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Nye kræfter på 
kultorvet kald på kiNamaNdeN

Naboer klager over  
klub i St. StraNdStræde

Nyt galleri vil udfor-
dre købeNhavNerNe

gourmet-cupcakeS 
i Sværtegade

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

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

læS hele
artikleN 
på Side  20læS hele

artikleN 
på Side 31

læS hele
artikleN 
på Side 16

NY PROFILBUTIK

Store Kongensgade 40
København K

Tel. 52 17 83 38
www.benedikteutzon.dk

Mandag - Torsdag 10:00 - 18:00

Fredag 10:00 - 19:00

Lørdag 10:00 - 14:00

Oplev både det græske 
og danske køkken

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

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

Nybygget I årevis har hjørnegrunden ved Marmorkirken stået 
ubebygget hen. Men nu er grunden endelig bebygget – og der 
er åbent hus.

iNtervieW København er ved 
at blive en af Europas førende 
kosmopoler, mener engelske 
Ron Howell. Med sit nyåbnede 
galleri Stilnovo håber han, at 
få danskerne til at se over an-
dedammen og ud på den in-
ternationale 
kunst- og de-
signscene. 

Nyt galleri   
VIL UDFORDRE

1 klasses
reparationer 

fra morgen til
aften eller fra

dag til dag

Håndbyggede
CYKLER

st. kongensgade 57
1264 kbh k

tlf: 3311 1211
www.cykelmageren.dk

åbningstider

Mandag  
10.00 - 18.00

tirsdag - fredag
9.00 - 18.00

lørdag  
10.00 - 15.00c
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nJUBILÆUMSNUMMER

Københavneravisen 
er nået til nr. 50. Se 
samtlige forsider fra 
Københavneravisens 
4-årige historie. 

tietgeNS 
ærgrelSe 
ER NU BEByGGET    

TEKST ALExANDER HøjFELDT LUND  //  FOTO CHRISTIAN RICHTERS
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Næste nummer udkommer 
og bliver omdelt fra onsdag 
d 1. december 2010.

»Gaa en tur paa Østergade. 
Stoffet ligger i luften. Det skulle 
være mærkeligt, om De ikke 

snublede over et par nyheder.«

Henrik Cavling, 
dagbladet Politikens chefredaktør 
1905-1927

kolofoN

LEDER #1

LEDER #2

ByHISTORIKER: 
Sarah Ziegler Ehrenreich
szel@koebenhavneravisen.dk

Statuer støbt i bronze repræsenterer en vis 
metalværdi, og det er nu kommet så vidt, 

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

Summen af arkitektoniske og kunstneriske 
udtryk er med til at forme en by og gøre 

den original med bygningsdetaljer, udsmyk-
ninger og monumenter. Når fixpunkterne 
forsvinder, taber staden personlighed, og ga-
derummene bliver fattigere. Når et offentligt 
udstillet værk fjernes af danske og udenland-
ske forbrydere, volder det os alle skade.

Skrotningen er et groft overgreb, som kræver 
transportudstyr. Man kan undre sig over, at 

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

Satanismen hærger også i Kongens Have, 
hvor skulpturfestivalen måtte afbrydes 

før tid, fordi bøllelømler anrettede hærværk 
mod figurerne. Det er næsten risikofrit. Park-
betjente ses aldrig, og de bløde trafikanter er 
utrygge ved cyklernes magtovertagelse. Men 
det er en anden sag. Pas dog på byen og sørg 
for, at banditterne får deres straf.

Københavneravisen

Borte med Bondam. Hvem vil i grunden sav-
ne ham? For et år siden bemægtigede han 

sig en borgmesterpost ved at indgå en korridor-
aftale med Dansk Folkeparti, hvilket ikke vakte 
behag i baglandet. I resten af 2010 har han kon-
tor på Københavns Rådhus, så er han berettiget 
til lidt ekstra borgmesterpension. Han vil blive 
husket som en karikatur på en pamper.

Bruxelles skal nu have fornøjelsen af Bon-
dams foretagsomhed. Han skal holde den 

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

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

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

Københavneravisen

moNumeNt-miShaNdliNg

bye, bye boNdam

Håndlavede chokolader

Håndlavede chokolader

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

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



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
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H
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S
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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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DINITROL CENTER VALBY
D & C RusTBEskYTTELsE Aps.
Gl. køge Landevej 71, 2500 Valby
Tlf.: 36 16 33 66 - www.dinitrolvalby.dk

Har du ikke fået din bil rustbeskyttet 
eller efterbehandlet, er det en rigtig 

god idé at få det gjort nu.

kØR uDEN OM BILkØEN

Gratis lånebil

-MOD BILRUST

VERDENs BEDsTE
RusTBEskYTTELsE

®

gaderøveri på gothersgade
Fredag den 1. oktober 2010 kl. 04.58 blev en mand overfaldet ved Boltens Gård på Gothersga-
de af tre gerningsmænd. Under trusler om vold fik den ene gerningsmand udleveret mandens 
jakke af mærket ’Lindeberg’.
De tre gerningsmænd beskrives som: 
A: mand, udenlandsk herkomst, talte dansk med udenlandsk accent, ca. 20 år. Han var iført 
sorte joggingbukser og en ’Karl Kani’-hættetrøne. 
B: mand, ca. 20 år, udenlandsk herkomst. Han var iført grå joggingbukser og en ’Karl Kani’-
hættetrøje. 
C: mand, ca. 20 år, udenlandsk herkomst. Han var iført lyse jeans.

