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valg Politikerne kæmper om at få lov til at bekæmpe den, og borgerne frygter den 
mere end noget andet. Bandekrigspolitikken ser ud til at afgøre kampen om rådhuset.
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artiKlen 
På side 6

arKiteKtur  Nørreport station bliver i fremtiden et byrum med ro og sammenhæng. Det star klart 
efter, at overborgmester Ritt Bjerregaard og teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam 
har afsløret Public Arkitekter som vinderen af bedste forslag til et nyt Nørreport.

Af Alexander Højfeldt Lund

Af Hjalte Kragesteen

KoMMunalvalg i bandeKrigens tegn

- Din kontakt til lokal købekraft 
i Indre By Telefon: 70 22 55 38 

PortrÆt »Bandekrigen skal 
stoppes. Hvis jeg bliver ove-
borgmester, går jeg ikke til 
valg igen om fire år, uden at det 
problem er løst, og jeg påtager 
mig ansvaret for, 
at det sker«, siger 
Frank Jensen.

Københavner
Med stort K

tirsdag -  

lørdag 11-19 

søndag 11-17   

mandag lukket

Nyd din frokost og kaffe  
i smukke omgivelser i  
hjertet af københavn.
Vi har lækre sandwiches, salater og supper lavet på 
de bedste råvarer, byens bedste kaffe og økologiske 
juices og lemonader. 

Vores café vil kunne danne rammen om selskaber og 
receptioner, og kan til enhver lejlighed tilbyde gode 
vine og lækker mad. 

Nyhavn 2   DK 1051   København K   
www.cafekunsthal.dk

FreMtidens nørrePort
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Befriende føles det at kunne føre den positi-
ve pen i spørgsmålet om Torvehallerne på 

Israels Plads, København K. Den overrasken-
de meddelelse om, at ejendomsaktieselskabet 
Jeudan påtager sig at bygge og drive disse for 
vor by så vigtige handelspladser, har spredt 
optimisme midt i en tid, hvor detailhandlen 
skranter. I 2011 åbner det store madtempel, 
til den tid har forberedelserne varet 14 år.

Borgmester Bjerregaard nåede i sidste 
øjeblik at rette op på den store fejl, hun 

sammen med borgmester Bondam havde be-
gået ved at overdrage alle rettigheder til den 
skrupelløse papirmilliardær og racerkører 
Carsten Leveau, der havde stillet en skyskra-
ber på Scala-området i udsigt; som næsten alt 
andet, skadevolderen CL rørte ved, var den et 
rent luftkastel. Og de to borgmestre hoppede 
på galejen og betroede ham Israels Plads. 
Københavns Kommune lænede sig op ad de 
betændte spekulanter, der foretrak selvbetje-
ningsbanken i Roskilde.

Bemærk forskellen på de to ejendomssel-
skaber. Spekulanterne i Centerplan var 

blottet for samvittighed,  ”imperiet” er sun-
ket i grus. Det børsnoterede Jeudan A/S er 
derimod baseret på en udsøgt portefølje af 
især klassiske københavnerejendomme og er 
ikke ramt af krisen; tværtimod har fallenter-
nes udtogsmarch givet Jeudan mulighed for 
at købe flere erhvervsejendomme til fordelag-
tige priser. Torvehallernes redningsmand le-
ver op til sit motto: Ordentlighed forpligter.

Byggeriet begynder snart, hallernes arki-
tekt og forkæmper Hans Peter Hagens er 

i fuld gang med at indføje de sidste detaljer 

i planerne og gøre dem klar til brug. Således 
ender historien godt for en ildsjæl, der har 
været så grueligt meget igennem. Bygherren 
CL betalte aldrig sine arkitekt- og ingeniør-
regninger, og det var et fast nummer i flere 
af hans projekter. CL er fortsat på fri fod og 
menes at have gemt en formue på en eksotisk 
tropeø, mens tiden var til det.

Behovet for en torvehal med både hver-
dagsvarer og delikatesser fra nær og fjern 

er indlysende, skulle man synes. Men hvor-
dan vil forbrugerne reagere? De skal bruge 
lidt mere tid til indkøb og tilberedning, ikke 
nødvendigvis flere penge, de skal være mod-
tagelige for sæsonens produkter og foretræk-
ke friske råvarer frem for frosne pap-pizzaer 
til ti kroner. Den enkelte skal justere sin ad-
færd og indse, at ægte mad gør sjælen glad. 
Torvehallerne står og falder med markedsfø-
ringen.

Bare det går godt. Bare standlejen bliver 
til at betale. Bare forbrugerne forstår 

at værdsætte denne gave. Hallerne kalder, 
både byens borgere og de mange tusinde fra 
omegnen skal høre hallerne gjalde og gå på 
kulinarisk lystvandring. Så må udbud og ef-
terspørgsel finde en balance, der giver plads 
til både hummer og hakkebøf. I næsten alle 
andre storbyer findes en eller flere torvehal-
ler, København skal op på europæisk niveau. 
Skål for Københavns Torvelaug af 1998, for 
brugerne, for Jeudan – og for den sags skyld 
også Ritt Bjerregaard, som på denne måde 
førte et løfte igennem.

Københavneravisen

hallerne Kalder



hallerne Kalder

Kontakt:
Sushitreat FOX

Jarmers Plads 3
1551 Kbh V.
Sushitreat.dk

Tlf: 3338 7030

Åbningstider:
mandag-torsdag kl. 16.30 - 22.00
fredag-lørdag kl. 16.30 – 02.00
søndag lukket

Når smag og æstetik 
er i fokus
På Sushitreat laver vi californisk inspireret sushi af høj kvalitet, som byder ind med 
utraditionelle og eksotiske smagsnuancer.

Alt bliver lavet fra bunden og med kyndig hånd, så kvaliteten altid er i top. Det be-
tyder masser af frisk fi sk og store fyldte ruller med meget fi sk og mindre ris. Inspira-
tionen til vores sushi har vi hentet på ture til bl.a. L.A., New York, London og Tokyo, 
hvilket giver en spændende fusion af traditionelle råvarer og lækre nye ingredienser.

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

Bestil din mad online på sushitreat.dk

Din lokale sushirestaurant og take-away forenden af Skt. Peders Stræde

STRØGET

SANKT PEDERSSTRÆDE

STUDIESTRÆDE

VESTERGADE

VESTER VOLGADE

R
Å

D
H

U
S

PLA
D

SEN

TIV
OLI

VESTERPORT

Klistermærke 1

Klistermærke 2

Din lokale sushi 
restaurant og 

take away 
forenden af 

Skt. Peders Stræde 
på Jarmers Plads
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sPørgsMål til sPidsKandidaterne
Af Hjalte Kragesteen, Politisk redaktør  

Simon Emil Ammitzbøll (LA) Birthe Skaarup (DF) Klaus Bondam (R) Mikkel Warming (EL)

Hvem skal være Køben-
havns næste overborg-
mester og hvorfor? 

”Vi peger på Pia Allerslev fra Venstre. 
Liberal Alliance er nemlig en del af det 
borgerlige valgforbund. Det har vi gjort 
for at undgå beskyldninger om stem-
mespild. Med den nye LO-håndfæstning 
af S-SF og Enhedslisten er det heller 
ikke værd at pege på Frank Jensen. Vi vil 
hellere have et bredt samarbejde i Kø-
benhavn end et fagforeningsstyre.”

”Det må afgøres af vælgerne, hvem de 
mener, der skal sætte sig i overborgme-
sterembedet. Endelig så er der jo indgået 
en forbrødring mellem 
S, SF og ø!”

”Radikale Venstre meddeler inden valget 
den 17. november, hvem vi peger på. Vi 
ønsker en langtidsholdbar overborgme-
ster, som er i stand til, at genskabe det 
samarbejdende brede folkestyre i Kø-
benhavn, og sikre en god og konstruktiv 
dialog med regeringen.”

”Vi skal have mindre fattigdom, ordentli-
ge forhold for vores børn og ældre, samt 
mere og hurtigere kollektiv trafik. Og så 
skal vi have tryggere gader. 
Hvis det skal lykkes, så skal de progres-
sive partier i København stå sammen. 
Derfor har vi lavet en aftale med social-
demokraterne og SF, hvor vi peger på 
Frank Jensen som Overborgmester. ”

Ritt Bjerregaards tid 
som overborgsmester er 
snart slut, hvad vil hun 
huskes for?

”Ritt Bjerregaard vil blive husket for, at 
hun stadig skylder 4.808 billige boliger.”

”Uden tvivl de mange billige boliger, som 
hun lovede vælgerne, men som ikke blev 
til noget!”

