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Torben WesTergaards 
Jazzgruppe oKTober havde 
besøg af dJ buddha

VELDUFTENDE EKSpRESSOER I 
BLÅT STEL TIL AT KOMpLIMEN-
TERE KONDITORKAGERNE

HvEm HAR STjÅLET 
DAvID-STATuEN?
DuSØR PÅ 25.000,- KR.

BIo m ER DE fØRSTE I 
KØBENHAvN, Som ER BLEvET 
ØKoLogISK cERTIfIcERET

ABSINTH og PjoLTER 
– nordens førende café

Buch_41x60.indd   1 10/05/06   15:00:34Marie Skellingsted

Bredgade 4  ved Nyhavn / Kongens Nytorv

Tapasrestaurant, vinbar og catering

Dronningens Tværgade 22 · 1302 Kbh K · tlf. 33 36 07 70 · www.tapasbaren.dk

Tapasrestaurant, vinbar og catering

Dronningens Tværgade 22 · 1302 Kbh K · tlf. 33 36 07 70 · www.tapasbaren.dk

Tapasrestaurant, vinbar og catering

Dronningens Tværgade 22 · 1302 Kbh K · tlf. 33 36 07 70 · www.tapasbaren.dk

Før-teatermenu
Kan bestilles fra mandag til lørdag mellem 17:00-18:30

225 kr,- pr. kuvert – Min. 2 kuverter
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gL. STRAND  ”København udviklede sig fra 
et lille sæsonbetonet fiskerleje til en by med 
volde, kirker og klostre” kan man læse på 
vort bymuseum, og man gør måske klogt i at 
dvæle ved det gamle, for det nye står for dø-
ren med en sådan voldsomhed, at ikke kun 
fortiden, men også samtiden synes at måtte 

vige for fremtiden. Med den kommende city-
rings 17 metrostationer bliver middelalder-
byen en metro-pol (med ironisk bindestreg). 
I byplanlæggernes hjerner er der åbenbart 
blevet for langt at gå fra Kgs. Nytorv til Gl. 
Strand. Stationen koster en milliard kroner 
og reducerer biltrafikken med - 1 %?

Fra 17. nov. Introducerer vi 
dagens varme »TAKE AWAY« 

fra 16.00-20.00

Borgergade 18 - 1300 KBH K
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I 1894 påbegyndte 2.000 arbejdere den 3,7 
kilometer lange gule undergrundbane M1 

fra Vörösmarty tér (torv, plads) med statuen 
af digteren Mihály Vörösmarty og den kom-
fortable café Gerbeaud til Mexikói út, Buda-
pests store park. Den 2. maj 1896 blev metro-
en indviet, præcis som planlagt, og hermed 
kunne tusindårsjubilæet for magyarernes til-
stedeværelse i Ungarn fejres med den østrig-
ungarske kejser Frans Josef I spidsen. Banen 
løber under Andrássy med 11 stationer, heraf 
ni underjordiske. 

I København har man ifølge rygter ansat 
krystalhealere og numerologer til at forestå 
planlægningen af den offentlige trafik. Ru-
terne er uudgrundelige; 
hvor man i Budapest så 
fordelen ved at lade ba-
nen følge boulevarden, 
valgte klogskaben 100 
år senere at zigzagge sig 
gennem hovedstadsområdet, da København 
langt om længe fik en undergrund, der var 
andet og mere end Vesterport-Østerport. 
Økonomien er også uudgrundelig, men det 
var et kvikt træk af hyre den forhenværende 
Venstre-minister og EU-kommissær Henning 
Christophersen til at beklæde formandssto-
len i metroselskabet. Siden har der været ro 
på bagsmækken.

I al diskretion er der udviklet en tredje 
metromilliardfase (ikke farce), som ventes af-
sluttet 2017. Sagen var for alvorlig til at drøfte 
med borgerne og især de berørte parter, som 
på afgørende vis får deres livskvalitet og ejen-
dom forringet, når deres nærmeste omgivel-
ser omdannes til brølende byggepladser med 
lugtende lastvogne. Her må menneskelighed 
og miljøhensyn vige for et større sag.

Ikke så snart var den allersidste skov-
serkone, Dorrit Marx, og med hende en tu-
sindårig sædvane for fiskehandel på dette 

sted forsvundet, før metromestrene erobrer 
punktet til en banegård. Man kan allerede 
høre den metalliske metrostemme: Næste 
station: Gammel Strand. Men hvorfor lige 
dér? På den anden side af Verdenshavet (Ci-
tat: Fritz Jürgensen. Lille Gysse spørger: - Far, 
er det Verdenshavet? Nej, min dreng, det er 
Frederiksholms Kanal. Gammel københav-
nerhumor) ligger Christiansborgs vældige 
slotsplads, der I 1970’erne blev brugt til mi-
nisterbilparkeringsparade. Nu står den tom, 
fraset Fredsvagten, og her kunne der blive 
god plads til henfaldne cykler.

Idiotien intensiveres, når vi rammer “Næ-
ste station: Marmorkirken”. Man må sande-

lig håbe, at den klarer 
presset og ikke degene-
rerer til ruin igen. Kup-
len kan knalde, men 
alt har omkostninger 
og kan vel klares med 

støbte betonpiller til at holde husene oven 
vande. Måske er der nogle ledige bygnings-
teknikere fra DR-byen, med erfaringer med 
understøttelse af underminerede ejendom-
me.

Indre by kunne med fordel og flexibilitet 
betjenes af små elektriske busser, således som 
man for eksempel kan opleve det i Rom. Om-
kostningerne ville være beskedne i forhold 
til det planlagte roderi, som blandt andet 
omfatter en delvis tømning af Sortedams Sø. 
Derefter kunne man investere i andre former 
for elektriske køretøjer i form af letbaner og 
sporvogne. Men spåkonerne, kaffegrumslæ-
serne og ravnespytslugerne vil det anderle-
des, de ved bedre end børnefamilien, bank-
fuldmægtigen og butiksassistenten. Skån vor 
by, men gør den ny på den velbegrundede og 
ikke-destruktive måde.

Københavneravisen
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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
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IDIoTIEN INTENSIvERES, 
NÅR vI RAmmER »NÆSTE 
STATION: MARMORKIRKEN«
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Kom ind og få et bud på 
bedre investeringer. 

I Forstæderne får du 
noget for pengene

Ny Østergade 25 · 1101 København · Tlf. 33 52 52 08 · www.forbank.dk

City Erhvervs- og Investeringscenter

Forstæderne_86x40.indd   1 10/05/06   11:39:21

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

REKoRD  Kulturnatten fredag 
d. 10 oktober udløste en ny 
passagerrekord i Metroen. 
212.142 passagerer hoppede 
på Metroen mod 178.000 sid-
ste år.

Den nye passagerrekord 
ligger i tråd med den gene-
relle passagerudvikling i 
Metroen, og seneste måneds 
passagertal ligger væsentligt 
over det forventede. Fortsæt-
ter passagertilstrømningen 
til Metroen i samme omfang 
året ud, ventes det samlede 
passagertal for 2008 at over-
stige årets målsætning om at 
nå et samlet passagertal på 
44 millioner. 

rh

REKoRD 
I mETRoEN

Som en hovedløs 72,5 meter 
høj torso uden hoved skal en 
kolos rejse sig fra en kunstig 
ø i Københavns Havn. Den er 
formgivet af Robert Jacobsen, 
og her tænkes ikke på de 33 
mænd, der ifølge Krak.dk bæ-
rer dette stolte navn så som 
Robert Jacobsen fra Ruskær 
2610, Rødovre eller ham på 
Filosofgangen i Odense eller 
ved Rifbjerg Strand på Lan-
geland, næh her taler vi om 
Den Store Robert, hvis minde 
varigt skal hædres med en 
mængde jern, der vil påvirke 
verdensmarkedsprisen.