færdselsuheld med campingvogn på ålholmvej / bramslykkevej
Mandag den 4. oktober 2010 kl. 21.28 havnede en campingvogn i en butiksfacade, efter at den 
var hoppet af trækket på en bil.

røveri i urforretning på østergade  
Onsdag den 6. oktober 2010 kl. 12.38 henvendte fire pænt påklædte mænd sig i urforretnin-
gen. Mændene talte engelsk med østeuropæisk accent og var ikke maskerede. En pistol blev 
trukket frem og personalet søgte tilflugt i et af de andre lokaler. Gerningsmændene fik knust 
flere glasmontre ved hjælp af en økse og en hammer.

Gerningsmændene flygtede, med et stort antal kostbare ure, til fods ad østergade mod 
Kongens Nytorv, hvor de hoppede i en VW Golf stationcar.

Bilen blev efterfølgende fundet i Nyhavn ved Charlottenborg, og det viste sig, at den var 
stjålet.  

Eventuelle henvendelser kan rettes til Københavns politi, afdelingen for personfarlig kri-
minalitet / røveriafdelingen.  

vold og frihedsberøvelse på værkstedsvej
Fredag den 8. oktober 2010 kl. 11.46 var det med stor sandsynlighed den forkerte mand 
ukendte gerningsmænd tvang ind i en bil. Den 31-årige mand blev bundet med strips på hæn-
der og fødder og udsat for vold. Der opstod derefter diskussion blandt gerningsmændene om, 
hvorvidt de havde fat i den rigtige.

Den 31-årige blev sat af bilen på parkstien ud for nr.1a. Han måtte efterfølgende behand-
les for hjernerystelse og flere flænger.    

forsøg på voldtægt på en restaurant  i Nyhavn
Lørdag den 9. oktober 2010 kl. 05.57 henvendte en kvinde sig telefonisk til politiet og oplyste, 
at hun ca. en halv time forinden havde været udsat for et voldtægtsforsøg på en restaurant i 
Nyhavn. En mand var trængt ind på toilettet og havde forsøgt at rive tøjet af kvinden. Kvinden 
gjorde modstand og sparkede manden som flygtede fra stedet.
Gerningsmanden blev beskrevet som:   
A: Mand, dansk afstamning, ca. 24 år, karseklippet i siden, skønhedsplet på kinden. Han var 
iført en hættetrøje.   

anholdelse af lommetyv i pilestræde
Søndag den 17. oktober 2010 kl. 04.56 blev en 38-årig mand tilbageholdt og overdraget til 
politiet efter, at han var taget på fersk gerning i lommetyveri.  

vold i pilestræde
Søndag den 24. oktober 2010 kl. 06.39 blev en patrulje standset ved Nørreport, hvor en grup-
pe personer stod sammen med en mand, der blødte kraftigt fra ansigtet.
Manden var blevet truet med en kniv ude foran restaurationen Skarv i pilestræde, og han var 
efterfølgende blevet skåret i ansigtet med en knust flaske.
Gerningsmanden beskrives som: 
A: mand, anden etnisk herkomst end dansk, 23-24 år, 185 cm, kort sort hår, tynd af bygning. 
Han var iført en grøn T-shirt, blå cowboybukser og en sort jakke. 
Manden blev bragt til Rigshospitalets traumecenter, hvor han blev behandlet for en dyb flæn-
ge i den ene kind.

eventuelle henvendelser i sagerne kan rettes til Station city på tlf. 33 14 14 48

de blå bliNk
Af Alexander Højfeldt Lund

ROYAL MINI SKO

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

 



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

FOrretter

Håndskåret CarpaCCiO aF OkseMørBrad 115
Trøffelolie / Parmesan / Syltede Svampe

tatar aF Laks 95
Tomater / Persillemayo / Salt Nougatine

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

tOMatsuppe 75
Creme Fraiche / Purløg / Semi-dried Tomater

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

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

HOvedretter

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

WOkken 155
Kylling / Grønsager / Nudler / Chilisauce

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

dagens Okse 245
Bearnaise / Kartoffel / Løg i Tekstur

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

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

stegt ungHaneBryst 165
Hvidvinssauce / Chorizo / Perlebyg / Gulerødder

dessert

udvaLg aF Oste 75
Oliven / Rugbrød / Radiser

ZOO CHOkOLade dessert 75
Gâteau Marcel / Fudge / Havtorn

CHeese Cake  75
Blomme / Karamel / Melisse

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

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

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

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

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

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

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

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

tOMatsuppe 75
Creme Fraiche / Purløg / Semi-dried Tomater

kartOFFeL & pOrre suppe 75
Sprød Bacon / Croutoner / Krydderurter

FrOkOst

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

purpLe rain 38
Rødbede / Æble / Ingefær

ZOO passiOn 38
Ananas / Æble / Passion

super tan 38
Gulerod / Æble / Ingefær / Appelsin

detOx 38
Appelsin / Mynte / Hyldeblomst

sWeet Winter 38
Tomat / Selleri / Æble / Gulerod 

Alle juice er 50 cl.