”5x5 boliger der ikke blev bygget, 
selvom byen stadig har desperat brug 
for billige boliger - ikke mindst til unge 
studerende og familier. Højhusdebatten, 
som delte vandene.  Jagtvej 69 og alle 
urolighederne, inden der heldigvis kom 
et nyt Ungdomshus. EXPO og starten 
på arbejdet med at skaffe dette enorme 
arrangement til København i 2020.”

”Det ved vi i praksis først om tre til fire 
år, når hurtige og overfladiske medie-
stemninger har lagt sig.”

Hvad er det vigtigste 
tema for København og 
hvorfor?

”Det vigtigste er, at København holder 
op med spilde så mange penge på ingen-
ting. København er en dybt overadmi-
nistreret kommune. Bare ved at komme 
ned på landsgennemsnittet kunne vi 
spare over en milliard kroner om året. På 
den måde kan vi få råd til bedre service 
og lavere skat. Det eneste, det kræver, 
er, mere mod fra de københavnske 
politikere. Jeg er helt sikker på, at Kø-
benhavn kan gøre det bedre.”

”Bandekriminalitet og integration. 
Københavnerne ønsker en tryg by at 
færdes i, og borgerne kan ikke forstå, 
hvorfor kommunen ikke har gjort nok 
ved disse problemstillinger.”

”Bandekonflikten. Fordi den skaber en 
ulidelig utryghed, som ingen kan være 
tjent med, hvor end de bor i vores by”. 

”Vi skal have trygge gader. Med en 
større og anderledes politiindsats, hvor 
betjentene er på gaden i stedet for i 
bilerne. Med kort snor for de voksne 
der deltager i bandkrigen og med tidlig 
indsats overfor familierne”. 

Hvorfor skal københav-
nerne sætte sit kryds 
ved dig?

”Det skal være nemmere, tryggere og 
billigere at være københavner. Nemmere 
ved at indføre en reel pasningsgaranti, 
og sikre at forældrene kan få passet 
deres børn inden for et skoledistrikt. 
Tryggere ved at lave en bedre forebyg-
gende indsats for de unge samtidig med, 
at vi smider de værste kriminelle i fæng-
sel. Billigere ved at sætte skatten ned og 
indføre gratis parkering.”

”Fordi jeg har nogle klare holdninger til 
netop bandekriminalitet og 
integration, og vil være med til at gøre 
noget ved disse problemer, og skabe 
en tryg by for borgerne. 
Men også fordi jeg har forslag til forbed-
ringer på de bløde områder f.eks. 
social, sundhed, forebyggelse, børne- og 
familiepolitikken, hvor jeg ønsker klare 
forbedringer for københavnerne.”

”Fordi jeg har boet i byen i 25 år. Fordi 
jeg er selv udtryk for den rummelighed 
som fortsat bør være en central og bæ-
rende værdi i København. Fordi jeg har 
modet til at tage radikale, visionære og 
konsekvente standpunkter og arbejde 
aktivt på at føre dem ud i livet. Fordi jeg 
ikke er bange for at tale om, hvad for et 
København vi skal have om 25 år.”

”København er mangfoldig, solidarisk og 
rummelig. Det er noget af det, der gør 
byen fantastisk. Hvis vores by fortsat 
skal være et sted, hvor der er plads til 
alle slags mennesker, så er det vigtigt, 
at det er solidariteten der dominerer 
byens styre. 
Enhedslisten er garantien for et solida-
risk København.”

SætX

valg ’Vi vil have København 
tilbage’ kræver Venstres over-
borgmesterkandidat Pia Aller-
slev. ’Bandekrigen slutter, hvis 
jeg bliver overborgmester’, lo-
ver Frank Jensen til Københav-
neravisen, mens bandekrigen 
i ny meningsmåling er topsco-
rer på vælgernes dagsorden. 
Ja, bandekrigen fylder meget, 
her få uger før københavnerne 
sætter deres kryds ved Kom-
munalvalget 2009. 

I starten af oktober blussede 
bandekrigen atter engang op i 
København, hvor flere skyde-
rier på Nørrebro i og omkring 

Rantzausgade og Blågårds 
Plads i et par hæsblæsende 
dage prægede den danske ny-
hedsstrøm. Det har igen fået 
bandedebatten til at rulle.

Ud af kommunen!
Skyderierne foregår hovedsa-
geligt på Nørrebro, men ikke 
desto mindre er bandekrigen 
efterhånden blevet et køben-
havnsk problem. Det mest 
opsigtsvækkende forslag i den 
nuværende valgkamp er uden 
tvivl leveret af Venstres spids-
kandidat, Pia Allerslev: Ban-
demedlemmerne skal sendes 

ud af Københavns Kommune. 
Forslaget, som er en del af Ven-
stres 10-punkts plan for nul 
tolerance mod banderne, mø-
des da også med kyshånd fra 
Dansk Folkeparti. ”Vi er nødt 
til at tænke utraditionelt, så vi 
vil gerne være med til at arbej-
de for initiativer, der kan give 
os en tryggere by,” siger Birthe 
Skaarup (DF) om forslaget til 
berlingske.dk. Ligetil skulle 
man altså mene.

Men forslaget er dog også 
blev mødt af en del kritik. 
Ikke så overraskende med 
kritik fra oppositionen, men 

også fra eksempelvis Venstres 
Erik Fabrin, der er formand 
for Kommunernes Landsfor-
ening. Han mener, at forslaget 
vil betyde, at man bare sender 
’aben’ videre til en anden kom-
mune.

Hårdt mod hårdt, eller?
Bandedebatten på Christians-
borg kan ofte opleves som en 
kamp om at være mest hård, 
men i København er der tyde-
lige uenigheder om den rette 
vej til kampen mod banderne. 
Enhedslisten, S, SF og De Ra-
dikale har ikke retorikken ret-

tet mod hårdere straffe, men 
anser forebyggelse som vejen 
frem.

Socialdemokraterne vil 
oprette en forebyggende ban-
deenhed, SF vil have flere og 
bedre ungdomsklubber, En-
hedslisten vil forbedre det 
sociale arbejde, mens De Radi-
kale vil udvide det opsøgende 
arbejde på gadeplan. De kon-
servative falder uden for den 
borgerlige lejer om hårdt mod 
hårdt og ønsker, ligesom ’de 
røde’, en mere forebyggende 
indsats. 

htk@koebenhavneravisen.dk

KoMMunalvalg i bandeKrigens tegn
Politikerne kæmper om at få lov til at bekæmpe den, og borgerne frygter den mere end noget andet. 
Bandekrigspolitikken ser ud til at afgøre kampen om rådhuset.

Af Hjalte Kragesteen, Politisk redaktør
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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

- Din kontakt til 
lokal købekraft 

i Indre By

Telefon: 

70225538

Julefrokost 
på City Kroen 2009

Julefrokostplatte kr. 149,-
(Dejlig julefrokostplatte.)

Luksus julefrokostplatte kr. 249,-
(Lækker julefrokostplatte med lidt extra.)

Dansk traditionel julemenu 
ad libitum kr. 249,-

(En skøn julemenu - spis så meget du vil.)

Vi ser frem til at betjene jer 
til årets julefrokost 2009.

www.citykroen.dk

overbliK Så kom vinteren. Eller noget der mindede om. Det 
er gået hen og blevet råkoldt, hvilket en del danskere fik at 
mærke, da Danmark spillede den sidste kvalifikationskamp i 
fodbold mod Ungarn. Det var bidende koldt den aften, og det 
hjalp ikke på publikums humør, at kampen blev tabt. Men så 
er det jo godt, at vi har andre ting at lune os over i den kære 
hovedstad. Såsom den nye mærkedag, J-dag, hvor samtlige 
unge mennesker vælter rundt i gaderne og på samtlige ud-
skænkningssteder. Og det for en øl, som kun har været væk fra 
markedet i under ni måneder. Og med garanti ikke har skiftet 
smag siden sidst!

Halloween
Men der er også sket andre farverige ting udover den famøse 
J-dag. Vi danskere har taget Halloween til os som aldrig før, og 
derfor var der i år flere arrangementer rundt omkring i indre 
by. Blandt andet satte Culture Box et større arrangement på 
benene, hvor gæsterne var klædt ud i diverse uhyggelige ko-
stumer, alt imens de kunne danse som rasende til henholdsvis 
techno og disco. Iført kostumer og makeup skal det nok have 
været en varm fornøjelse! I Rundetårn var der græskarværk-

sted for de yngre generationer, hvor de med hjælp fra en voksen 
kunne skære deres eget græskarhoved. Så kunne de efter eget 
valg tage trofæet med hjem eller lade det udstille i tårnet.

Fra Outgames til Community House
Margrethe Wivel, medlem af Københavns Borgerrepræsenta-
tion for Det Radikale Venstre, mener også, at der skal ske mere 
i indre by. Derfor har hun foreslået, at Huset i Magstræde kan 
være Community House for de homoseksuelle, biseksuelle og 
transseksuelle. Efter hendes mening har de brug for et sted, 
som kan huse deres foreninger. 