Initiativtager er manage-
mentmanageren Frank Jo-
hansen, som engang førte 
sig virkelig meget frem med 
rød Ferrari og andre suveræ-
nitetssymboler og nu vier en 
del af sit liv til, sammen med 
Store Roberts enke og søn, at 
rejse denne metalliske van-
skabning som Københavns 
velkomst til de få gæster, der 
måtte arrivere ad søvejen. 
Frank foregiver at kunne 
finde 200 millioner til formå-

let, heraf må en vis royalty 
antages at skulle tilfalde den 
afdøde jernkunstners nær-
meste slægt. Så snart Frank 
har formaliteterne i orden, 
vil pengene trille ind på kon-
toen mrk. Robert og Frank.

Hvis man vil beskue Ro-
bert Jacobsens værk, skal 
man blot begive sig ud til 
Paladsteatret, på forpladsen 
kan øjet mættes af Jacobsens 
svejsekunst. Ingen ædru-
elig kan mene, at København 
skal megakonkurrere med 
rundkørselsdekoration som 
i Ølgod, Varde og Tarm. Men 
slap af, det er en mediebåret 
tvangstanke, ingen vil finan-
siere figuren.

Ritt Bjerregaard har i man-
gel af skyskrabere approberet 
projektet og stillet penge og 
personale til rådighed. Stor-
hed forpligter! En tilladelse 
foreligger endnu ikke. Skulle 
alligevel det usandsynligste 
ske, vil det endnu tilbagevæ-
rende københavnervid døbe 
den Robert Robot. Molokken 
hører hjemme i en børnebog, 
i fantasiens fagre rige.

Lurifax

af Tårnfalken 

LE gRAND 
RoBERT

på billedet ses Store Robert som mindre skulptur.

KÅRINg  D. 3. oktober fik 
København denne pris af 
Dansk Cyklist Forbund. Det 
er belønningen for at have 
lavet nye cykelbroer, flere 
cykelstier og så har selve 
antallet af cyklister også 
være med til at give Køben-
havn den flotte titel. Det 
anslås at ca. en tredjedel 
af Københavnerne vælger 
cyklen frem for bilen, hvad 
enten det er til arbejdsplad-
sen, uddannelsesstedet el-
ler blot til ærinder. Køben-
havns Kommune kalder 
København for ’verdens 
bedste cykelby’ og under-
streger, at cyklerne er en 
vigtig del af byens profil og 
identitet. København bør 
derfor være et forbillede 
for andre europæiske byer 
med cykeldoktrinen. Både 
for at være miljøvenlige, 

men så sandelig også med 
henblik på den individuel-
les præstation, da cykling 
er god motion. Københavns 
Kommune vil derfor fort-
sat optimere forholdene og 
har fremsat en vision for 
fremtiden. Deres mål er, at 
i år 2015 skal mindst 50% 
tage cyklen på arbejde eller 

uddannelse i København, 
antallet af alvorligt tilska-
dekomne cyklister i trafik-
ken skal halveres i forhold 
til i 2007 og mindst 80% af 
de københavnske cyklister 
skal føle sig trygge i trafik-
ken.

sba@koebenhavneravisen.dk

vERDENS BEDSTE
cYKELBY
af søs bell andersen
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gL. STRAND  ”København udviklede sig fra et lille 
sæsonbetonet fiskerleje til en by med volde, kirker 
og klostre” kan man læse på vort bymuseum, og 
man gør måske klogt i at dvæle ved det gamle, for 
det nye står for døren med en sådan voldsomhed, 
at ikke kun fortiden, men også samtiden synes at 
måtte vige for fremtiden. Med den kommende city-
rings 17 metrostationer bliver middelalderbyen en 
metro-pol (med ironisk bindestreg). I byplanlægger-
nes hjerner er der åbenbart blevet for langt at gå fra 
Kgs. Nytorv til Gl. Strand. Stationen koster en mil-
liard kroner og reducerer biltrafikken med - 1 %?

forskønnelsesforeningen ”bekymret”
Månedsbladet KBH skrev i deres metro-nummer 
fra 2006 med foragt om hvorledes at København er 
langt bagud i verden - efter bla. den indiske storby 
Bombay, - hvad jo lyder komisk. Men hvad siger 
Foreningen for Hovedstadens Forskønnelse til den-
ne endeløse urbanisering. Hvor stor en storby skal 
vor lille charmerende Kbh. K blive? Hans Peter 

Hagens, formand for Foreningen til hovedstadens 
Forskønnelse udtaler til Københavneravisen:

”FHF’s bestyrelse er positive overfor Metroen 
generelt. Men dette mindsker ikke behovet for 
omhyggelig planlægning i de enkelte nærområder. 
Netop planlægningen ved Gl. Strand i hjertet af 
København, “Tietgens ærgrelse”, ”Søerne” og hel-
ler ikke mindst den planlagte station i Nørrebro-
parken, ser bestyrelsen med bekymring på”. 

- Kan du uddybe denne ”bekymring”?
”Bestyrelse finder det overordentligt vigtigt 

at borgerne i de lokalområder, hvor Metroen får 
sine stationer tilgodeses såvel arkitektonisk som 
nærmiljø-mæssigt såvel i byggefasen, som efter at 
stationerne står færdige”.

Hans Peter Hagens, arkitekten bag de kom-
mende Torvehaller på Israels Plads, har før i Kø-
benhavneravisen talt varmt for at den nye by skal 
bygges i harmoni med den gamle. En for så vidt 
på overfladen ”uforstyrrende” underjordisk metro 
står altså ikke i kontrast til hans filosofi, men de 
mange års belejring og den megen trafik som bor-
gerne - og den gamle by - skal gennemleve må så 

dybest set være et socialt problem, som kommu-
nen må ”tilgodese nærmiljø-mæssigt”. Det lyder en 
anelse - tamt?

politikerne har bolden
Deadline for protester og forslag til anlægsarbejdet 
var 1. oktober. Især borgerne – beboere som forret-
ningsdrivende - omkring den planlagte station ved 
Gl. Strand har været på barrikaderne og samlet 
mere end 1000 underskrifter ind, hvad faktisk er 
en del, områdets størrelse taget i betragtning. Først 
og fremmest er håbet at stationen helt opgives og 
den milliard kroner den koster – cityringens dyre-
ste – bruges til andre tiltrængte områder i kommu-
nen. Dernæst er borgergruppens håb at stationen 
flyttes over til Christiansborgs Slotsplads. Borger-
repræsentationen beslutter efter jul om der ud fra 
høringssvarene fra borgerne er særlige forhold, der 
skal tages højde for i anlægsarbejdet. På hjemme-
siden www.metrocityring.dk har Københavns og 
Frederiksbergs kommuner forsøgt at svare på de 
mest stillede kritiske spørgsmål. Det ville føre for 
vidt at gennemgå polemikken her, men Københav-

EN METRO GØR IKKE EN HOVEDSTAD TIL EN METROpOL. MED CITYRINGENS 3 NYE STATIONER 
I KBH. K SKAL VI INDHENTE METRO-BYER SOM LONDON, pARIS OG - BOMBAY(?) 

HVAD SIGER FORENINGEN FOR HOVEDSTADENS FORSKØNNELSE OG MILJØBORGMESTEREN TIL 
DE TI ÅRS BELEJRING? OVERLEVER INDRE BYS CHARME EN SÅDAN GANG BETON-COACHING? 

Kommentar af Jeppe Marsling
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neravisen anbefaler ”de bekymrede” at læse disse 
svar igennem. Dog, på spørgsmålet om hvorvidt 
folk ikke bare kan spadsere fra stationerne ved 
henholdsvis Rådhuspladsen og Kongens Nytorv, 
så er stationen ved Gammel Strand unødvendig, 
svarer kommunerne betontørt: ”En opgivelse af 
stationen på Gammel Strand ville indebære en ind-
skrænkning af det passageropland, som Cityringen 
er forudsat at betjene”. Debat synes en metrosta-
tion i Rusland? 