juiCe

ZOO Bar · sværtegade 6 · 1118 køBenHavn k · BOOking på WWW.ZOOBar.dk · +45 3315 6869
tirsdag-Onsdag 11-24 · tOrsdag 11-03 · Fredag-Lørdag 11-04
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ECO TATU
Eco Tatu er en avis/bladholder, men kan også bruges som 
fodskammel. Fremstillet i mørkt og lyst genanvendt træ.
Fås i Ipanema til kun Dkk. 1.590,-

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

ÅBNINGSTIDER: TIRSDAG - LØRDAG: KL.10.00 – 18.00

Glaskunst & butik 
Store Kongensgade 90

Tlf. 3313 7097
www.joergensenmoerchdesign.dk

fremgaNg Det går ikke så godt med økonomi-
en på spillestedet Copenhagen JazzHouse, der 
ligger på Niels Hemmingsens Gade. Faktisk 
har det stået så skidt til, at spillestedet har 
søgt om at få deres driftsstøtte for 2011 fra 
henholdsvis Kunststyrelsen og Københavns 
Kommune udbetalt snarest.

Det går bedre end tidligere
Kommunen har i den forbindelse sagt nej 
til at fremrykke deres tilskud for 2011, mens 
Kunststyrelsen har sagt ja. Ifølge Jonathan 
Fanøe, direktør for Copenhagen JazzHouse, 
skal ønsket om fremrykningen af tilskud dog 
tages med sindsro. 

”Den økonomiske situation for os er den, 
at det faktisk går bedre her i huset, end det 
har gjort i en årrække. Vi er mange nye men-
nesker, som er kommet til herinde, og udfor-
dringen for os er, at vi har overtaget et hus, 
som de sidste par år har haft store millionun-
derskud. Sidste år tabte huset næsten 3 mio. 
kr.,” siger han.

Ønsket om fremrykning af tilskud skal 
ses i lyset af, at Copenhagen JazzHouse som 
erhvervsdrivende fond ikke må lave en kas-
sekredit. Det betyder, at spillestedet kon-
stant skal være opmærksom på likviditeten, 
og det kan ifølge Jonathan Fanøe godt være 
et problem i branchen, fordi der nemt kan 
opstå perioder, hvor indtjeningen ikke er så 
høj som forventet. Dette oplevede man i som-
mers, hvor der ikke kom så mange betalende 
gæster som forventet, og derfor var der behov 
for likviditetstilførsel.

”Vi har i den forbindelse været i dialog 
med gode venner af huset og samarbejds-
partnere, heriblandt Københavns Kommune 
og Kunststyrelsen. Mere er der sådan set ikke 
i det,” siger Jonathan Fanøe.

Tre fokusområder
Direktøren peger på, at forretningen Copen-
hagen JazzHouse har brugt 2010 som et for-
valtningsår, hvor de senere års dårlige økono-
mi skulle vendes til en positiv udvikling. Og 
det er ifølge Jonathan Fanøe lykkedes:

”Det går faktisk fremad. Det store million-
underskud fra sidste år har vi fået vendt til et 
underskud på omkring 1 mio. kr. i år, og næ-
ste år budgetterer vi med sorte tal. Så huset 
kommer til at stå stærkere, end det har gjort 
tidligere,” siger han.

Copenhagen JazzHouse har i den nye kon-
struktion valgt at inddele huset i tre fokus-
områder, som er henholdsvis jazzklubben, 
natklubben og events og udlejninger. Nat-
klubben skal gerne stå for en stor del af ind-
tjeningen i huset men har de senere år kørt 
dårligt. Denne udvikling prøver huset nu at 
vende.

”Vi har ansat en natklubschef og brugt 
rigtig meget energi på at få positioneret den 

del af forretningen, som står stærkt. Det er vi 
lykkedes med, og det er jo enormt godt,” siger 
Jonathan Fanøe.

Samtidig har Copenhagen JazzHouse skå-
ret ned på alle unødvendige udgifter og in-
vesteret på andre poster, så forretningen står 
stærkt til næste år, forklarer direktøren:

”Når vi næste år budgetterer med sorte 
tal, så er det ikke med en forventning om, 
at vi kommer til at sælge mere i baren eller 
gør det bedre på anden måde. Vi budgette-
rer med at ligge på samme omsætning som 
i 2010, men at vi i 2011 ikke har de samme 
faste omkostninger som i 2010.”

Gode og dårlige dage
Jonathan Fanøe vil dog ikke lægge skjul på, at 
det er en svær tid for kulturen. Det har været 
hårdt økonomisk at komme igennem 2010, 
men i øjeblikket tyder alt på, at spillestedet 
kan gå 2011 i møde med fornyet energi. Det 
skal dog ikke være nogen hemmelighed, at 
tilskud fra privatpersoner eller fonde altid er 
velkomne.