 ”Der er desværre stadig et stykke vej til reel ligestilling, 
og der skal stadig kæmpes for retten til forskellighed i Køben-
havn og til at elske den, man vil,” siger Margrethe Wivel til 
Politiken. Derfor vil hun nu udnytte energien fra Outgames 
til at gennemtrumfe forslaget. Det er blevet påpeget, at der al-
lerede findes et lignende initiativ ude på Christiania, men det 
er åbenbart ikke godt nok. Og det vil uden tvivl sætte mere 
kolorit på tilværelsen nede i de gamle gader, hvis det bliver til 
en permanent aftale. 

ad@koebenhavneravisen.dk

Måneden der giK
Af Anders Derlich, nyhedsredaktør  

KliMa En bindende klima-
aftale vedtaget i København 
til december hænger i en 
tynd tråd. Det mener FN’s 
klimachef Yvo de Boer. 
Ifølge de Boer må landene i 
stedet satse på at få en poli-
tisk aftale i hus. 

“Det kan allerhøjest blive 
en aftale, der sætter mål for 
de industrialiserede lande, 
som gør det klart, hvor me-
get de store udviklingslande 
skal skære ned på CO2-ud-
slip i 2020, og forhåbentligt 

gør det i en kontekst af et 
langsigtet mål om at skære 
ned på de globale udled-
ninger i 2050,” siger Yvo de 
Boer i et interview med The 
Financiel Times.

De Boers vurdering vejer 
tungt, fordi han er en af de 
få personer, der har mest 
kendskab til de forskellige 
landes positioner før klima-
topmødet. Samtidig er han 
som FN-repræsentant også 
meget interesseret i at få en 
bindende aftale i hus. 

Hvis man håber på en 
bindende aftale. skal man 
dog ikke fortvivle helt. Ud-
meldingen fra de Boer kan 
også ses som et taktisk ud-
spil, der skal tvinge politi-
kere frem over isen. Det er 
sket før, at store resultater 
ved internationale konfe-
rencer først kommer i sidste 
øjeblik, når de bestemmen-
de politikere mødes. 

ahl@koebenhavneravisen.dk

Fn’s KliMacheF tror iKKe 
På aFtale i København

FN’s klimachef Yvo de Boer tror ikke, at der bliver vedtaget 
en bindende klimaaftale i København til december. I stedet 
må landene forsøge at indgå en politisk aftale.

Af Alexander Højfeldt Lund
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PortrÆt Først ville han 
ikke, men da Helle Thor-
ning-Schmidt ringede og 
sagde, partiet havde brug 
for ham, ville han godt al-
ligevel. Og om få dage er 
Frank Jensen sandsynligvis 
Københavns ny overborg-
mester.

I 2005 gik han ellers helt 
ud af politik efter at have 
tabt formandsvalget til Helle 
Thorning-Schmidt, og der-
efter blev han først admini-
strerende direktør i telesel-
skabet Telecom Scandinavia 
og i 2008 direktør i Danske 
Advokater, og han havde det 

godt med at have skiftet kurs 
– troede han.

- Jeg havde ingen planer 
om at vende tilbage til poli-
tik. Men det var svært at sige 
nej til Helle, da hun ringede, 
og da jeg gerne vil være med 
der, hvor tingene sker, var jeg 
ikke svær at overtale. Jeg er jo 
en gammel cirkushest, erken-
der han.

Deltidskøbenhavner
Det er kun et par år siden, 
nordjyden Frank Jensen blev 
fuldtidskøbenhavner. Med 
fast job i hovedstaden fandt 
han det efterhånden for op-

slidende at pendle frem og 
tilbage mellem hjemmet 
i Nørresundby og jobbet i 
hovedstaden, og han og hu-
struen Jane flyttede til Kø-
benhavn. Og Frank Jensen er 
allerede kommet til at holde 
af hverdagen i byen og af 
dens indbyggere.

-- Københavnerne er by-
mennesker med store hjerter, 
og byen har en forskellighed, 
der gør, at her er plads til det 
skæve. Den består af ti for-
skellige landsbyer, som til-
sammen udgør metropolen, 
og havnen giver luft og lys, så 
København er alt andet end 

stenbro, siger Frank Jensen.
Indtil for to år siden hav-

de han og hustruen og søn-
nerne Rasmus og Lasse fast 
postadresse i Nørresundby, 
men allerede i 1987 da Frank 
Jensen blev valgt til Folke-
tinget første gang, blev han 
”deltidskøbenhavner,” som 
han selv kalder det, og på det 
tidspunkt var hovedstaden 
en helt anden by.

- Dengang fik jeg at vide, 
at jeg skulle passe på ikke 
at falde i havnen. Og det var 
ikke kun fordi, man kunne 
drukne, men fordi vandet 
var så forurenet, at man 

kunne blive syg af det. I dag 
er vandet så rent, at vi bader 
i havnen. Jeg gør det selv, og 
falder også somme tider i 
vandet, når jeg er ude med 
min kajak, fortæller han.

Ny linje
Det rene vand i havnen er blot 
et af den sandsynligvis kom-
mende overborgmesters bille-
der på, hvordan hovedstaden 
har udviklet sig de sidste 20 år. 
Men København anno 2009 
har sine særlige problemer, 
ikke mindst med den verse-
rende bandekrig, og det er den 
tidligere justitsminister helt 

Københavner 
Med stort K

Frank Jensen har tabt sit hjerte til hovedstaden, og han lover københavnerne, at bandekrigen 
stopper, hvis han bliver overborgmester. 

Af Birgit Eskholm
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klar over. Allerede mens han 
boede i Nørresundby, fik han 
rockermiljøet tæt ind på livet, 
hvor han havde Hells Angels 
rockerborg til nabo, og da han 
i 1996 blev justitsminister, var 
han med til at sætte en stop-
per for, at rockerne bekrigede 
hinanden. Han kender derfor 
både miljøet, politiet og de 
politiske instanser indefra.

- I 90erne kunne rockerkri-
gen stoppes, og det kan lade 
sig gøre igen. Bandekrigen 
skal stoppes. Hvis jeg bliver 
overborgmester, går jeg ikke 
til valg igen om fire år, uden 
at det problem er løst, og jeg 
påtager mig ansvaret for, at 
det sker.

Både Per Larsen, chefpo-
litiinspektør, og Københavns 
politidirektør Johan Reimann 
har sagt til mig, at det ikke 
er et spørgsmål om ressour-
cer, så vi skal finde en model, 
hvor vi får mere ud af de res-
sourcer, vi har.

I dag er indsatsen fordelt 
på fire forvaltninger, og det 
kan koordineres bedre ved, 
at vi opretter en bandenhed 
med én chef, som overborg-
mesteren har ansvaret for, 
siger Frank Jensen.

Men det er ikke nok at løse 
problemet her og nu, mener 
han. Der skal også forebygges, 
så de unge ikke tiltrækkes af 
bandemiljøet, fordi de keder 
sig.

- Allerede når de er 10-11 
år, skal de have noget at tage 
sig til. Det skal være sejt at 
tjene sine egne penge, og der-
for skal der skabes nogle små-
jobs, som gør det muligt for 
de unge at tjene lovlige lom-
mepenge, så de ikke forfalder 
til kriminalitet. De fleste pro-
blemer opstår i de såkaldte 
ghettoer, Mjølnerparken og 
Akacieparken i Valby, Ting-
bjerg osv., og det billede skal 
vi bryde, siger Frank Jensen, 
der også vil have et korps af 

frivillige voksne i retning af 
”Natteravnene.”

- Mennesker, der føler om-
sorg for de unge, og som har 
tid og overskud til at tage sig 
af dem, for mange forældre 
formår det ikke, siger han.

Ingen slogansgaranti
48-årige Frank Jensen er en 
anderledes type politiker end 
nuværende overborgmester 
Ritt Bjerregaard, der nu går 
på pension, og han udsteder 
ikke på forhånd slogan-ga-
rantier som f.eks. Ritt gjorde 
med de 5.000 boliger til 5.000 
kroner, der med ganske få 
undtagelser aldrig er blevet 
til noget.

- Men jeg er enig i, at det 
skal være billigere at bosætte 
sig i København. Derfor skal 
der bygges 850 almene boli-
ger over de næste tre år – og 
de er budgetteret, så det bli-
ver til noget. Men der bliver 
ikke bygget på Kløvermarken 
i min tid, lover Frank Jensen 
med hentydning til endnu et 
kuldsejlet projekt.

Frank Jensen nyder hver 
eneste dag at bo i København. 
Han sejler i kajak i havnen, 
løber sin daglige tur langs 
vandet, og han cykler rundt 
og mærker tydeligt trængslen 
fra bilerne.