Til restaurationerne i området oplyses der dog 
om erstatningmuligheder for tabt fortjeneste fra 
udendørsservering: ”Alle spørgsmål om erstatning 
vil blive afgjort af den såkaldte Ekspropriationskom-
mission, der er en uvildig instans. Metroselskabet 
vil senere tage direkte kontakt til alle erhvervsdri-
vende, der bliver naboer til de kommende arbejds-
pladser, for at oplyse dem om muligheden herfor” 

Byggeriet går i gang medio 2009. Må den stoiske 
ro stå byen bi!

jm@koebenhavneravisen.dk

voxPoP

TIggER fÆNgSLET
PoLITI D. 15. oktober blev en tig-
ger fra Rumænien idømt 7 dages 
fængsel for betleri. Tiggeren blev 
arresteret på Nørreport station, 
da politiet fik et tip om, at han 
var på færde igen. Det var nemlig 
ikke et ukendt ansigt for politiet, 
de havde tidligere på året stif-
tet bekendtskab med vedkom-
mende, og i den forbindelse givet 
ham en advarsel. Men efter før-
ste advarsel falder hammeren, 
og det gjorde den også i retten, 

hvor tiggeren måtte se sig nød-
saget til en tur i dommervagten. 
Nu vil politiet forsøge at få ham 
udvist. 

Det har i år været et stigende 
problem med tiggeri, især i det 
Københavnske gadebillede. Nu 
vil politiet forsøge at slå hårdere 
ned på det, da det i Danmark er 
ulovligt at tigge. Den arresterede 
tigger blev pågrebet med 300 
euro og 600 danske kr. 

sba@koebenhavneravisen.dk

af søs bell andersen
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- Din kontakt til 
lokal købekraft 

i Indre By

TLF.: 33454600

Højkirkelig dialog
Til 23. søndag eft. Trinitatis
A: - Helledusseda, nu bliver 
ærkebiskop Normann Svendsen 
kaldt hjem.
B: - Af Vorherre?
A: - Nej, kirkeministeriet. Han 
er for gammel.
B: - Hvem skal så bispe sig?
A: - Provst Gadegraad står for 
tur.
B: - Er det ham fra Talent 2008? 
A: - Nej, men han ligner sådan 
en…

Holmens Kirke, Kbh. K
A: - Hvorfor er der anlagt en 
massegrav foran Holmens 
Kirke?
B: - Her skal de stolte planer 
om et moderne menighedshus 

nedsænkes ved en sort messe.
A: - Vil det sige, at menigheds-
rådet havde ladet grave op, før 
byggetilladelsen var givet?
B: - Ja, men nu er hele kirkemo-
levitten fredet, og de hellige må 
søbe kaffen i kirken.
A: - Hvis Vorherre er algod og 
alviis, havde han vel forhindret 
fredningen?
B: - Eller osse står han bag den.

cHARIvARI 
DEN LILLE CORSAR

David og Moses
Få dage efter Kong Davids flugt over bronzestøberens planke-
værk blev det via et telegram meddelt, at der var forsvundet en 
kamel, kaldet Moses, fra en zoologisk have i Texas. Menneske-
Moses stander stadig ensom foran Frue kirke, men hvor længe? 
Måske foregår der en sælsom familiesammenføring. Eller sjæle-
vandring?

Theo Loge

Hr. Ravnsgaard 
Forretningsdrivende på Gl. Strand
»Det er forrykt at placere Metroen på Gl. 
Strand, det ville jo være lige så fælt at placere 
den på Amalienborg Slotsplads. Gl. Strand vil 
aldrig blive det samme! Der er mange herinde 
der bliver nød til at lukke deres butikker. Men 
en positiv ting er der dog ved det, og det er at 
demonstranterne vil kunne komme lettere til 
Christiansborg med metroen«

Jørgen Jensen 
Arbejder på Gl. Strand
»Hvad skal vi med Metroen her når man allige-
vel kan gå ind til Rådhuspladsen på 5 minutter. 
Der vil jo køre lastbiler i døgndrift herude de 
næste 10 år! Det bliver også interresant at se 
hvad havnerundfarten vil gøre når de begyn-
der at tømme kanalen«

Anonym (red. er navnet bekendt) 
Forretningsdrivende på Gl. Strand
»Det er noget værre luskeri! Det er fuldstæn-
dig vanvittigt når der kun er 300 meter ind til 
Kgs. Nytorv. Det jeg dog er mest bange for, er 
at husene begynder at falde sammen, når de 
begynder at grave«

Illustrationen på forsiden af avisen er et kunstværk lavet 
af Mette Rishøj, som pt. udtiller i Galleri København, Råd-
husstræde 3. Se mere på: www.metterishoj.dk
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Hovedrolleindehaverne, to talenter med te-hætter: Marie Sjølund og Asbjørn Kristensen Høgsbro.

TEATER  Teatergruppen GoatEatsBoxs er inspireret 
af en enkel og absurd film på børnetv om en ged der 
spiste en papkasse – viste med oktoberforestillingen 
at intimscenen i Magstræde kan byde på stilsikker-
hed og amatørteater på professionelt niveau. Med 
forestillingen ”Det fjerneste rum” af den lovende 
Maria Søndberg Clausen brillierede de tre unge ta-
lenter – Asbjørn Kristensen, Marie Sjølund og Signe 
Egebæk Andersen - i et gennemspillet trekantsdra-
ma: I det lille rum var der pludselig ro og plads til at 
tage den store larmende tid i øjesyn. 

at være nogen eller nogeT  
Stykket handlede om at have fået karriere – 
uden at have fået sig selv med, og om lige akku-

rat at have fået sig selv med – dog uden at kun-
ne skabe et arbejdsliv. Og om den kærlighed der 
sætter aflivningen af ensomheden højere end 
sex. ”Det kan da godt være du ikke er blevet til 
noget, men – så ER du jo noget til gengæld”, ly-
der en replik mellem de to, der har søgt ro i det 
fjerneste rum til en fest hos en fælles bekendt, 
der er blevet til noget stort udi politisk jour-
nalistik (og hele tiden skriver noget med ”det 
21. århundrede”). Det er netop i eksilet i bagvæ-
relset, festens fjerneste rum, at de to hovedrol-
leindehavere finder hjerterum hos hinanden. 
Her tør de drømme og indrømme hvordan de 
har det. Det er stor udfordring for skuespillere 
at bevæge sig ind i denne sfære, hvor vilje og 
seksualitet er sat ud af spil og hvor følelse og 
ømhed eksisterer, - men de klarede det! Og hvor 

man måske visse gange tvivlede på at voksne 
mennesker kan give sig på denne uskyldige 
måde og ”lege” deres fortrængte personlighe-
der ud, så tænkte man omvendt hele tiden som 
tilskuer, at kom tredjeparten - kæresten til den 
ene - ind NU, da ville det hele blive ”misfor-
stået” og den kærlige ophævelse af fremmedgø-
relse mellem de to fordufte under uberettiget 
anklage om flirt og utroskab fra den tredje.

Et replikskifte står tilbage til alle i vor tid: 
At det ikke er misbrug af øl eller hash, der er 
ondets rod i den der føler sig fortabt, men mis-
bruget af - tid.

jm@koebenhavneravisen.dk

DET fjERNESTE Rum 
ER HjERTERummET
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anmeldelse af Jeppe Marsling

I HUSET I MAGSTRÆDE FINDES EN INTIM –OG EKSpERIMENTAL SCENE: BASTARDEN. MÅSKE DET LYDER AF 
UNGDOMHUS OG KAOS, MEN DET NYSTARTEDE TEATERKOMpAGNI GOATEATSBOxS TOG HARMONISK LIVTAG 
MED ENSOMHEDEN I EN TID, HVOR KARRIERE OG SEx VEJER TUNGERE END ENSOMHED OG DRØMME.
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»TAKE AWAY«

 

MadGlad Smørrebrød m.m. Tel. 33 13 18 19
Borgergade 18 Borgergade@madglad.info
1300 København K www.madglad.info

DET fjERNESTE Rum 
ER HjERTERummET

Grønnegade 6
Telefon 33 32 76 72

Museumskopi_41x80.indd   1 11/05/06   19:31:50

Frokosttilbud
· Sushi 45,- kr.
· Curry & rice 50,- kr. 
· Rarmennudler 75,- kr.