Det er da heller ikke nemt at begå sig som 
spillested i Indre By. Således siger medejer af 
spillestedet Mojo Blues Bar, Rasmus Vinther, 
at det generelt er svære økonomiske betingel-
ser, de må kæmpe med på det lille bluessted 
på Løngangsstræde:

”Vi har gode og dårlige dage, og det har 
vi altid haft. Vi kan dog godt mærke, at der 
har været økonomisk krise. Desuden er vi nu 
blevet skåret ca. 100.000 kr. i støtten til næste 
år, så jeg forventer ikke, at det kommer til at 
gå bedre til næste år,” siger han.

Omvendt kan Culture Box på Kronprinses-
segade fortælle, at det går bedre end tidligere. 
Den økonomiske krise er for deres vedkom-
mende overstået, og det første halvår i 2010 
har været deres bedste nogen sinde, fortæller 
bestyrer Daniel Kaarill. 

copeNhageN JazzhouSe 
Ser mod bedre tider

Spillestedet Copenhagen jazzHouse har haft økonomiske 
problemer de seneste år, men direktøren ser fortrøstnings-
fuldt frem mod 2011.

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

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

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

JAILHOUSE
BAR/RESTAURANT

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

Menu
Forretter

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

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

Hovedretter
Grillet laks.....169.00

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

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

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

Med kartoffelmos, savojkål, bagte selleri, 
hertil portvissauce.

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

crème fraîche, dagens garniture samt sauce bearnaise

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

Desserter
Vanilieis.....67.00   

På hjemmelavet æblekompot tilsmagt med kanel, 
hertil granatæbler.

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

hertil hjemmelavet kærnemælkssorbet.

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

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

Vin menu 
bestående at et glas udvalgt vin til hver ret

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

JAILHOUSE 
JULEFROKOST 

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

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

---XXX---
Flæskesteg med hjemmelavet rødkål

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

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

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

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

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

Restaurantens
Danske Torsdags speciel

Wiener schnitzel
Stor snitzel af kalve inderlår

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

Kr. 139.-

URMAGEREN
Dronningens Tværgade

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

Ortopædisk fodtøj
Fodindlæg

Skoreparation
Nørre Voldgade 20
1358 København K

Telefon 33 13 51 42
www.wurtzen.dk

geNåbNet Pladerne, der 
spærrede for udsigten til Tri-
nitatis Kirke og lukkede lyset 
ude, er blevet fjernet, den 
centrale trappe er revet ned 
og materialerne genbrugt 
til at bygge nye møbler, og 
det før så mørke caféområde 
fremstår nu lyst og indby-
dende.

Også Studenterhusets 
øvre etage er blevet sat i 
stand med arbejdspladser til 
de studerende. Der er kom-
met elevator, gruppearbejds-
rum og stille-læserum.

Studenterhuset på Køb-

magergade har eksisteret 
siden 1984. Det er primært 
lavet for studerende ved Kø-
benhavns Universitet men er 
åbent for alle.

Studerende ved Køben-
havns Universitet er automa-
tisk medlemmer af Forenin-
gen Studenterhuset, mens 
studerende fra andre vide-
regående uddannelser kan 
tegne medlemskab i caféen.

Studenterhuset serverer 
gratis kaffe til deres medlem-
mer i hele uge 44.

slp@koebenhavneravisen.dk 

StudeNterhuSet 

geNåbNer
Af Sarah Louise Pedersen

Efter fem måneders ombygningsarbejde 
har Studenterhuset på Købmagergade 
atter slået dørene op for de københavn-
ske studerende.
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Julen 2010
Vi åbner igen i år op for Vores 

klassiske Julebord.
i år Vil det Være bestående af:

Marineret sild, Julesild & M-sild

rødspættefilet Med reMoulade

graVet laks Med ræVe sauce

røget hellefisk Med røræg

reJer Med æg og Mayonnaise

æbleflæsk

andebryst Med surt

Medisterpølse

hJeMMelaVet leVerposteJ Med bacon

ribbensteg Med rødkål

ost & ris a lá Mande

 pris pr. person 340,- 

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

forudbestilling.

ring oM nærMere inforMation

STORE KONGENSGADE 56

restaurant  M 

store kongensgade 56

tlf: 33 15 85 77

I    DOGS
Hundesalon & shop

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

www.ilovedogs.dk

NYHEDER
Masser af nyt 

vintertøj

Det Buddy belt “FAWN”
i cognacfarvet skind

eksklusivt hos 
I LOVE DOGS

aNmeldelSe  Anonyme ca-
féer i stål og krom, rygereg-
ler og emsige naboer er blot 
en håndfuld af de farer, der 
truer den danske værtshus-
kultur. Vi har glemt glæden 
og værdien ved værtshuset, 
mener Simon Staffeldt Schou 
og David Turner Jacobsen, 
der med bogen ’Mens verden 
venter’ stiller sig i forreste 
række til forsvar for de brune 
stuer. 
Men de gør det ikke alene. 
Gennem en række samtaler 

med mere eller mindre kend-
te danskere får de to forfat-
tere fortalt historien om det 
københavnske værtshusliv 
og vist 15 af byens mest iko-
niske beværtninger frem. 
De små fortællinger

De medvirkende er vel 
valgt og har ikke bare kloge 
betragtninger men også un-
derholdende historier. Fx 
fortæller Pernille Rosen-
krantz-Theil om sin politiske 
skoling på Vesterbro-værts-
huset McKluud,  og Mette 

Horn om dengang hun sam-
men med sine brødre for-
fulgte faderens ånd på Bo-Bi 
Bar, efter de havde taget af-
sked med ham på Gentofte 
Amtssygehus. 