- Privatbilismen er et 
kæmpe problem for samfun-
det, blandt andet fordi den 
forurener. 500 københavnere 
dør før tid på grund af parti-
kelforurening ifølge en un-
dersøgelse fra Københavns 
Universitet, så vi skal have 
luften renset og have indført 
en trængselsafgift, en slags 
bompenge, og de penge, der 
kommer ind, skal bruges til 
at halvere priserne i den kol-
lektive trafik. Der er også sat 
penge af til at forbedre forhol-
dene for cyklisterne, men der 
skal selvfølgelig være plads til 
biler også, siger Frank Jensen. 

Bandekrigen skal stoppes. 
Hvis jeg bliver oveborgme-
ster, går jeg ikke til valg 
igen om fire år, uden at det 
problem er løst, og jeg på-
tager mig ansvaret for, at 
det sker.
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valg ”Vi vil have mere kunst 
og mere poesi ind i politik”. 
Sådan lyder udmeldingen fra 
Rasmus Bjørkvig. Sammen 
med Martin Bos Thomsen er 
han stifter af Pærepartiet og 
den ene af de to kandidater 
opstillet for partiet i Køben-
havn. 

Det nystiftede Pæreparti 
er træt af tomt politiske 
ævl, og de har derfor ingen 
valgløfter, såsom kortere 
ventetid på sygehusene eller 
gratis parkering for køben-
havnerne, fortæller Rasmus 
Bjørkvig. Pærepartiet stiller 
op til kommunalvalget for at 
præge det københavnske by-
billede og den politiske debat 
i en kreativ retning. 

Kunstnerisk inddragelse 
Hvad går Pærepartiet til valg 
på? Og hvad er jeres mål?

”Vores mål er, at vi gerne 
vil have alle til at blande sig 
i politik, og så vil vi gøre det 
sjovt. Derfor har vi valgt en 
kunstnerisk linje. Vores mål 
er ikke magten, vores mål 
er, at få alle til at rejse sig og 
bruge deres stemme i gade-
rummet”. 

Hvad kan Pærepartiet som 
andre partier ikke kan? 

”Pærepartiet har en flad 
struktur, så det vil sige, at vi 
kan inddrage alle borgere. Vi 
har en åben mail, som hed-

der paerepartiet@gmail.com, 
hvor alle kan sende digte og 
poesi, plakater og fotografier 
ind, og så vidt vores økonomi 
rækker, vil vi trykke det og 
hænge det op i gaderummet. 
Så vi er ikke et parti, man 
kan blive medlem af som så-
dan. Vi er mere en generator 
for Københavns befolkning, 
som har lyst til at udtrykke 
sig kunstnerisk. I stedet for 
at du ser en smilende Frank 
Jensen på valgplakaten, ser 
du almindelig borgers kunst-
neriske indslag i en politisk 
debat, og det er det, som vi 
kan”.   

Hvem er jeres største kon-
kurrent? 

”Jeg tror i virkeligheden, 
at vores største konkurrent er 
Nihilistisk folkeparti. Jeg ser 
dem som en af vores største 
konkurrenter, fordi de sluger 
alting ned i deres tåger af in-
tethed og ligegyldighed”. 

Hvorfor hedder Pærepar-
tiet, Pærepartiet?

”Pærepartiet hedder pæ-
repartiet, fordi det er en 
smuk frugt i forhold til det 
ævlesamfund, vi lever i og så 
er det jo fordi, at det sidste vi 
vil er at ævle. Og så kan man 
jo bruge sin pære og bevare 
fatningen”. 

hk@koebenhavneravisen.dk

Miljø Københavneravisen 
har fra oktober meldt sig ind 
i Klima+. Klima+ hjælper re-
stauranter, kontorer og andre 
virksomheder med at blive 
mere klimavenlige.

“Vi har valgt at melde os 
ind i Klima+-initiativet, fordi 
vi tænker på miljøet. Jeg sy-
nes det er et glimrende initi-
ativ,” siger Robert Haren, an-
svarshavende chefredaktør 
på Københavneravisen.

Klima+ giver virksomhe-
der mulighed for at få hjælp 

til at være klimavenlige sam-
tidig med, at det promoverer 
virksomheden som klima-
venlig i offentligheden.

“Klima+ er et godt ini-
tiativ, fordi det hjælper til 
at promovere virksomheder, 
der gør noget for klimaet. Vi 
vil gerne være et forbillede 
for andre, og med Klima+ 
kan vi være det,” siger Robert 
Haren.

For at blive en Klima+-
virksomhed skal virksom-
heden ændre på forskellige 

ting, der kan gavne klimaet. 
Det gøres ved hjælp af en in-
spirationsliste udarbejdet af 
Klima+.

“Vi skifter alle vores elpæ-
rer ud med elsparepærer. Vi 
sparer på varmen og så sluk-
ker vi også for computerne, 
når vi går,” slutter Robert 
Haren.

For mere information om 
Klima+ kan der rettes telefo-
nisk henvendelse til Grønne 
Erhverv på 33 66 58 60.

ahl@koebenhavneravisen.dk 

PÆrePartiet 
er trÆt aF Ævl
Der er ikke kun de velkendte og veletablerede 
partier, som stiller op til kommunalvalget. Den 
17. november vil københavnerne også kunne 
sætte kryds ved for eksempel Pærepartiet. 
Københavneravisen har talt med Pærepartis-
tifter Rasmus Bjørkvig. 

Af Helle Kvist

Københavneravisen bliver 
KliMa+ virKsoMhed

overvågning Det lod vente 
på sig, men nu er videokame-
raerne begyndt at dukke op 
på facaderne på Strøget. 

”Hver ting har taget længe-
re tid end vi egentlig regnede 
med”, siger Michael Agerbæk, 
som er vicepolitiinspektør i 
Københavns Politi og har le-
det overvågningsprojektet.

”Det er ikke bare sådan, 
at man tager en stige og en 
boremaskine og så begynder 
at bore kameraer op. Det har 
været en lang proces”, siger 
Michael Agerbæk og forkla-
rer, at en masse administra-
tiv sagsbehandling blandt 
andet har været årsag til den 
lange ventetid. 

Det var drabet på den 19-

årige Anton Njie Hansen på 
Strøget i januar i 2008, som 
fik overborgmester Ritt Bjer-
regaard og den københavn-
ske polititop til at beslutte, at 
blandt andet Strøget skulle 
videoovervåges. 

Et bagudrettet formål
Om videoovervågningen vil 
få en positiv effekt på kri-
minalitetskurven på Strøget 
er svært at sige. ”Folk, som 
begår kriminalitet, mens de 
er påvirket af spiritus eller 
euforiserende stoffer, tænker 
ikke over, at de går i et vide-
oovervåget område”, siger 
Michael Agerbæk. ”De begår 
ofte deres kriminalitet på 
grund af påvirkningen”. 

Han ser dog videoover-
vågningen som en mulighed 
for at stoppe den mere bevid-
ste kriminalitet på Strøget. 
”Hvis man vil ud og stjæle, 
går man ikke et sted hen, 
hvor man ved, at der er over-
vågning”. 

Men den præventive ef-
fekt er ikke det primære for-
mål med videokameraerne 
på Strøget, understreger Mi-
chael Agerbæk. ”Formålet 
med kameraovervågningen 
er bagudrettet. Den skal pri-
mært bruges i efterretnings-
øjemed, hvor vi skal have 
bedre værktøj til at få de 
kriminelle straffet for deres 
ugerning”. 

hk@koebenhavneravisen.dk  

Københavneravisen bliver Klima+-virksomhed fra oktober. Chefredak-
tør Robert Haren kalder Klima+ for et “glimrende initiativ”.

nu bliver strøget 
videoovervåget
Næsten to år er gået siden overborgmester Ritt Bjerregaard i samar-
bejde med den københavnske polititop besluttede at videoovervåge 
Strøget. Nu er opsætningen af kameraerne i gang, og de forventes at 
rulle i midten af november.

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

Mad Food Bar by Berris er et 
lækkert take-away sted i Kø-
benhavn K, der serverer store 
portioner mad og samtidig 
sælger libanesiske øl og ret-
ter. Rida Berri er indehaver af 
stedet og åbnede i september 
2007.

Hos Berris kan du f.eks. 
købe lækre salater eller da-
gens varme ret som kan være 
lasagne, chili con carne, bol-
ler i karry, crebinetter eller 
lignende.

Hos Food Bar by Berris kan 
du også bestille lækre sand-

wiches som f.eks. kan inde-
holde parmaskinke, gedeost, 
bresola, tun mousse, kylling, 
mozarella eller chorizo.

Derudover plejer der også 
at være en overrskelse eller to 
fra det libanesiske køkken.