Grønnegade 28
1107 Kbh K

tlf.: 33 11 88 99
fax: 33 11 88 97 

Sushitime_86x60.indd   1 10/05/06   12:54:36

REDESIgN  Den 27. oktober 
søsatte vi Københavneravi-
sens nye hjemmeside www.
koebenhavneravisen.dk har 
fået et helt nyt look og vi hå-
ber, at det fremover vil være 
endnu lettere at finde frem 
til netop de informationer, 
som man søger.

Det er vores ambition, at 
vi løbende skal udvikle nye 
muligheder, der vil gøre li-
vet lettere for læserne. Po-
pulære funktioner vil der 
ikke blive ændret ved lige 
nu. Med tiden vil vi forbed-
re dem.

Vores brugere har mange 
gode idéer til, hvordan si-
den skal udvikles. De bed-
ste ideer er vi allerede be-
gyndt at arbejde med. Den 
nye hjemmeside indeholder 

allerede et par forbedrede 
online-services.

hjælp os til at blive bedre
Al forandring kræver tilvæn-
ning og vi håber, at alle vo-
res brugere vil have lidt tål-
modighed i starten. Det kan 
ikke undgås, at der opstår 
små problemer de første dage 
og for vores mange trofaste 
gæster, vil den nye side også 
virke fremmed i starten. Vi 
føler os dog sikre på, at den 
nye hjemmeside vil være en 
klar forbedring af vores kom-
munikation.

Vi vil meget gerne have 
din mening om den nye 
hjemmeside. Så send os ger-
ne en mail på dk@koeben-
havneravisen.dk og fortæl os 
hvad du synes. Ris og ros er 
meget velkommen!

dk@koebenhavneravisen.dk

KØBENHAvNERAvISEN 
HAR FÅET NY HJEMMESIDE

af dennis Kragekjær

- Din kontakt til lokal købekraft

Brug for en 
bogholder?
Hvis De netop står og mangler 
en person til at varetage Deres 
bogholderi, kan jeg måske 
hjælpe dem. Undertegnede har 
mange års erfaring i at varetage 
det bogholderimæssige for 
netop mindre virksomheder og 
søger mere arbejde af den slags. 

Kontakt Casper Aistrup på: 
tel: 2712 4509 
eller per e-post:  cha@vdn.dk 
for mere info.

Nu med julestue i kælderen
Hovedvagtsgade 6  1103 København K  Tlf. 3315 1288  Fax. 3315 1288  www.specialkoebmanden.dk

Discountvarer forbudt

WWW.KOEBENHAVNERAVISEN.DK HAR FÅET ET 
HELT NYT LOOK OG VI HÅBER, AT DET FREMOVER 
VIL VÆRE ENDNU LETTERE AT FINDE FREM TIL 
NETOp DE INFORMATIONER, SOM MAN SØGER.
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.....50 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

PoLITI  Mord, drab, likvide-
ringer og opgør med døden 
til følge. Krimiromaner om 
disse hændelser i Køben-
havn er bestsellere. Den 
danske serie ’Forbrydelsen’, 
som sidste år tryllebandt 
flere millioner seere, hand-
lede om et mord med forbin-
delse til Store Kongensgade. 
Den biografaktuelle thril-
ler ’Kandidaten’ skildrer et 
mord begået i Krystalgade. 
Men hvordan er realiteterne 
i København?

én tragisk hændelse
Selvom København både er 
Danmarks største by og har 
det højeste antal turister, så 
er kriminalitetens omfang 
begrænset. De seneste 3 år 
har der været et enkelt mord 
i Københavneravisens om-
råde. Det var et knivstikkeri 
på Kongens Nytorv, hvor 
Anton Nije d. 5. januar i år 
blev stukket ned af 3 mænd. 
Episoden fandt sted kl. 5.50 
og en halv time senere afgik 
han ved døden. De tre ankla-
gede i sagen blev alle kendt 
skyldige i retten og afsoner 
nu deres domme. Siden da 

har der intet været at be-
rette om. Kun spekulationer 
og mistanker om, hvorvidt 
påståede selvmord i realite-
ten har været mord. Politi-
inspektør Mogens Lauridsen 
afviser denne påstand og 
henviser kun til det omtalte 
mord som det eneste, der har 
været i de forløbne år. Der-
udover tilføjer han, at Kø-
benhavn tager sig ret pænt 
ud i det overordnede billede 
og konstaterer at Station City 
årligt modtager kun godt og 
vel 800 voldssager af forskel-
lig karakter. 

danmark og resten af verden
I Danmark sker der årligt 
50-60 drab, og ud af disse er 
der en opklaringsprocent på 
96. I København er den dog 
endnu højere. København 
Citys station rapporterer 
også, at de ikke er den mest 
beskæftigede central, hvad 
angår drabssager. Nabosta-
tionen Bellahøj har f.eks. 
flere volds- og drabssager 
end hovedstadens station. 
Sammenlignet med andre 
europæiske storbyer ligger 
København også ret pænt. 
Faktisk er Danmark samlet 
set klart i den lave ende af 

voldsepisoder, sammenlig-
net med resten af verdens 
lande. Nabolandet Sverige er 
desværre ikke lige så velpla-
ceret og rangerer med man-
ge flere mordtilfælde end de 
resterende nordiske lande, 
med undtagelse af Finland, 
som også har en uheldig 
drabsstatistik. 

hjem kære hjem
Alt i alt må det siges, at Kø-
benhavn ikke er så drabelig, 
som underholdningsbran-
chen forsøger at fremstille 
det. Netop derfor er under-
holdningsværdien så stor, 
da der er tale om ren fiktion 
i de fleste bøger, film eller 
serier som hævder at Køben-
havn er hjemsted for mord. 
Tidligere opgørelser over, 
hvorvidt folk føler sig trygge 
i deres by, stadfæstede også 
københavnerne som en 
gruppe, der ikke nærede de 
store problemer med at gå 
alene hjem eller bevæge sig 
uden for døren efter mørkets 
frembrud. Og ifølge politiets 
rapporteringer burde der jo 
heller ikke være anledning 
til frygt.

sba@koebenhavneravisen.dk

DJ, CELLO & HARMONIKA

   =’oKToBER’

city of Angels?
af søs bell andersen

jAZZ  Den alsidige bassist og 
komponist Torben Westerga-
ard lod en bestemt joke binde 
aftenens numre sammen: ”Vi 
VED det ikke, men vi gør hvad 
vi KAN”. Og det gjorde de. Og 
man blev klogere på det ef-
terhånden. Forrest på scenen 
sad en klassisk a-kæde Anders 
Banke (sax), Ida Nørholm (cel-
lo) og herboende sicilianske 
Francesco Cali (harmonika) 
omgivet af Martin Andersen 
(trommer), Jacob Andersen 
(percussion), Henrik Gunde 
(klaver) og Torben Westerga-
ard på elbas. Ude til venstre – 
DJ Buddha med pulten fuld af 
mongolske sangerinder, ame-
rikanske stress-terapeuter og 
lydbølger fra rumhavene. Og 
ville man ikke VIDE af dén 
cocktail, blev man nummer 
efter nummer overbevist om 
at de KUNNE sammen – år-
hundrederne på trods, for rent 

musikhistorisk var der langt 
mellem Ida Nørholms sikre 
og smukke cellospil (med dets 
iboende sjælelighed fra år-
hundreder af klassisk musik) 
over Francesco Calis varme 
og virtouse harmonikaspil 
til DJ Buddhas sære fadere og 
repeat-knapper.

uden charme ingen fusion
Hvordan lod det sig gøre at 
sidde i timevis og flyde med 
mellem rytmer, stemninger og 
melodisk-harmoniske forløb? 
Man VED det ikke. Men Tor-
ben Westergaard KAN noget, 
noget charmerende der hand-
ler om samle en integreret lyd 
af hvad vi danskere længsler 
efter før vinterfængslet, noget 
han enkelt nok kaldte ”Okto-
ber” – og som findes på cd. (Se 
mere på: www.torbenwester-
gaard.dk) Og Gudskelov gav 
JazzHouse plads. De VED end-
nu noget om hvad jazz KAN. 
Nemlig udvikle sig. 