Men man er heldigvis al-
drig i tvivl om, hvem der spil-
ler de egentlige hovedroller i 
bogen. 

Det er bl.a. det gamle sø-
mandsværtshus Café Nick. 
Et bohemeværtshus i sådan 
en grad at barens vægge bug-
ner af tegninger, malerier og 

litterær udflugt til købeNhavNS 
klaSSiSke værtSh uSe
I en tid hvor stadig flere værtshuse lukker, er ’Mens Verden 

Venter’ en tankevækkende og underholdende hyldest til byens  

gamle beværtninger.

Af Caroline Voetmann
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Farvergade 15 • 1463 København K • Tel. 33 91 82 80 • Fax 33 91 82 90
Man.-lør. 14-24 • www.reinwalds.dk • reinwalds@reinwalds.dk

VILD BJØRN

Vi serVerer også: 
Letrøget Bjørne-lår

med rød ”waldorf” salat
kr. 115,- 

Vild Bjørn i to tilberedninger
Langtids braiseret og som steg med Carl Johan 

svampe, kantareller og pommes rösti
kr. 265,- 

Bjørne-boeuf
af frisk hakket bjørnekød med
brombær-sauce og løg-kompot

kr. 175,- 
Den store Vildt Bjørne menu

kr. 500,-
 incl. udsøgte vine kr. 900,-

Bjørne-ragout
med spidsmorkler samt et godt glas

rødvin eller et godt glas øl

kr. 250,-

"

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

220,-

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

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

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

Vinstuen 
Bernikow

Køkkenet er åbent 
1100-1530

Prøv f. eks. 
byens bedste sild

Kristen Bernikows Gade 2

1105 København K

Tlf.: 33 12 52 56

BOGHUSET.DKlitterær udflugt til købeNhavNS 
klaSSiSke værtSh uSe

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

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

FROKOST

lukNiNg Butikken Luksus Ure og Smykke 
Outlet på Grønnegade lukker senest ved ud-
gangen af i år. Det fortæller indehaver Tor-
ben Hansen: 

”Vi har åbnet en butik på 100 kvadratme-
ter inde i Bredgade tilbage i december 2008, 
fordi butikken på Grønnegade er blevet for 

lille. Vi har dog holdt fast i den i to år for at 
sørge for, at kunderne er blevet klar over, at 
vi er i flyttet”. 

Butikken på Bredgade hedder Reeslev Co-
penhagen.

ad

Af Caroline Voetmann

skitser lavet af kunstnere, 
der i årenes løb har betalt 
deres barregning med kunst. 

Og Café Under Uret, der 
afholder andagt i tilfælde af 
en trofast stamkundes død. 
Her bliver den afdødes ind-
graverede ølglas smadret i 
rendestenen af de efterladte 
som et sidste farvel. 
Og så er der Hviids Vinstue, 
der imponerer blot ved sin 
alder på næsten 300 år.

Letkøbt værtshusromantik?
De mange historier og det 
brogede persongalleri finder 
en fælles stemme i  lovpris-
ningen af værtshuset som 
det klasseløse rum, hvor 
hiphoppere, alkoholikere og 
RUC-studerende kan mødes i 
en herlig smeltedigel. Et rum 
hvor man opfører sig ordent-

ligt, og et rum der i modsæt-
ning til resten af det travle 
samfund endnu har lov at 
fastholde tiden.

Men ikke alle beskrivelser 
af værtshuset er rosenrøde. 
I et af kapitlerne fortæller 
Mette Walsted Vestergaard, 
der selv kommer fra en arbej-
derbaggrund, om den gråd 
og skam og ulykke der følger 
med i familier, hvor ugeløn-
nen forsvinder bag baren. 
Også Søren Ulrik Thomsen 
advarer mod letkøbt værts-
husromantik med sin beskri-
velse af ”råbitre drukmåse 
der ser sig selv som ånds-
aristokrater”. Thomsen kal-
der sine værtshusbesøg ”en 
fridag fra æstetikken”, men 
som læser kan det være svært 
at tro på. For i Thomsens un-
derspillede tone gemmer der 

sig bogens mest poetiske be-
skrivelser. Som dem af øllets 
natur og værtshusets evne til 
anonym fortabelse. 