Tip: Dagens ret kan tages 
med hjem og varme i mi-
kroovnen direkte i den med-
følgende emballage.

Der er også gratis trådløst 
internet hos Food Bar by Ber-
ris, hvis du vælger at spise på 
stedet.

rh

Food bar 
by berris

FilM Dokumentarfilmsfestivalen CPH:DOX  
fylder traditionen tro de københavnske biogra-
fer fra den 6. til den 15. november. Med over 
180 dokumentarfilm, der spiller over de 10 
dage, skulle der være noget for enhver smag. I 
forbindelse med filmprogrammet præsenteres 
der desuden en lang række særarrangementer 
i form af foredrag, udstillinger mm. I år åbner 

festivalen på særlig københavnsk maner med 
Max Kestners film ”Drømme i København”. Fil-
men er optaget over 6 uger på over 100 locations 
over hele København. Filmen vises første gang 
6. november kl. 21.00 i DR ś Koncertsal. I år af-
holdes CPH:DOX for 6. gang. 
Se program på: www.cphdox.dk 

cv

Metro Kongens Nytorv er i 
øjeblikket temmelig rodet. 
Det skyldes, at Metroselska-
bet er i gang med at forbere-
de Kongens Nytorv, så det er 
klar til at bygge Metro.

“I første omgang skal der 
flyttes forsyningsledninger, 
hvilket er et omfattende 
arbejde og kommer til at 
foregå i byen i et par år, før 

det egentlige metrobyggeri 
begynder,” siger Stine Chri-
stmas Nielsen, pressechef I 
Metroselskabet til Politiken. 

Trafikken på Kongens Ny-
torv er omdirigret, fordi for-
syningsledningerne løber på 
tværs af kørebanerne. Trafik-
ken vil være omdirigeret ind-
til den 23. november, hvor 
Kongens Nytorv igen åbnes, 

så forhandlere, politikere og 
diplomater kan færdes frit 
under klimatopmødet.

Efter årsskiftet begynder 
metrobyggeriet for alvor. 
Metroselslabet vil informere 
borgerne om trafikomlæg-
ninger med skilte og breve 
omdelt til husstande i Kø-
benhavn. 

ahl@koebenhavneravisen.dk

Kongens nytorv bliver 
gjort Klar til Metro

Kongens Nytorv bliver gjort klar til den nye Metrocityring. Roderiet på 
Kgs. Nytorv begyndte den 12. oktober og fortsætter ind i november.

cPh:doX 2009

Af Alexander Højfeldt Lund
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teater Halvard Solness kalder sig byg-
mester, ikke arkitekt. Han bygger hjem 
for mennesker! Men engang arbejdede 
han for en højere mester og byggede kir-
ker med svimlende himmelvendte spir. 
Det gjorde han indtil den dag, hvor han 
ved en personlig ulykke ragede uklar 
med Gud. Familien Solness’ personlige 
ulykke bliver startskuddet på Solness 
karriere, og den forfærdelige ironi dir-
rer, godt skjult under den moderne 
vindjakke, til stadighed i bygmesteren.  

Titelrollen som Solness udfyldes 
af Henning Jensen med stor overbe-
visning. Travl men nærmest trallende 
munter indtager han sin lækre tegne-
stue. Den tidligere arkitekt Knut Brovik 
(Ole Ernst) er for længst  blevet degra-
deret til Solness’ assistent, mens Knuts 
søn, Ragner (Mikkel Brovik), firmaets 
unge arkitekt, bliver holdt nede med 
jerngreb. Ragners forlovede Kaja er for-
gabt i Solness, der holder den unge pige 
til ilden for at holde på den talentfulde 
Ragner. Jo, – Solkongen Solness regerer 
ubestridt i sit lille kongerige. Men som 
det så ofte viser sig hos Ibsen, er der rev-
ner i overfladen. For Solness ser en trus-
sel i ungdommen, der ligesom fortidens 
skjulte fortrængninger, før eller siden 
må sive op til overfladen. 

’Det satans pigebarn’
Solness konfronteres med sin fortid som 
kirkebygger, da den unge kvinde Hilde 
Wangel pludselig dukker op. Som barn 
overværede hun i sin hjemby, Solness 
sætte kransen på spiret af hans færdig-
byggede kirke, og hun blev grebet af en 
euforisk betagelse af bygmesteren. Sol-
ness lovede Hilde at komme tilbage ef-
ter hende og skænke hende et kongerige 
ved navn Appelsinia. Barnlig og kom-
promisløs dukker hun nu op og kom-
manderer: ”Jeg vil have mit kongerige, 
fristen er udløbet! KOM SÅ MED MIT 
KONGERIGE BYGMESTER SOLNESS!” 
Men Hildes barnlige og naive grådig-
hed skifter hurtigt karakter til en djæv-
lens besiddertrang; ”Glem det dumme 

kongerige – det er noget helt andet jeg 
vil have!” Hilde vil indfri Solness’ fulde 
talent. Han skal igen bygge i svimlende 
højder men med sig selv som eneste me-
ster. Det er vand på Solness’ mølle, der 
helt glemmer sin højdeskræk. 

Signe Egholm Olsen er eminent som 
Hilde, og fra start træder hun på scenen 
med øjne lige så flammende, som hen-
des røde hår. Men det er især i samspil-
let med Henning Jensen, at skuespillet 
for alvor slår gnister. 

Stykket kredser især om det imagi-
nære eller fantastiskes påvirkning på 
virkeligheden. For Solness’ skabertrang, 
hans drøm om at bygge luftslotte og 
kongeriger, forstyrres bestandigt af for-
tidens traumer, manifesteret i konen 
Aline. Solness bestandige gemmeleg 
for Aline er med til at skabe stykkets 
grundlæggende stemning af tragi-ko-
mik. Tammi Øst gør det glimrende som 
den nedbrudte kone, der udtryksløst be-
kender sig til ”at gøre min pligt”, men 
som enkelte steder blusser op i et skæ-
rende trist nærvær. 

Nu med hiv og sving
Iscenesættelsen er en yderst vellykket 
nyfortolkning af Ibsens stykke fra 1892. 
Scenografien er enkel og smukt iscene-
sat af Birgitte Mellentin. Drejescenen 
og den minimalistiske moderne stil 
med store glaspartier og skydedøre spil-
ler fortræffeligt sammen med Ibsens 
stramme kukkasseteater, der får et for-
friskende gennemsigtigt udtryk. Ibsens 
beskrivelser af menneskets følelsesliv er 
i selv evigt aktuelle. Men Berdal peger 
i programmet mere specifikt på Solness 
som repræsentant for den 68-generati-
on, der som unge gjorde op med autori-
teterne. Dem, der fik det hele, men som 
ikke ville dele.

’Bygmester Solness’ spiller i skue-
spilhuset frem til den 22. december. For 
yderligere information og billetbestilling 
se www.skuespilhus.dk

cv@koebenhavneravisen.dk

Frit Fald

FroKost Fra d. 15. oktober begyndte 
Selskabslokalerne i Store Kongens-
gade 72 at køre Dansk folkekøkken 
fra mandag til fredag i tidsrummet 
11.30 – 14.30. 

I stedet for pizza eller sandwich 
som alternativ til madpakken kan 
man i selskabslokalerne få velkend-
te danske retter til frokost. Dagens 
ret koster 50 kroner og kan for ek-
sempel bestå af boller i karry, høn-
se frikassé eller ribbensteg. Maden 
bliver tilberedt af faglærte kokke 
med stor erfaring indenfor mad-
lavning, og dagens ret kan spises i 
festlokalerne eller tages med. 

hk

dansK 
FolKeKøKKen
i indre by  

Christoffer Berdals moderne iscenesættelse af 
Henrik Ibsens ’Bygmester Solness’ i Skuespilhuset 
har sin egen berettigelse. Ikke mindst på grund af 
de blændende skuespilpræsentationer. 

Af Caroline Voetmann
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Nyt  &  Genbrug

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

Telefon: 33 93 33 11
www.spiseliv.dk/leo

leos@cafeer.dk

Åbningstider:
Mandag: Lukket

Tirsdag - fredag: 11.00 - 22.00
Lørdag - søndag: 10.00 - 22.00

Sølvgade 2, 1307 København K 

JULEMENU   
Hold julefrokosten på Cafe Leo    
Menu forslag: Flæskesteg med rødkål, 
kogte kartofler og brunsauce. 
Inkl. ½ karaffel vin eller en stor øl.
KUN 99,- kr.

HAPPY HOURS DRINKS   
Hverdage imellem kl. 14.00 til 17.00
Kaffe/Café Latte 15,-/20,- kr.
En stor Øl 20,- kr.

UGENS RET   
69,- kr.

BRUNCH BUFFET   

AD LIBITUM  89,- kr.