Jm@koebenhavneravisen.dk

anmeldelse af Jeppe Marsling

Copenhagen JazzHouse forundrer stadig. Sidst i 
oktober fik denne anmelder udvidet sin jazz-for-
ståelse betydeligt. Torben Westergaard’s jazz-
gruppe Oktober havde besøg af DJ Buddha.

Francesco Cali (harmonika)

Ida Nørholm (cello)
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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

HISToRIE  Den 20. oktober 1847 oplevede de forbipasserende 
på Strøget et særpræget syn. I viktualiekælderen i Østergade 
59 på den modsatte side af det senere Illums Magasin så de 
bag spejlglasruden i lyset af en tranlampe et fad med fransk 
leverpostej ved siden af kogt oksetunge. Fra nu af var der hver 
aften sammenstimlen af nysgerrige foran kælderbutikken, så 
politiet måtte sørge for ro og orden. Pariseren Francois Louis 
Beauvais, uddannet charcutier, havde bagt denne herhjemme 
ukendte ret ved at tilpasse den typisk franske terrine dansk 
smag og gøre den smørbar. Postejer havde københavnerne 
nu altid kendt og værdsat, men denne ret var nu helt enestå-
ende syntes man, og i løbet af ganske få år vandt den indpas 
i alle byens charcuteri- og spækhøkerbutikker, billig og sær-

deles lækker. 50 år senere var leverpostej kendt fra Gedser 
til Skagen. Danmarks stigende svineproduktion havde ellers 
leveret en del kødprodukter, som man ikke kunne være be-
kendt at servere til et finere middagsselskab eller sælge til 
englænderne. Svinelever og grisetæer var fattigmands mad 
eller slet og ret kødaffald. Men monsieur Beauvais vidste at 
udnytte denne chance til at gøre et billigt overskudsprodukt 
til en delikatesse. I de første år skulle leverpostejen smøres 
i et papirstynd lag på rugbrødet, at spise det i form af store 
terninger med kniv og gaffel var det samme som en obskøn 
uforskammethed, som en samtidig iagttager skrev.  

jj@koebenhavneravisen.dk

Et kig ind i historien

af byhistoriker Jan Janssen

Da laverpostejen
kom til byen

Money Exchange har lokaler der hvor pariseren Francois Louis Beavais skabte den franske leverpostej i 1847.

I de første år skulle leverpostejen smøres i et papirstyndt lag 
på rugbrødet, at spise det i form af store terninger med kniv og gaffel 

var det samme som en obskøn uforskammethed
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FROKOST

Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13

www.cafevictor.com

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

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. 

Franske fristelser
i Grønnegade

NYÅBNET  Franske David Piffre og el-
sker kager. Men han kan bedst lide 
kager uden marcipan og flødeskum. 
Derfor savnede han franske kager. 
Han flyttede i 1999 til København, og 
i 2007 at åbnede han sit første kondi-
tori Le Montmartre  i Oehlenschlæ-
gersgade 5 på vesterbro. På Vesterbro 
begyndte mange at komme langvejs 
fra for at smage hans kager, og der-

for besluttede han sammen med sin 
partner Patrice Bondu at åbne endnu 
et konditori i Grønnegade.

Man føler sig velkommen i det lyst 
indrettede konditori nær Gothers-
gade, når David Piffre eller Patrice 
Bondu serverer bitre, velduftende 
ekspressoer i blåt stel, som kompli-
mentere konditorkagerne. Der er su-
perbe mango-kager, vanille-fragilité, 
kokos-, ananas- og skovbærmousse 
samt kaffe- og abrikosmousse. Der-

udover ville man være et »skarn« hvis 
man ikke smagte deres hjemmelave-
de croissanter.

Gæsterne kan lade deres søde tæn-
der løbe i vand ved glasmontrene, 
hvor de delikate frembringelser er til 
skue.

Oprindelig havde David Piffre en 
restaurant på Barbados. Men i 1998 
blev han inviteret til bryllup i Dan-
mark og faldt for landet, og især for 
København. Han solgte sin geschæft 

og tog mod det kolde nord, hvor han 
først arbejdede på Langelinie Pavil-
lionen og senere hos en ambassadør, 
indtil han valgte at åbne sit eget. 

Konditoriet har åbent tirsdag til 
søndag. På hverdagene fra 8-16 og 
i weekenden fra 10-16. Så for jer der 
har en sød tand, kan det anbefales at 
stikke hovedet forbi Le Montmartre 
og mærke den parisiske steming.

rh@koenbenhavneravisen.dk

af robert haren

David piffre bag glasmontren med de mange delikate kager.
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ØKoLogI  BioM åbnede i 
2007 med ambition om at 
man skulle gøre holdningen 
til økologi mere afslappet. 
Desuden mente man at der 
var en mangel på gode øko-
logiske spisesteder i Køben-
havn. Stedet drives i dag af 
de to kokke Brian Johansen 
og Søren Hansen samt tje-
neren Heinz Lodahl.

”Da vi startede var vores 
eneste ambition egentlig at 
vi bare skulle kunne leve 
af det. Derfor også navnet 
BioM, som er et andet ord 
for biotop. Det skulle kunne 
simpelthen kunne køre af 
sig selv. Også skete der no-
get underligt, at lige pludse-
lig var vi trendy. Vi mente 
jo egentlig ikke vi var noget 
særligt” forklarer kok Brian 

Johansen om den første tid 
for restauranten.

Derfor var den økologi-
ske certificering heller ikke 
noget de tre stilede efter. 
Alt i restauranten var øko-
logisk og man så det derfor 
ikke som noget vigtigt.

”Man kan sige at certifi-
ceringen er god som rekla-
me og som et mærke at sæt-
te på døren, men vi har jo 
altid været økologiske. Men 
hvad der gik op for os var at 
det faktisk var ulovligt at 
kalde sig ”økologisk” uden 
en certificering. Grunden 
til det er at Levnedsmiddel-
styrelsen skal kunne kon-
trollere at vi kun serverer 
økologiske varer” siger kok 
Søren Hansen.

Det betyder rent prak-
tisk at restauranten skal 
køre med et regnskab over 

alle råvarerne, således at 
man kan spore alle råva-
rer tilbage til en økologisk 
producent. Etableringen af 
dette regnskab var forholds-
vis nemt for ejerne da alle 
råvarer i restauranten var 
økologiske.

”Alt her er økologisk, dog 
undtaget salt og fisk. Økolo-
giske fisk skal »dyrkes«, men 
de fisk man dyrker svømmer 
også vildt, så det er en afvej-
ning. Reglerne er på nogle 
punkter lidt kringlede” ud-
dyber Brian Johansen.

et afslappet sted med mad 
på tallerkenen
Ejerne vil gerne have at BioM 
er et afslappet sted og hævder 
derfor heller ikke at have op-
fundet den dybe tallerken.

”Stedet her skal ikke 
være sådan et fornemt sted, 

hvor der næsten ingen mad 
er på tallerkenen. Det har 
vi prøvet der hvor vi har 
arbejdet før. Her skal være 
afslappet og der skal være 
mad på tallerkenen” fortæl-
ler Søren Hansen.

Men udover at råvarerne 
er økologiske, så adskiller 
maden på BioM sig også 
fra andre spisesteder. For 
menuen følger sæsonen sla-
visk. Det betyder at der er 
visse råvarer man simpelt-
hen ikke kan få på nogen 
tider af året. 

”Ja, det betyder jo at gør 
ligesom i gamle dage. Men 
det betyder jo også at her 
om vinteren bruger vi meget 
kål og andre rodfrugter og 
sådan. Derfor kan man hen 
under vinteren også begynde 
at længes efter friske salater 
og asparges. Man glæder sig 

faktisk endnu mere” siger 
Brian Johansen.

Men ikke kun maden er 
økologisk også drikkevarerne 
er det. Tjener Heinz Lodahl 
står for valg af vine til menu-
en og er restauranten ansigt 
ud-ad-til.