’Mens verden venter’ 
fungerer allerbedst som en 
hyldest til værtshuset, og ac-
cepterer man denne præmis, 
er der meget at hente i bogen, 
der både er tankevækkende, 
vedkommende og ligefrem 
smuk.

Mens verden venter – 
samtaler på Københavns 
værtshus. Gyldendal 2010. 
Medvirkende: Johan Olsen, 
Torben Steno, Mette Wal-
sted Vestergaard, Søren Pind, 
Henrik List, Kira Skov, Tor-
ben Weirup og mange flere.

Smykkebutik lukker



10 KBH K NOVEMBER 2010 ÅRGANG 5

NyåbNet Nostalgi og billige 
barpriser skal lokke køben-
havnerne til Gothersgades 
nyeste bar. ’Byens Fedeste 
90’er Bar’ hedder stedet, der 
passende byder op til dans 
med ny-klassikere som Ha-
thaway, Drömhus, Corona 
og Dr. Alban. 

Adressen på Gothersgade 
35 husede tidlige den ame-
rikansk-inspirerede steak-
restaurant Sparks, der måtte 

servere sin sidste bøf i janu-
ar måned. Baren åbner den 
5. november, hvor også jule-
bryggen rammer de danske 
gader. Der vil derfor være 
gratis juleøl indtil midnat, 
mens åbningen fejres med 
gratis drinks den følgende 
weekend. 

cv

charivari - LE pETIT CORSAIRE
A: - Må arbejdsledige snyde med aktiveringen?
B: - Nej, du almægtige, stymperen snyder jo for flere tusinde kroner, det tange-
rer socialt bedrageri!
A: - Må kommunen snyde staten med aktiveringen? 
B: - Helt så enkelt er det ikke, her drejer det sig om flere millioner, og en kom-
mune kan jo ikke begå socialt bedrageri. Som sådan. 
A: - Ikke?

A: - Kierkegaard hænges ud som Hitler-figur i den berlingske avis.
B: - Umuligt, Søren levede fra 1813 til 1855, mens Hitler…
A: - Hvad?
B: - Tudvad.

A: - Københavns brugere smider så meget affald på gaderne, at det koster 90 
millioner at fjerne det.
B: - Kommunen kan da bare bestemme, at pizzabakker højst må have en diame-
ter på 10 centimeter.

Håndlavede chokoladerHåndlavede chokolader

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

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

  80 år med lækker 
håndlavet chokolade!

 
I anledning af Alida Marstrand’s 80-års 

fødselsdag holder vi reception 
tirsdag d. 30. november kl. 15-17 i butikken.

 
Derudover giver vi 10% rabat på vores 

kendte chokolader i ugen
tirsdag d. 30.11 til og med lørdag d. 4.12.

udeN for voldeNe Den Born-
holmske Diamantspa er en 
helt ny attraktion, indviet 
2010. På 1.000 kvadratmeter 
er bygget et wellness-center 
i granit og sandsten, de en-
kelte bade og bassiner er 
navngivet efter klippeøens 
naturseværdigheder så som 
Rokkestenen og Den Våde 
ovn.

Hotel Griffen på Kystve-

jen og Radisson Blu Fredens-
borg Hotel på Strandvejen 
i Rønne har netop iværksat 
en offensiv for at trække kø-
benhavnerne til Bornholm 
i november og december, så 
julebad, julemad og julebal 
kan gå op i en højere enhed. 

Under et ophold på øen 
har denne signatur ople-
vet Diamantspaen, og den 
overgår de fleste danske og 

europæiske badetempler. 
Hele indretningen er origi-
nal og luksuriøs. Som gæst 
på hotellerne kan man bade, 
så meget man lyster. Gastro-
nomien og vinkælderen er i 
topklasse.
Bornholm er tæt på hoved-
staden, tre timer med bro 
og hurtigfærge og det halve 
med fly.

Mrs. City

fremStød for at lokke
folk i bad på borNholm

1990ERNE 
iNdtager byeN
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Sandwich .....................kr. 49,00
Parma skinke og bøffelmozzarella
Perlehøne og caponata
Bresaola og parmesan flig
Tyndsteg og marineret peberfrugter
Kalvekød med tunsauce
Grillet grøntsager og gedeost
Alle sandwich serveres i groft brød

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

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

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

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

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

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

ITALIAN
CONNECTION

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

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

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

Vi tilbyder oste, pølser og tapas fra hele verden!

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

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

45,- pr. stk.
Tapas for 2

199,-

Julefrokost!
9 forslag

eller du kombinerer.

Oplev hvad rigtig god mad kan gøre for dine gæster!

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

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

Vi kan bl.a tilbyde:

Humlekspressen ApS
Vandtårnsvej 64A

2860 Søborg
Telefon 39 18 37 37

Humleekspressen.dk

Fadølsanlæg med 1 hane

350,- kr (afhentet).

Tuborg Juleøl

25 liter fad, kun 610,- kr.

Braunstein White Christmas 

30 liter fad, kun 708,- kr

redNiNgSplaN Snart kan det 
være svært at få en død indi-
aner i kano med krigsmaling 
og sårskorper og skylle den 
ned med en lun junglejuice. 
Antallet af pølsevogne i Kø-
benhavn er nemlig faldet 
med en tredjedel fra 93 til 60 
på tre år.