KonKurs Carsten Leveau, der 
er gået ned med Centerplan 
A/S og 180 andre selskaber, 
anklages ifølge Jyllands-Po-
sten for skyldnersvig til flere 
hundrede millioner. Det var 
Leveau, som aftalte med borg-
mester Klaus Bondam, at der 
skulle opføres en skyskraber 
på Scala-grunden, og han ville 
da også gerne bygge Torvehal-
lerne og Philippe Starck-lejlig-
heder og i det hele taget gøre 
hovedstaden mere hip.

Kurator i Centerplan A/S, 

Pernille Bigaard, har bedt 
Bagmandspolitiet om at se på 
kommunens tidligere samar-
bejdspartner for at konstatere, 
om han har snydt kreditorerne 
ved at placere et kæmpe beløb 
i en familiefond i Caribien. 
Centerplan A/S skylder Ros-
kilde Bank flere milliarder, en 
regning som i sidste ende tør-
res af på skatteyderne.

Advokat Bigaard hæfter sig 
blandt andet ved, at Leveau 
har spenderet 70 millioner 
kroner på en privat racerbane 

i Sturup mellem Malmø og 
Ystad.

Der findes kun et enkelt 
foto af Leveau på en hjem-
meside for motorsportsfolk, 
for han bryder sig ikke om at 
træde frem og tage ansvar for 
sine transaktioner. Borgme-
ster Bondam siges at være let-
tet over, at han ikke fik brændt 
fingrene for alvor, men slap 
med skrækken, fordi Leveau 
viste sig at være et nyt ord for 
varm luft.

Mr. City

bro Borgerne får nu mulig-
hed for at cykle fra Nyhavn 
til Operaen via nye broer. Det 
er nu endeligt besluttet af Kø-
benhavns Teknik- og Miljøud-
valg, selvom det ikke er sket 
uden modstand.

Trods protester fra flere 
sider får København fire nye 
broer, der skal forbinde Ny-
havn med Operaen. Det er ble-
vet vedtaget af Københavns 
Teknik- og Miljøudvalg. Det 
gøres ved at bygge en skyde-
bro over Københavns Havn.  

Tilbage i 2008 blev be-
slutningen om broerne truf-
fet, og nu er placeringen af 
broerne så fastlagt. ”Broerne 
er nødvendige for at skabe 
god forbindelse mellem de 
forskellige kvarterer i byen”, 
udtaler Klaus Bondam, Tek-
nik- og Miljøborgmester, til 
TV2 Lorry. 
   Alle er dog ikke lige begej-
strede. Sejlerne i Christians-
havns Kanal frygter, at de 
planlagte broer vil skræmme 
sejlere væk og dermed øde-
lægge et ellers aktivt sejler-
miljø. Inde fra Københavns 
Teknik- og Miljøudvalg er der 
dog ikke udsigt til at føje sig 
for sejlerne – hensynet til de 
københavnske cyklister bliver 
vægtet højere. Sejlerne kan 
kun trøste sig med, at broerne 
vil blive åbnet for passage – 
hvor ofte er endnu uvist. 
   Kulturministeriet er heller 
ikke tilfreds med beslutnin-
gen. De vil stadig hellere have 
en direkte broforbindelse fra 
Skuespilhuset på Sankt Annæ 
Plads til Operaen, men det 
skal de ikke regne med at få. 
De må i stedet berede sig på 
en mindre gåtur.
   Byggeriet forventes at gå i 
gang i 2011, og broerne for-
ventes indviet i 2012. 

ad@koebenhavneravisen.dk

ParKering I den vedva-
rende kamp for at gøre det 
umuligt at anvende køretø-
jer i byen havde Parkering 
København fået indført et 
regulært stopforbud i Ro-
sengården, der forbinder 
Fiolstræde med Kultorvet. 
For to år siden fik kommu-
nen den idé, at det skulle 
være forbudt at standse. 
El-installatør Jørgen Holst, 
Rosengården 8, fandt re-
guleringen mindre vel-
overvejet, da den ville gøre 
trafik med værkstedsvogne 
umulig. Indre by har i høj 

grad brug for en lokal elek-
triker.

Argumentet bed ikke på 
Københavns Kommune, og 
striden måtte helt frem til 
Østre Landsret, der nu har 
kendt indgrebet ugyldigt. 
Tænk, at det offentlige kan 
tillade sig at chikanere 
selvstændige næringsdri-
vende på denne måde, og 
at det skal være nødven-
digt at ulejlige landsretten 
med den slags pjat. Men 
der forlyder intet om, at de 
ansvarlige er blevet fyret.

Mr. City

SE VINDUERNE MED DE MANGE TILBUD

ILETA FRIMÆRKEHANDEL
Fiolstræde 20 · 1171 København K

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

LØRDAG: 11-16

anKlages For sKyldnersvig 

Danish Shop
Danish Art & Christmas Shop

Knabrostræde 3
1210 København K

Danmark
 

Telefon / Fax (+45) 33 32 31 61
 

info@danishshop.dk
www.danishshop.dk

landsretten stoPPer
KoMMunalt stoPForbud

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

FinansKrise I marts 2007 åb-
nede Olsen-drengene svingdø-
rene til den hippe Café Dalle 
Valle i Fiolstræde. Med elek-
tronisk loungemusik, trådløst 
internet og eksklusive priser 
blev Dalle Valle hurtig et sted, 
hvor de velhavende flokkedes 
omkring den lange bar og de 
lave loungemøbler.  

Men med finanskrakket 
sidste år begyndte de eks-
klusive kunder at nedtone 
deres besøg på Dalle Valle. 
”Finanskrisen ramte de rige 
mennesker hårdere end en 
hvermand. Det har betydet, 
at vi er blevet nødt til at æn-
dre konceptet for en bredere 
målgruppe”, fortæller restau-
rantchef Linet Jo Jensen.  
 
Halv pris    
I sommermånederne kunne 
Dalle Valle for alvor mærke 
nedgangen i antallet af gæ-
ster, og besluttede derfor at 
der måttes gøres noget. ”Vi 
ændrede konceptet fra 1. sep-
tember, hvor vi satte priserne 
ned og udvidet i menukortet. 
Søndag, mandag og tirsdag, 
som normalt er døde dage i 
restaurationsbranchen, valgte 
vi at køre med halv pris, og 

det har betydet, at vi har haft 
kø helt ud på gaden”, fortæller 
Linet Jo Jensen og understre-
ger dog, at cafeens gæster hur-
tigt får plads ved bordene. 

Siden 1. oktober har Dalle 
Valle haft halv pris på alt mad 
på menukortet søndag, man-
dag og tirsdag fra kl. 17. En 
burger som normalt koster 69 
kroner, fås på en tilbudsdag 
til 34,50 kroner, og det er et 
tilbud, som kan få cafeens gæ-
ster til at komme igen og igen.  

”Gæster kommer en gang i 
løbet af tilbudsdagen i ugen, 
og så kommer de også en en-
kelt dag i ugen, hvor der ikke 
er tilbud”, siger Linet Jo Jen-
sen.  

Nye priser, nye kunder
Med den nye prisklasse er 
Dalle Valle ikke længere for-
beholdt de eksklusive kunder. 
”Vi har nu et bredere kunde-
klientel og et bredere udvalg 
af gæster”, fortæller Linet Jo 
Jensen. ”Nu kommer her alle 
slags mennesker. Vi har  bør-
nefamilier herinde nu og lidt 
ældre gæster. Vi har studeren-
de og forretningsfolk, og vi 
har gæster fra Sankt Petri”.  

hk@koebenhavneravisen.dk

Dansk Folkekøkken - Store Kongensgade 72
www.store-kongensgade72.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

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

Julefrokost fra 225 kr,-

Se menuen og flere muligheder på

www.tapasbaren.dk

Dagens Ret
50 kr,-
 
 
Mandag til Fredag
kl. 11:30-14:30
Se ugens menu på
store-kongensgade72.dk

Det er hårde tider for restauranterne og cafeerne 

i indre by. Byens besøgende har skruet markant 

ned for cafébudgettet. De spiser deres mad og 

drikker deres kaffe derhjemme. Men Café Dalle 

Valle i Fiolstræde har et slagtilbud, som får 

gæsterne til at stå i kø helt ud på gaden. 

Køtilbud hos 
dalle valle
Af Helle Kvist

arKiteKtur Nørreport sta-
tion er på vej med fire-toget 
ind i fremtiden. Nørreport 
skal i fremtiden være et 
byrum, der skaber sam-
menhæng og ro, og hvor der 
er styr på cyklerne. Det er 
sikkert efter, at overborgs-
mester Ritt Bjerregaard og 
teknik- og miljøborgmester 
Klaus Bondam har afsløret, 
hvem der vandt præmien 
for bedste forslag til frem-
tidens Nørreport. Vinderen 
blev Public Arkitekter.