”Alle vores vine er øko-
logiske og alle undtagen en 
kommer fra det europæiske 
kontinent. Vores sprit, som 
for eksempel cognac er også 
økologisk. Ja, nogle gange 
bliver folk overraskede over 
hvad de kan få. Colaen er en 
økologisk cola og gæsterne 
bliver visse gange meget 
overraskede. De havde reg-
net med at se en Coca-Cola” 
fortæller Heinz Lodahl.

Idealer på tallerkenen
De tre ejere virker utrolig af-
slappede, men bag det afslap-
pede ydrer gemmer der sig 
visse idealer. Gennem restau-
rantens leverandør; Solhjulet, 
har man blandt andet valgt at 
købe visse økologiske varer fra 
en farm i Uganda.

”Vi køber nogle mere ek-
sotiske frugter fra en farm i 
Uganda, som er støttet af DA-
NIDA og det er også sådan rent 
moralsk vi gør det. Ananas og 
bananer skal jo komme et sted 
fra og så er det da godt vi kan 
støtte nogle afrikanere” siger 
Søren Hansen.

Men det er ikke kun på den 
front at ejerne tænker over 
hvor råvarerne kommer fra.

”Vi er nok lidt idealistiske. 
Vi tænker også over hvor me-
get CO2 vi slipper ud gennem 
de varer vi bestiller. Vi forsø-
ger så vidt muligt at holde os 
til danske varer, men nogle 
gange kommer ting jo altså 
fra udlandet. Oliven og kapers 
kommer sydfra og sådan er 
det” påpeger Brian Johansen.

Den økologiske certifi-

Økologi og ideologi
Den økologiske restaurant BioM, Fredericiagade 78, er netop, som den første i København, blevet øko-
logisk certificeret og kan dermed sætte det røde Ø-mærke på døren. Ejerne er tilfredse og håber på at 
certificeringen kan føre til en positiv udvikling for restauranten, men også for økologien i København.

af alexander højfeldt Lund

Facaden på BioM på en flot efterårsdag.
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Produktinformation: Nicotinell® tyggegummi. Nicotinell indeholder nikotin. Nicotinell Classic®  tyggegummi, Nicotinell Lakrids®  tyggegummi, Nicotinell Mint® tyggegummi og Nicotinell Fruit® tyggegummi anvendes som hjælpemiddel ved tobaksafvænning og rygereduktion. Nicotinell tyggegummi frigiver nikotin ved tygning. Der kan forekomme irrita-
tion i halsen, svimmelhed, hikke, tarmluft og mavetarmgener. 1 stk. tyggegummi tygges ved rygetrang, dog maksimalt 25 stk. tyggegummi dagligt. Efter 3 måneder nedsættes forbruget. Brug udover 1 år anbefales ikke. Ved et cigaretforbrug under 20 dagligt anvendes 2 mg tyggegummi. Ved et forbrug på mindst 20 cigaretter dagligt anvendes 4 mg 
tyggegummi. Bør ikke anvendes af børn under 15 år uden lægens anvisninger. Tyggegummiet findes med classic-, lakrids-, mint- og frugtsmag. Forsigtighed udvises ved brug hos patienter med hjertekarlidelser, alvorligt svækket nyre og/eller lever samt sukkersyge. Pakningsstørrelser (december 2007): Nicotinell tyggegummi, Mint og Fruit: 2 mg og 
4 mg: 12 stk., 24 stk., 96 stk. og 204 stk. Nicotinell tyggegummi, Lakrids og Classic: 2 mg og 4 mg: 24 stk., 96 stk. og 204 stk. I alle pakninger ligger en brugsvejledning, som bør læses grundigt. Novartis Consumer Health – Lyngbyvej 172 – 2100 København Ø – Tlf. 39 16 84 00. www.nicotinell.dk. Pinex® (paracetamol). Anvendes ved svage 
smerter. Virker febernedsættende. Kan anvendes ved graviditet og amning. Dosering: Voksne: 1 g 3-4 gange dagligt, dog højst 4 g i døgnet. Børn: 50 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser. Bivirkninger: Bivirkninger er generelt sjældne. Hyppigst forekomne bivirkninger er urticaria og forøget levertransaminase. Følg vejledningen på pakningen eller læ-
gens anvisning. Bemærk: Paracetamol i doser over ca. 15-20 g indebærer risiko for leverskade, eventuelt også livstruende leversvigt samt akut nyreskade. Man bør være opmærksom på samtidig behandling med anden paracetamolholdig medicin, især til børn. Giv aldrig børn under 2 år medicin uden lægens anvisning. Pakninger og priser august 
2008 (excl. recepturgebyr): Tabletter á 500 mg 20 stk. i blisterpakning: 18,75 kr., 50 stk. i plastboks: 28,25 kr., 100 stk.: 39,00 kr., 200 stk.: 62,15 kr., 300 stk.: 88,35 kr. Brusetabletter á 500 mg 20 stk. i blisterpakning: 24,75 kr. og 60 stk.: 59,30 kr. Pinex Junior oral opløsning á 24 mg/ml 60 ml: 22,20 kr og 200 ml: 38,35. Pinex Junior Suppositorier á 
125 mg 10 stk.: 24,65 kr., á 250 mg 10 stk.: 24,60 kr., Pinex Suppositorier á 500 mg 10 stk.: 28,25 kr., á 1 g 10 stk.: 29,30 kr. Produktresuméet er omskrevet og forkortet i fht. det af Lægemiddelstyrelsens godkendte produktresumé. Produktresuméet kan vederlagsfrit rekvireres fra Actavis A/S. For dagsaktuelle priser se www.medicinpriser.dk.

Forkølet? 
Ondt i halsen? 
Træt?
Apoteket tilbyder faglig rådgivning 
om forebyggelse og behandling 
af årstidens symptomer.

Compeed® 
– til behandling af 
forkølelsessår. Diskret 
og hurtig lindring.

Nicotinell®

– det eneste nikotin-
tyggegummi med 
klassisk nikotinsmag.

Pinex® 
– lindrer svage 
smerter og virker 
febernedsættende.

PERSONLIG VEJLEDNING PÅ APOTEKET

Her indsættes apotekets navn
Adresse nr. · Postnr./By · Tlf. XX XX XX XX

Produktinformation: Zymelin® Ukonserveret 1 mg/ml (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Mindsker hævelse af næseslimhinden ved betændelse i bihule eller næseslimhinde. Dosering: Voksne og børn over 10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens anvisning. Må 
ikke anvendes: Ved overfølsomhed overfor xylometazolinhydrochlorid eller et eller fl ere af hjælpestofferne samt ved grøn stær med snæver kammervinkel. Forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning på grund af risiko for overdosering og depression af centralnervesystemet. Bør ikke anvendes i mere end 10 
dage, da hyppig og langvarig brug kan medføre hævelse af næse slimhinden og øget sekretion. Skal anvendes med forsigtighed af personer, der er følsomme overfor adrenerge substanser. Skal anvendes med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved forhøjet stofskifte (hyperthyroidisme), sukkersyge, forhøjet blodtryk, åreforkalkning, aneu-
rismer, iskæmisk hjertesygdom, uregelmæssig hjerterytme, vandladningsbesvær på grund af forstørret blærehalskirtel (prostata), ved behandling med MAO-hæmmere og andre lægemidler, der kan forhøje blodtrykket samt ved svulst i binyrerne (fæokromocytom). Graviditet og amning: Graviditet: Bør ikke anvendes. Amning: Bør kun anvendes 
efter lægens anvisning. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, slimproduktion i næsen. Ikke almindelige: Tilstoppet næse. Sjældne: Ubehag i mave-tarmkanalen. Pakninger: Næsespray med eller uden menthol 1 mg/ml 10 ml. Læs vejledningen i pakningen omhyggeligt. Nycomed Danmark ApS, 
Langebjerg 1, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 77 11 11. Fax: 46 75 66 40. Internet:  www.nycomed.dk. 

På apoteket kan du få faglig og personlig 
rådgivning til at holde kroppen sund og 
vinterklar.