”Kernekunderne er 
mænd på plus 40 år, og der 
kommer ikke nye til. Folk vil 
have sundere mad og sam-
tidig er udbuddet af etnisk 
fastfood som kebab og sushi 
blevet meget større,” siger 
områdechef i Teknik- og Mil-
jøforvaltningen Jesper Sejerø 
til Urban.

Kommunen vil gerne 
redde pølsevognen fra at for-
svinde og er derfor begyndt 
at undersøge, hvordan ’café 
fodkoldts’ varesortiment 
kan udvides.

”Mange pølsemænd må 
kun sælge pølser og soda-
vand. Vi har hørt fra flere, 
at leverandørerne ikke vil 
lade dem sælge andet. Der-
for overvejer vi at gå i dialog 

med leverandørerne, så pøl-
semændene får bedre vilkår 
for at udvide deres varesorti-
ment,” siger Jesper Sejerø til 
Urban.

Problemet for pølsevog-
nene ligger ikke kun i, at 
kunderne er forsvundet over 
til sushi- og kebabrestauran-
ter. Der sælges nemlig stadig 
det samme antal pølser som 
før. 

”Men selv om der er færre 
pølsevogne, er pølsesalget 
ikke faldet. Salget er bare 
rykket over på tankstationer 
og i 7-Eleven,” siger Rune Pe-
dersen, der er kommunika-
tionsansvarlig hos Tulip til 
Politiken.

ahl@koebenhavneravisen.dk

kommuNeN vil 
redde pølSevogNeN
Kommunen vil redde pølsevognene i Københavns gade-
billede. Antallet af pølsevogne er nemlig faldende. 

Af Alexander Højfeldt Lund



Klip ud og gem

FOOD BAR
BY BERRIS

ARRANGEMENT

FOOD BAR
BY BERRIS

MENUKORT

FOOD BAR
BY BERRIS

FOOD BAR
BY BERRIS

FIRMAFROKOST
✂

Foodbar kan stå for alt fra
menuforslag til service

Reception

Sommer buffet

Konfirmation

Dåb

Brunch

Bryllup

Fødselsdage

Firma arrangementer

Picnic

etc.

Eksempel på en ugemenu

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

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

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

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

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

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

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

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

Udvalg af vin, chokolade og andre delikatesser

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

Tlf. 4040 8871, Chr. IX’s Gade 3, 1111 København K, www.foodbar.dk
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Løngangstræde 21C - 1468 København K

mojo.dkmojo.dk

07. Okt.  kl.19:00
Omar & The Howlers (USA)  

27. Okt.  kl.21:30
Joe Filisko & Eric Noden (USA) 

28. Okt.  kl.19:00
Alan Haynes  (USA) 

04. Nov.  kl.19:00
Holmes Brothers (USA) 

13. Nov.  kl. 22.00
Missy Andersen Band (USA/DK) 

Blues Jam Hver Torsdag  kl. 22.00

BLUES NIGHT
EVERY NIGHT

- ALL YEAR!

Bør politikere gå ind i kampen for at bevare 
pølsevogne i København?

Erling Jensen
”Ja, det synes jeg. Nu spiser jeg ikke 
selv pølser, men det er der jo no-
gen, som gør. Pølsevogne er jo en 
institution i København, som jeg 
udmærket synes kan være støttet 
fra politisk hold. Måske ikke økono-
misk men med andre faciliteter som 
eksempelvis gratis stadeplads. ”

Zosia & Virginia
”De bør bevares i turistområder som 
eksempelvis ved Nyhavn. Dog mener 
vi, at de skal være renere og måske 
have et alternativ for vegetarer. Det 
er selvfølgelig fastfood, og når det en-
delig skal være den slags mad, er det 
bestemt bedre end McDonalds. ”

Bengt-Göra Stul
”Nu spiser jeg ikke så ofte pølser, 
men der er jo noget særligt ved den 
danske pølse. Om det så skal være 
en politisk sag, vil jeg nok sætte 
spørgsmålstegn ved. Men det vil 
være ærgerligt, hvis pølsevognene 
forsvinder. De bør efter min mening 
bevares.”

gadeNS 
stemme

Af Alexander Højfeldt Lund

Jul ”Et ualmindeligt trist 
syn”. Sådan lød kritikken af 
den julepynt, som Kjøben-
havns Juleudsmykning Aps 
havde hængt op på Strøget og 
Købmagergade i december 
sidste år. Nu har foreningen 
bag kritikken, Københavns 
City Center, selv påtaget sig 
opgaven at julepynte de trav-
le handelsgader. 

Siden januar har Copen-
hagen Christmas, der er et 
anpartsselskab under Køben-
havns City Center, arbejdet 
på højtryk for at finde den 
helt rigtige juleudsmykning 
til Indre By. 

”Det har været et stort 
projekt at finde den rigtige 
belysning og de rigtige til at 
hænge den op og få stiftet 
selskabet, få kontaktet alle 
butikkerne og få dem til at 
være med til at støtte,” siger 
Jan Michael Hansen, der er 
direktør i Københavns City 
Center. 