”Nørreport er i dag et tra-
fikknudepunkt uden rigtig 
at være et samlingspunkt. 
Der er rodet, råt og cyklerne 
flyder hulter til bulter. Vin-
derforslaget udstråler en ro 
og sammenhæng og giver et 
flot bud på, hvordan man 
kan skabe en attraktiv cy-
kelparkering, der sammen 
med de lette bygninger ska-

ber et smukt og funktionelt 
byrum ”, udtaler overborg-
mester Ritt Bjerregaard.

Mere end en station
Med projektkonkurrencen 
har kommunen ønsket at 
få et Nørreport med bedre 
skifteforhold mellem busser 
og tog, cykelparkering i ver-
densklasse og at få samlet al 
trafik på den ene side af sta-
tionen, så der opstår en bilfri 
plads, der forbinder Nørre-
port og middelalderbyens 
gader og strøg. 

Da konkurrencen blev ud-
skrevet var formålet at tilveje-
bringe en række visionære bud 
på, hvordan trafik, byrum, 
bygninger og cykelparkering 
kan udvikles sammen til en 
velfungerede helhed, der gør 
fremtidens Nørreport til me-
get mere end en station.

”Vi kaldte konkurrencen 

for ”Nørreport - meget mere 
end en station”, fordi Nør-
report er den mest benyt-
tede station i Danmark og 
samtidig et centrum og et 
pejlemærke i København. 
Den løsning, vi har fået, bin-
der Nørreport endnu tættere 
sammen med indre by, gør 
plads til næsten dobbelt så 
meget cykelparkering som 
i dag og får hele pladsen til 
at fungere bedre. ”, udtaler 
teknik- og miljøborgmester 
Klaus Bondam.

Den nye plads vil blive 
anlagt fra sommeren 2011 
og frem til 2014. Anlægsar-
bejdet koordineres med Ba-
nedanmark og Trafikstyrel-
sen, der samtidig laver bedre 
ventilation ved fjerntogsper-
ronen og skifter membranen 
mellem den underjordiske 
station og pladsen.

ahl@koebenhavneravisen.dk

FreMtidens
nørrePort

Nørreport station bliver i fremtiden et byrum med ro og sammen-
hæng. Det star klart efter, at overborgmester Ritt Bjerregaard og 
teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam har afsløret Public Arkitek-
ter som vinderen af bedste forslag til et nyt Nørreport.

Af Alexander Højfeldt Lund
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Larsbjørnsstræde 9 
Tlf. 33 32 37 90

BOGHUSET.DK
BØGER   |   FILM   |   MUSIK

aFgiFter Rygterne breder sig: Parkeringsvag-
terne er på provision. Og hvorfor ikke? I en 
resultatorienteret verden skal de belønnes, der 
yder den største indsats. Den årvågne kontrol-
lant har som en anden detektiv en særlig næse 
for at opsnuse lovbrud og fange forbryderen. P-
betjentene er både politi og domstol. Kun sjæl-
dent underkendes deres afgørelser, som ikke 
altid er lige enkle. For eksempel menes Køben-
havn at være den eneste storby, hvor man ikke 
må parkere ti meter fra et kryds.

Af hensyn til folkets følelser tilbageholdes 
alle oplysninger om de lønincitamenter, som 
gør det muligt at fastholde de dygtigste medar-
bejdere. Man frygter, sandsynligvis med rette, 
at der vil brede sig en pøbelstemning med til-
råb og trusler, hvis belønningerne bliver kendt 
af de mennesker, som af og til parkerer ulovligt 
og derfor skal straffes.

Nogle tidspunkter og områder er de rene 
guldgruber, og man skal gøre sig fortjent som 

stabil og opsøgende P-vagt for at få tildelt hver-
dagsvagterne på skoler, hvor forældre holder et 
kort øjeblik, eller søndagsvagterne ved udvalgte 
bagerforretninger. På de gode dage kan der 
nemt knaldes syv-otte bøder af på ti minutter, 
og det skal da præmieres.

Man ser for sig de store personalemøder, 
hvor Årets Vagt kåres. Belønningen er et ”borg-
mesterkort”, der giver ret til parkering overalt 
uden påtale. Direktør Anders Møller holder P-
Peptalk og gasser gutterne og the girls op til en 
vækst på 5 % i 2010. Vi skal alle gøre os umage, 
så vækster vi, og der bliver højere bonus til alle, 
mig selv inklusive.

Men sådan hænger det nok ikke sammen. 
Alt går redeligt for sig, og P-tjentene yder bare 
deres bedste uden at forlange noget ekstra. Hvis 
korpset vil være fri for meningsløse insinua-
tioner i retning af præstationsbestemte afløn-
ningsordninger, kan direktøren for det hele 
bare udsende en fyldestgørende redegørelse for 
løn- og arbejdsvilkår i Parkering København, 
gerne i annonceform. Indtil da går folkesagne-
ne på kontorer og kælderbeværtninger.

Lurifax

af Tårnfalken 

indviet Hvorfor hænger der en gylden nøgle 
på ejendommen på hjørnet af Sankt Peders 
Stræde og Larslejsstræde? Det spørgsmål be-
svares nu af en lille mindetavle, som blev 
indviet i slutningen af oktober. Ejendom-
men på hjørnet har fra 1898 huset Maskin-
arbejderforbundet, og den gyldne nøgle er 
et laugsymbol fra midten af 1600-tallet, som 
forbundet havde arvet og sat på deres facade. 
Da Maskinarbejderforbundet i 1917 flyttede 
fra ejendommen tog de nøglen med sig. Den 
gyldne nøgle blev genopdaget af byhistori-
keren Allan Mylius Thomsen, og efter en re-
staurering på Nationalmuseet blev den i 2001 
genopsat på dens oprindelige plads af Dansk 
Metal. Nu er mindetavlen hængt op på Ma-
skinarbejderforbundets tidligere ejendom, så 
forbipasserende kan læse historien om den 
gyldne nøgle på hjørnet.     

hk

Mindetavle indviet 
i Larslejsstræde

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

 
For dit velbefi ndende 

og miljøets skyld!

THE EARTH COLLECTION

Kompagnistræde 37
1208 København K
Tlf.: 33153636

www.theearthcollection.dk

PortrÆt Grand Teatret er en 
af Københavns ældste biogra-
fer. Biografen åbnede i 1913 
og var i gamle dage kendt 
som filmens Kongelige Teater. 
Den særlige stemning af hi-
storie og tradition er vigtig for 
Grand, mener Kim Foss. 

”Det er lidt den samme 
stemning at gå i Grand som 
at gå i teatret. Folk må gerne 
mærke den patina som biogra-
fen har. Vi kunne tjene man-
ge penge på at sælge popcorn, 
for det koster ikke noget at 
producere, men vi har et pub-
likum, der sætter pris på, at vi 
ikke har popcorn. Jeg tror, at 
der en sammenhæng mellem 
den kost, man indtager og ens 
diæt sådan rent kulturelt. Så 

vi holder en mere økologisk 
og miljørigtig linje.” 

”I England ser du i øjeblik-
ket en større debat om pop-
corn i biograferne. Her er der 
rigtigt mange biffer, der er 
begyndt at skære popcornene 
fra, fordi publikum ikke bry-
der sig om stanken. Fra den 
anden side ser man lidt mere 
kynisk og forretningsmæssigt 
på det. I de rigtig gode pop-
cornsbiografer tjener de ligeså 
meget på popcornene som på 
billetten. Omvendt har du 
mulighed for at optimere på 
billetten, hvis du kan prale af 
et mere rent miljø og på den 
måde gøre oplevelsen mere 
tiltrækkende”.

Er det også et spørgsmål 

biograFens Krise og sPise

om, at det er et ældre publi-
kum, der holder til i Grand, 
som der måske ikke spiser så 
mange popcorn?

”Både og. Det er klart, at 
plus 50 ikke køber så mange 
popcorn. Men det er i høj 
grad også et spørgsmål om et 
kulturelt segment. Biografens 
gamle slogan hed ”Biografen 
for de store filmelskere”. Og 
de findes jo i alle aldre”. 

Vil du betegne Grand som 
en smal biograf?

”Jeg definerer ikke Grand 
som en smal biograf overho-
vedet. Vi er en premierebio-
graf og en Rådhusplads-bio-
graf. Det er det kredsløb, vi 
indgår i. Men når det er sagt, 
er vi også en biograf, der sø-
ger længere ud og viser mere 
fordringsfulde og krævende 
film. Det er typisk mindre 
kommercielle film. Vi er må-
ske også den biograf, der gør 
mest ud af at køre filmserier 
og hente specielle ting hjem 
til en enkelt visning og den 
slags”. 