Vinterens kulde og mørke betyder for mange 
også forkølelse og tør hud. Kom ind på apo-
teket og hør, hvordan du og din familie kan 
forberede jer på forkølelsessæsonen.

Gå på apoteket og slip af med vinterens gener

Multi-tabs 

Omega3 Kids
Fiskeolie til børn
 – uden smag 
af fi sk

Decubal 
Intensive Cream
– Den perfekte vinter-
creme til tør og sart 
hud eller hud med
eksem

Zymelin® 

– giver luft i 
næsen ved 
forkølelse

VELKOMMEN PÅ APOTEKET

Her indsættes apotekets navn
Adresse nr. · Postnr./By · Tlf. XX XX XX XX

Kongelig Hof-Apotek
Store Kongensgade 45 · 1264 København K · Tlf.: 33 14 11 68

Wenneberg & Juel 
Lille Strand Stræde 15 

1254 København K 
tlf. 3311 7938

Mode 
til 

kvinder 

- i skønne naturlige materialer

Nytibo_41x40.indd   1 08/06/06   14:20:34

✂

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

195,-

TAKEAWAY  Smørrebrødsbu-
tikken Mad Glad kan byde 
på smørrebrød lavet helt fra 
bunden. Filosofien omkring 
mad er for ejerne Jannick 
Dupont og Kenneth Kirkedal 
helt enkel. Det skal laves fra 
bunden med de bedste råva-
rer og med en kærlighed til 
håndværket. Det betyder at 
alt fra majonæse til rødbe-
der, bliver lavet i butikken. 
Derfor bager Jannick Dupont 
også selv det brød der skal 
bruges. 

”Ideen bag er jo egentligt 
meget nørdet. Men vi tror 
at det er ved at være oppe i 
tiden med gode råvarer og at 
man ligesom skal tilbage til 
håndværket. Måden at skille 

sig ud, det er igennem hånd-
værket” siger kok Jannick Du-
pont, priserne begynder ved 
30 kr. 

Fra mandag d. 17 novem-
ber kan man få et varmt 
måltid mellem kl. 16 og 20. 
Ambitionen er at folk kan 
komme ind direkte fra gaden 
og købe et måltid for 65 kr. 
uden forudbestilling og uden 
ventetid.

”Vi tror på at vellavet 
smørrebrød kan fungere 
alle steder. Derfor vil vi også 
gerne have flere forretninger, 
hvis der er opbakning” siger 
Dupont. Hos Mad Glad er de 
så sandelig glade for mad. 

 
kbh

TAKEAWAY
I BORGERGADE

- Din kontakt til 
lokal købekraft 

i Indre By

TLF.: 33454600

cering hjælper med til at 
opretholde de idealer restau-
ranten bygger på. Det gør 
det nemlig muligt at være 
konsekvente med hvilke va-
rer bliver leveret.

”Før i tiden mente folk at 
forskellen på en konventio-
nel gulerod og en økologisk 
gulerod var at der var jord 
på. Man kan sige at den ud-
vikling meget godt illustre-
rer hvad vi vil med den cer-
tificering udover at det giver 
en personlig tilfredsstillelse” 
siger Brian Johansen.

økologi i København     
Ejerne tror ikke at certifice-
ringen vil sætte gang i en 

bølge i København, men hå-
ber dog alligevel på en posi-
tiv udvikling. 

”Hvis udviklingen hen 
mod mere økologi sker i en 
blød kurve, så kommer det 
til at gavne os alle. Men hvis 
der sker et pludseligt boom 
så er der nok en del af de 
ikke helt økologiske der kan 
få det svært” mener Søren 
Hansen.

Det er sværere at være 
halvt konventionel og halvt 
økologisk. Derfor gør de hel-
ler ingenting halvt i restau-
rant BioM og det har vist sig 
at være til deres fordel.

ahl@koebenhavneravisen.dk

Restaurant Biom, fredericiagade 78, 
har åben tirsdag-lørdag 11.30 til 23.00 og søndag 10.00-15.00.
For bordreservation (bordreservation er en god idé) tlf. 33 32 24 66.
For flere oplysninger om BioM se: www.biom.dk

Heinz Lodahl er her ved at tage imod bestillinger i de flotte omgivelser.

Her ses et lille udsnit af maden som man kan få med.
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#
Se lige her kære kunde!

Alle kunder bliver klippet med saks

Frisør Hans
Herreklip: 180,- kr.

Damer vask, klip og føn 280,- kr.
Lyse eller farvede striber 500,- kr.

Studiestræde 38 · Tlf. 33 14 54 48
Mandag - Fredag kl. 7.00 - 18.00

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

TEGLKROEN
VED ANNITA HANSEN

FROKOST 1100 - 1600

Teglgårdstræde 17
Telefon: 33 12 84 08

Feinsmækker.dk

Larsbjørnsstræde 7
1454 København K

Tlf.: 33 32 11 32

TYvERI Foran Vor Frue Kir-
ke plejede der at stå en 3,20 
meter høj statue af biblens 
Kong David. Efter en biljagt i 
Indre By et par måneder til-
bage, blev statuen imidlertid 
beskadiget, da flugtbilisten 
kolliderede med den. Efter-
følgende blev den sendt til 
reparation hos en stenhug-
ger i Sydhavnen hvorfra den 
blev stjålet. Hvornår tyveriet 
præcis er foregået, vides ikke, 
men perioden fastslås til at 
være mellem d. 10. og 16. ok-
tober. Det lykkedes for nogle 
snedige bagmænd at stjæle 
den 2,5 tons tunge bronzefi-
gur. Motivet bag, menes at 
være den høje skrotværdi for 
bronze. Statuens fastslåede 
værdi er op imod 2,5 mio. kr. 
Vor Frue Kirke, der har haft 
glæde af statuen siden 1860, 
har nu udlovet en dusør 
på 25.000 kr. for at få deres 
skulptur tilbage. Politiet er 
indtil videre på bar bund i 
sagen. Oplysninger omkring 
tyveriet kan rettes til Tyve-
rigruppen Station City på tlf. 
33 14 14 48.

sba@koebenhavneravisen.dk

Hvem har stjålet 
David-statuen?

af søs bell andersen

David-statuen da den stod foran Vor Frue Kirke.

En flok fyre sidder stille og 
roligt på en bænk i Studie-
stræde og deler en joint mens 
et salatfad kører endnu mere 
roligt forbi  - uden at nogen så 
meget som løfter et øjebryn. 
Pisserenden er i hverdagen 
myldrende men på samme tid 
afslappet. Dog skal man se sig 
godt for i myldretiden, for ikke 
som fodgængerskvat at ende 
som asfaltsplat. Vejarbejdet på 
Studiestræde hjælper desværre 
ikke på dette.

Ikke noget at brokke sig over
Der brokkes lidt over cykler-
nes rolle, ikke kun som trans-
portmiddel for mennesker 
uden trafikale hensyn, men 

også som gene, henstillet på 
gaderne. Tja, Amsterdam har 
formået at få et brand ud af 
dem, og måske det samme 
kunne ske her, bare uden nar-
koman-cykeltyve? Der ligger 
dog noget stillestående i kon-
ceptet brand som man ikke 
kan beskylde Pisserenden for 
at besidde. Nye forretninger 
skyder op hvor andre tidligere 
lå, og igen en anledning til irri-
tation – for hvor højt kan man 
tillade at spille musik vendt 
ud mod gaden indvender en 
butiksejer som ikke underligt 
heller ej brød sig om somme-
rens gadefest. 

