
at involvere humorforladte 
folkeskolelærer? Det giver 
duoen Niels P. Munk og Ste-
phan Pollner et uhyre humo-
ristisk bud på med forestil-
lingen Seks historier om sex.  
    På Bådteatrets scene kan 
der siges alt det, som ikke 
kan siges ude i virkelighe-
den. ”Husk at rulle kondo-
met helt ned til roden”. Den 
belærende far, som netop har 
overrasket sin teenagerdatter 
og hendes kæreste i gang un-
der dynen, lader ikke de un-
ges foretagende forhindre en 
lektion i prævention. Og for 
pokker hvor er det pinligt! 
Men netop pinligheden og 
latteren, som følger, virker så 
befriende. 

    Der sker nogen, når de si-
tuationer og oplevelser, som 
de unge genkender, sættes 
på scenen med humor. Seks 
historier om sex spejler de fø-
lelser og forhold, som mange 
unge gennemlever på tærsk-
len til voksenlivet. Piger 
bytter blowjobs for drinks, 
og drenge navngives hr. Hel-
ligpik, fordi de vil have deres 
seksuelle debut med én, de 
rent faktisk kan lide. Plud-
selig havner frk. Blowjob og 
hr. Helligpik i samme scene. 
Ingen af dem har lyst til at 
gøre, hvad der forventes af 
dem og så opstår en indbyr-
des forståelse. Med scener 
som disse skaber forestil-
lingen udgangspunkt for en 
debat, som de unge kan tage 
op på den anden side af fik-
tionen.  
    Med en oplagt Anne Ka-

trine Andersen og de velspil-
lende Jesper Kaplan og Mor-
ten Christensen i roller som 
blandt andet brølende kron-
hjorte formår forestillingen 
at give en mere brunstig og 
teenagervenlig udgave af 
’Blomsten og bien’. 

»Seks historier om sex« 
spiller frem til 16. maj på 
Bådteatret i Nyhavn. For 
yderligere informationer 
og billetbestilling se 
www.baadteatret.dk 

hk@koebenhavneravisen.dk 

VAREMÆRKE  Wonderful Co-
penhagen og Copenhagen 
Capacity har sat sig en mål-
sætning: at skabe et vare-
mærke for København. Hen-
sigten er at fremhæve en stor 
by i et lille land. Således skal 
synliggørelsen tiltrække in-
vesteringer, arbejdskraft og 
turister. København skal nu 
markedsføre sig selv med slo-
ganet: ’cOPENhagen – open 
for you’. Sætningen indikerer, 
at vor hovedstad er åben for 
alle, og projektmagerne øn-

sker at udsende signalet om, 
at København skal blive den 
mest åbne by i verden. For at 
nå succeskriteriet er det vig-
tigt at samle byens stemmer 
om den fælles vision. Der er 
derfor allerede skabt logoer 
og budskaber, virksomheder 
kan benytte sig af, hvis de 
vælger at bruge brandet. Fle-
re informationer om Køben-
havns nye profil kan findes 
på:  opencopgenhagen.com.
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Weekenden 15.-17. maj bød 
på et både væsentligt og 
velbesøgt CPH:LITT.09 - med 
både herboende og gæstende 
forfattere. 

FORFATTER Indisk-engelske 
lærde provokatør Salman 
Rushdie, unge kinesiske 
filminstruktør og forfatter 
Xiaolu Guo (netop udkom-
met på dansk med fabel-
agtige ”Brudstykker fra en 
Hungrende Ungdom”) flan-
keredes af en både stor og 
bred dansk forfatterstab fra 
en sprudlende Ib Michael, 
en syngende Suzanne Brøg-
ger til en på én gang intens 
og rolig Kim Leine og hu-
moristisk Lars Frost. Igen i 
år var Huset i Magstræde et 
perfekt sted til begivenhe-
den - med hele seks scener og 
en biograf, som deltagerne 
kunne summe rundt i mel-
lem - en litteraturkube i fire 
etager med nektar fra man-
ge sprogblomster! Og ikke 
kun forfattere stod frem på 
scenerne fra middag til sen 
aften alle tre dage, nej, også 
dramatikere, anmeldere og 
forlæggere, alle menneske-

ne, der bidrager til vækst og 
beskæring, lige fra de små 
eksperimenterende forlag 
som Kristinas Stoltz’ Finger-
print og Dennis Gade Kofods 
Anblik til frygtede kritikere 
og skarptseende anmeldere. 
De fleste arrangementer 
gav plads til et mere intimt 
og åndeligt møde mellem 
publikum og scener, læsere 
og skrivere end Bogmessen 
i Forum byder på, og stem-
ningen var god til det sidste.  
Om sig selv siger festivallet: 
“Baggrunden for at holde en 
festival for skønlitteratur 
er, at der er et stærkt behov 
for at stimulere interessen 
for litteratur i et samfund, 
som i stadig højere grad 
modtager sine kulturelle 
impulser fra elektroniske 
billedmedier, hvori kultur-
dækningen generelt og lit-
teraturdækningen specifikt 
prioriteres lavere og lavere”. 
Med CPH:LITT kan Køben-
havn være sig selv bekendt 
kulturelt, når festivalfeltet 
gøres op på europæisk plan: 
Film, mode og rockmusik er 
det ikke eneste vi kan! Der 
er allerede alt for langt til 
2010.

jm@koebenhavneravisen.dk

KøBENHAVN 
ER ÅBEN! 

BLOMSTEN, BIEN 
OG KRONHjORTEN
Af Helle Kvist

SALMAN RUSHDIE 
I MAGSTRÆDE

Af Jeppe Marsling, kulturredaktør