”Det, vi har tilfælles med 
de såkaldte art cinemas, er en 
fokusering på den kunstneri-
ske film, og på det at have en 
kulturel forpligtelse - i egen 
selvforståelse. Men igen - vi er 
også en flersalsbiograf, med 
seks sale. Det, der kendeteg-
ner de regulere art cinemas 
er bl.a., at de normalt har en 
eller max. to sale”.  

Usikker fremtid 
I 2007 lukkede den køben-
havnske kunstbiograf Post-
hus Teatret i Rådhusstræde. I 
år har Husets Biograf i Mag-
stræde måtte lukke for den 
daglige filmvisning. Noget ty-
der på, at nettet strammes om 
Københavns smalle biografer, 
men Kim Foss mener ikke, at 
lukningerne er direkte relate-
ret til finanskrisen.

”Det er forskellige ting, der 
har spillet ind. Husets Biograf 
og Posthus Teatret har haft det 

svært i mange år. Cineasterne 
har nemmere ved at finde vej 
til Cinemateket, der har mid-
lerne til at markedsføre sig. 
Og skal de smalle nichebio-
grafer gøre sig gældende, må 
de også være med på nogle 
premierer i ny og næ. Får de 
en film, efter at den er kørt i 
Grand i tre måneder, så er der 
altså ikke så meget at arbejde 
med. Og så er det meget beko-
steligt og risikofyldt at drive 
egen distribution, som ellers 
er den bedste måde at gøre 
en forskel på. Endelig er der 
dvd-markedet, der breder sig 
over grænserne. Folk har jo 
filmene hjemme på hylden 
længe inden de når at komme 
op i de små biografer. Den po-
sition som nichebiograferne 
havde tidligere var mere unik 
- nu er der kommet en masse 
andre aktører på markedet”. 

Hvad har finanskrisen så 
betydet for Grand og resten af 
biografscenen? 

”Hvis du kigger på resten 

af biografmarkedet, er der 
ikke nogen, der klager lige nu. 
2007 var et år, hvor vi alle var 
nede i en bølgedal. Måske var 
de rigtige film der ikke, det er 
ikke altid til at sige, hvad for-
klaringen er. Det er jo ikke no-
gen eksakt videnskab det her. 
I 2008 gik det opad, og tallene 
for 2009 ser endnu bedre ud, 
så krisen har i vores analyse 
ikke ramt biografbranchen. 
Hvad der så sker siden hen, er 
svært at sige, for den har ramt 
ned i produktionsmiljøet. Jeg 
oplever et biografmiljø, hvor 
man går rundt, og er rimelig 
ubekymrede, men måske ta-
ger man for let på tingene? 
Hvis man ikke får indspillet 
de stærke film, som vi skal 
bruge til at holde forretningen 
kørende næste år eller næste 
år igen, så kan der vel komme 
en domino-effekt. Men om-
vendt: Man må nyde de gode 
tider, mens de er der”.

cv@koebenhavneravisen.dk

Hvordan ser fremtiden ud for den smalle biograf, og hvad har finanskrisen betydet for en luk-
susbranche som biograferne?  Københavneravisen har spurgt Grand Teatrets direktør Kim Foss 
om café latten skal til at skiftes ud med popcorn.

Af Caroline Voetmann

Kim Foss er også direktør for Grands søsterselskab, distibutionsselska-
bet Camera Film. Her fremviser han stolt en Bodil for sidste års indkøb 
af `Pans Labyrint´.
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Zoneterapi
Tlf.: 29 93 12 58

Salon Lizette
v/ Ea Brøndberg

Tlf.: 33 15 18 25
Sølvgade 3

1307 København K
Lukket mandag

milandt terapi

Carina Dot Milandt 
Psykolog & Alternativ behandler

tlf. 60381516

       Medlem af Dansk Psykologforening

Terapi og 
psykologisk 
rådgivning

www.milandtterapi.dk
 

St. Kongensgade 96, Kbh. K

Velkommen på Hereford House, hvor du kan ople-
ve et overvældende bombardement til alle sanser, 
når du sætter tænderne i vores saftige bøffer. 

Vores bøffer tilberedes på en ægte lavastensgrill, 
der sørger for at al smag bevares i det friske kød.

Fra vores lokaler beliggende midt i hjertet af 
København byder vi på hygge med levende lys, 
hvælvinger i kælderen og autentisk københavner-
stemning.

ÅBNINGSTIDER

Køkkenet har åben:

Man - Lørdag kl. 17.00 - 22.00

Søndag kl. 17.00 - 21.30

Hereford House

Vester Voldgade 92 • København V

Telefon: 33 12 70 25  Ring for bordbestilling

Sankt annæ kioSken

St. kongensgade 40 - 1254 kbh k  - Åbniningstider:  Hverdage 7.00 - 20.00 – Lørdage: 8.30 - 20.00 – Søndag: Lukket

Vi har københavns største blad- og avisudvalg! 
kom ind og se vores nye spillehal

ForoMtale Teaterkompagniet Kaliber8 lo-
ver tempofyldt samfundssatire, når Half-
dan Rasmussens altopslugende Elsepelse 
triller på scenen i Huset i Magstræde. 

Året er 2009, og Elsepelse har fortæret 
alt omkring sig. Medisterpølse, andelsbo-
lig, genbo og venner er opslugt i Elsepelses 
vilde forbrugsfest. Alt har sat sig som en 
faretruende velfærdspukkel på Elsepelses 
mave, og hun fortryder det desperat. Hun 
tyr til tennis og løbebånd, men nu er det 
for sent. Det eneste Elsepelse taber, er sig 
selv. 

I ’Når pølseskindet bedrager’ følger vi 
Elsepelses fysiske og psykiske deroute. Tre 
unge kvinder i hudfarvet tøj kravler ind 
under Elsepelses skind og undersøger, hvor 
meget det kan strækkes før det sprækker af 
løgne. Forestillingen er akkompagneret af 

livemusik fremsat af Morten Svenstrup og 
Nils Gröndahl fra ’Under byen’. 

’Når pølseskindet bedrager’ spiller i Hu-
set i Magstræde fra d. 19. – 27. November. 
(undtagen søndag d. 22) Billetbestilling på 
tlf. 26259580 eller på mail kaliber8@gmail.
com   

hk

Metro Efter længere tids 
striden har Naturklagenæv-
net på ny fastslået, at Kø-
benhavns Kommune fortsat 
skal lave lokalplan for de to 
planlagte metrostationer ved 
Gl. Strand og Marmorkirken. 
Dermed er der sat punktum 
for en sag, som har kørt siden 
juni måned. Og så alligevel 
ikke.
   For beslutningen har fået 
Københavns Kommune til at 
overveje, om en retssag skal 
være konsekvensen af den se-
neste udvikling. De mener, at 
Naturklagenævnet vil have 
en lokalplan for nogle ting, 
som normalt gennemføres 

uden lokalplan. Derfor bør 
afgørelsen prøves i retten, 
fordi den er principiel og kan 
have betydning for fremti-
dige afgørelser. 
   Udmeldingen vækker ikke 
forståelse hos Naturklage-
nævnet, som mener, at en 
lokalplan er naturlig i forbin-
delse med de to metrostatio-
ner: ”Det har stor betydning, 
hvordan man indretter sta-
tionerne med cykelstativer, 
cykelstier og anden trafik-
regulering, og derfor er det 
vigtigt, at der bliver lavet 
en lokalplan,” udtaler Lars 
Busck, formand for Natur-
klagenævnet. 

   Samtidig slås det fast, at der 
i afgørelsen ikke rokkes ved 
placeringen af de to stationer. 
Det er ellers tolkningen fra 
de borgergrupper, som har 
kæmpet mod metrostatio-
nernes placering. Lars Busck 
undrer sig over denne udmel-
ding, eftersom ”stationernes 
placering ved Gl. Strand og 
Marmorkirken ligger fast.” 
Han henviser i stedet til de 
byrumsmæssige udfordrin-
ger, hvor der skal fokuseres 
på regulering af trafikken 
omkring de nye pladser. 

ad@koebenhavneravisen.dk

Fortsat ballade 
oM Metrostationer
”Københavns Kommune skal lave lokalplan for metrostationerne ved 
Gl. Strand og Marmorkirken.” Det er beskeden fra Naturklagenævnet, 
som kommunen dog ikke uden videre havde tænkt sig at følge.

Af Anders Derlich

når PølsesKindet 
bedrager



Kig ind til os og se vores store udvalg i kiks, spændende marmelader, 
pesto, eksotisk te og fine olier.  Se også vores udvalg i chokolade og vin.

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

. Ost fra hele verden. Sandwich

. Charcuteri. Tapas

Køb din firmajulegave 
og værtindegave
hos Ostehjørnet! 
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