Men mon ikke der er plads 
til det hele. Det ledes mand 
i hvert fald til at tro efter at 
kunne konstatere næsten et 

dusin frisører i Sankt Peders 
Stræde. Egenligt går det vel 
ret godt når hverdagens fru-
strationer er så (forholdsvis) 
ubetydelige. Der er også rent 
må man sige. Man kommer 
som regel fra Nørreport, Råd-
huspladsen, Strøget eller Vor 
Frue Plads når man træder 
ind i det tydeligt renere Pis-
serenden. For at få bekræftet 
teorien blev et par gadefejere 
inddraget. Hhv. Vestergade 
og Sværtegade var de meste 
beskidte gader i indre by, så 
teorien blev styrket. Konklu-
sionen må alt i alt være at 
Pisserenden har det bedre 
end i hvert fald de adspurgte 
virkede klar over!

jbc@koebenhavneravisen.dk

Folk på gaden tages i brug for at veje stemningen i kvarteret

slentretur af Jacob borg christensen

Indtryk fra pisserenden
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På hjørnet af Vimmelskaftet og Badstuestræde i 
den høje stue ligger nu igen Café Bernina. Den hav-
de ellers været lukket i over et halvt århundrede. 
Ejendommen er Friederich Tuteins Gård fra 1801 
og den oprindelige Bernina blev åbnet i 1881 af 
den driftige konditor og vinhandler D. B. Schucani, 
der navngav caféen efter en bjergkæde af samme 
navn i sin hjemegn Graubünden. Hans efterfølgere 
blev to generationer Tönjachen, Paul og Carl, den 
sidste kaldt Cognacsen. 

Den første tjener, Caspar, var også fra Schweiz 
og først efter 1898 var hele personalet dansk. Lo-
kalerne blev indrettet i samtidens stil som Café 
Stephan à Porta, med grønne plydssofaer bag mar-
morborde, eksotiske potteplanter i store krukker 
og i midten af hjørnestuen en søjle med mavebæl-
te, hvorpå de bogstavelig store dag- og ugeblade fra 
hele Norden og Frankrig lå fremme. De udeluk-
kende mandlige opvartere bar sorte jakkesæt med 
ankellange hvide forklæder og hvide servietter 
over venstre arm. Ud fra vinduerne kunne man se 
ned på datidens livlige strøgtrafik med droscher og 
hesteomnibusser.

Lækreste smørrebrød
Bernina åbnede ved 8-tiden med friskduftende java-
kaffe og brioches til herrerne fra de omkring liggen-
de kontorer og butikker. Hen ad formiddagen kom 
de første forfattere og journalister og fra omkring 
kl. 11 serveredes frokost, først og fremmest byens 
lækreste smørrebrød 
og diverse småretter. 
De norske gæsters fro-
kost bestod i de fleste 
tilfælde af spejlæg 
med skinke, snaps, 
Gammel Carlsberg, 
kaffe og en 5-øres ci-
gar. Om eftermidda-
gen begyndte et stør-
re rykind af damer 
og herrer med ærin-
der på Strøget, heriblandt de faste stamgæster fra 
bohèmen og efter 1900 de såkaldte Berninadrenge 
og Hårpiger eller Berninapiger, datidens lapse med 
udstråling af blaserthed og livslede. Fra om afte-
nen til lukketid ved midnat var Bernina de danske, 
norske og svenske litteraters dagligstue. Nærmest 
uden undtagelser kom alle, der var noget indenfor 
journalistik, litteratur, teater og billedkunst op ad 
den stejle marmortrappe med den mosaikbelagte 
dørtærskel, hvor schweizerkorset er indsat, ind i de 
overfyldte rum med dansk, norsk og svensk tunge-
mål i den cigarrøgfyldte luft. Her var drikkevare-
kortet internationalt.

portvin med rå æggeblomme
Tjeneren var leveringsdygtig i knækbeiner (port-
vin med rå æggeblomme), pjolter (cognac med so-

davand), carminade (cognactoddy), absinth au lait 
(mælkeabsinth), curacao, maraschino, chartreuse, 
kirsch og snart også whisky. Det billigste øl serve-
redes i små glas som ”damebajer”. Når tjenerne var 
i det rette humør, kunne festen også fortsætte ef-
ter lukketid bag en aflåst hoveddør. Kredit givet af 

tjenerne var meget udbredt 
hos bohèmerne. Tjenerne 
førte deres egen lille lom-
mebog og kunne i påkomne 
tilfælde lukke for kassen.

Måske skyldes det en 
tilfældighed, at netop Ber-
nina blev litteraturens 
mekka i 1880ernes Køben-
havn. Godt halvtreds meter 
fra adressen lå nemlig det 
radikalliberale Studenter-

samfundets mødelokaler. Men de rå træstole og 
den tarvelige fortæring der fristede mange unge til 

at gå trappen op til Vim-
melskaftets luksus. Ber-
ninas store hjørnestue 
og det mindre mørkere 
værelse har herefter væ-
ret udklækningssted for 
talenter, kontakter, net-
værk og to glimrende 
blade som ”Piraten” og 
”København”. Samtidig 
blev det Norges intel-
lektuelle centrum med 
Alexander Kielland 
som den første og Her-
man Wildenvey som 

den sidste gæst. Det var Knut Hamsun, der med 
sine hyppige besøg gjorde caféen til en legende. 
Hans charme og narrestreger fortryllede hele 
byens unge borgerskab, specielt dens kvindelige 
halvdel. ”Fjeldaben” (sagde Georg Brandes) kunne 
tåle flere stærke drikkevarer end de ellers så seje 
nordmænd. 

Mange stamgæster
Lang er listen over stamgæsterne og sjældnere be-
søgende. Myreflittige Herman Bang, den i Tysk-
land forgudede Gustav Wied, kynikeren og ele-
gantieren Gustav Esmann, 
den stille Johs. V. Jensen, 
Johannes Jørgensen fra ”Ta-
arnet”, dejlige og afholdte 
Carl Ewald, driftige Ove 
Rode, teenagelapsen Helge 
Rode, mandeforføreren Ag-
nes Henningsen, æsteten og 
forretningsmanden Peter 
Nansen, der skaffede ”gyl-
dendalere” til de tørstende 
bohèmiens, misogyne 
Thorvald ”Bøllen” Bindes-
bøll – og mange andre, spe-
cielt de vaskeægte bohème-
typer, der aldrig rigtig kunne tage sig sammen til 
andet end at skaffe kontanter til våde varer, de er 
for længst sunket ned i glemslens mosedynd. Men 
hvor må det have været eventyrlig fascinerende 
at opleve Nordens eneste litterære café i disse lidt 
flere end tyve gyldne år! 

Der må og skal være adgang til alle her.      
jj@koebenhavneravisen.dk  

Absinth og pjolter 
– Nordens førende café

af byhistoriker Jan Janssen

Café Bernina på hjørnet af Vimmelskaftet af Badstuestræde.

Nærmest uden undtagelser 
kom alle, der var noget 
indenfor journalistik, 
litteratur, teater og 
billedkunst op ad den 
stejle marmortrappe

Gustav Wied

Herman Bang



VIND GAVEKORT MED KØBENHAVNERAVISEN

KoNKuRRENcE
Københavneravisen udlodder i samarbejde Boghuset.dk 5 gavekort til en værdi af 200,- kr.
Det eneste du skal gøre er at svare rigtig på nedstående spørgsmål.

»hvor er vi henne på billedet vist nedenfor?«
Ledetråd: Året er 1913.

Send svaret sammen med din postadresse på en email til: 
konk@koebenhavneravisen.dk eller kryds af og klip ud, og send svaret til: 
Københavneravisen - Grønnegade 18, 1107 Kbh K. 
Mærk kuverten »Konkurrence«.
- vinderne bliver udtrukket d. 20.11.08 og får direkte besked.

Send kuponen til Københavneravisen, Grønnegade 18, 
DK-1107 København K, og mærk kuverten »Konkurrence«.

Husk at opgive navn, adresse og evt. email. 
Du kan også emaile svaret på: konk@koebenhavneravisen.dk

!
BOGHUSET.DK

KØB DINE JULEGAVER PÅ BOGHUSET.DK -
 GRATIS LEVERING RESTEN AF ÅRET

gl. Torv højbro plads Kgs. nytorv

Oktober måneds rigtige svar 
var jorcks Passage. Billedet 
er fra ca. 1890 og viser den 
imponerende telefoncentral i 
Jorcks passage, som munder ud 
i Vimmelskaftet. Centralen blev 
åbnet i 1886 og havde en ka-
pacitet på 10.200 abonnenter 
og var dermed sin tids største.