Det er første gang i 60 år, 
at Strøget og Købmagergade 
får ny juleudsmykning. Kjø-
benhavns Juleudsmykning 
Aps har siden 1947 stået for 
julepynten i Indre By, men 
selskabet gik konkurs i vin-
ters. Selvom dette års juleud-
smykning er ny, er der ikke 
ændret radikalt ved udtryk-
ket, forklarer Jan Michael 
Hansen: 

”Nu er julen jo et spørgs-
mål om traditioner, så vi er 
gået efter et udtryk, der lig-
nede, ikke det der var sidste 
år, men det der var året før. 
Det er en opdateret version, 
og det er en mere miljørigtig 
version, men ellers bliver det 
det traditionelle udseende 
med granguirlander med 
hjerter og stjerner”. 

Godkendt af 228 julemænd
I forbindelse med den årlige 
julemandsparade i juli fore-
tog Københavns City Center 

en prøveophængning på Strø-
get. Her blev den kommende 
juleudsmykning godkendt af 
228 julemænd fra hele ver-
den og af Dansk Julemands 
Laug. Også butikkerne, der 
finansierer udsmykningen, 
har taget godt imod den nye 
julepynt. 

”Vi har fået rigtig mange 
med, og vi er blevet positivt 
overraskede over, hvor godt 
der er blevet taget imod det,” 
siger Jan Michael Hansen. 

Når den nye juleudsmyk-
ning bliver tændt den 20. 
november vil også pladsen 
omkring Mindeankeret i 
Nyhavn være udsmykket, 
og Københavns City Center 
planlægger at udvide ud-
smykningen til flere sidega-
der næste år.  

hk@koebenhavneravisen.dk

Ny JuleudSmykNiNg 
i iNdre by
For første gang i 60 år får Strøget og Købmagergade ny 
juleudsmykning. 

Af Helle Kvist

Dansk frokostrestaurant 
af højeste kvalitet med 

hjemmelavede specialiteter af
friske råvarer efter typiske 

gamle opskrifter.

Larsbjørnsstræde 2
1454 København K

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

froKosTresTauranT

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



nyåbnet moderne
italiensk restaurant

Book jeres julefrokost nu

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

nyåbnet moderne
italiensk restaurant

Book jeres julefrokost nu

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

nyåbnet moderne
italiensk restaurant

Book jeres julefrokost nu

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

Den billigste biludlejning i København
Biler – Minibusser – Lastbiler – Varevogne – Handicapkøretøjer

H.C. Ørstedsvej 50B - 1879 Frederiksberg - Tel: (+45) 35 35 14 14

www.DyT-DyT.DK
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Københavneravisen er nået til nr. 50. På siden her kan du se samtlige forsider fra Københavneravisens 4-årige historie. 
Vi har skrevet om alt fra arkæologiske udgravninger i forbindelse med metrobyggeriet over VM for hjemløse til proble-
mer med diskotekslovgivningen. Ambitionen for de næste 50 numre er stadig at bidrage med nyheder, nærhed og nytte.  

Københavneravisen nr. 50



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

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

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

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

Vores bøffer laves med kærlighedVores bøffer laves med kærlighed
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Hørecenter Hovedstaden
Borgergade 18
1300 Købehavn K

Telefon 7070 2328
www.hca.dk

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

Ring og bestil tid
på telefon

7070 2328

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

  
- Hannibal, Trommeslager & Percussionist

          (Zididada m.fl.) 
            

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

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

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

Musik skaber glæde – og desværre også høreskader

Rexton musikerhøreværn fra Siemens

kr.69,-

kr.60,-

La Luna

Maglietta

K ASSENMEDVIN.DK

• Gratis levering i Storkøbenhavn
 
• Stort udvalg af vin & delikatesser
 
• Julevin i gavekarton, 
  trækasser eller kurve.
 
• Vinsmagning



19NOVEMBER 2010 ÅRGANG 5 KBH K

Så slår ESPRESSCO COPAGNIET APS dørene op for byens 

første Illy kaffebar. Hos os kan der købes kvalitetskaffe 

samt et udpluk af kager, salater, bagels og frem for alt 

Illy kaffe. Der findes flere varianter at vælge imellem. 

Bag Illy konceptet er en klar idé om, at kvalitet kom-

mer i første række, og det vil vi holde på. Vores priser 

er i et rimeligt leje, og derfor mener vi, at butikken nok 

skal få et godt og stabilt kundegrundlag.  

Åbningstider:

Mandag - fredag  800 - 1800

Lørdag - søndag  900 - 1700

Espresso Compagniet ApS   •    Jarmers Plads 1    •      1551 KBH K      •      Tlf.: 33 33 94 00

Fri konkurrence 
og tilskud
kommeNtar Et flot gratismagasin, der hedder KBH, findes flere 
steder i byen. Det beskæftiger en større stab af fuldt lønnede 
medarbejdere, og trods annonceindtægter er det svært at få det 
til at køre som forretning. 

Da nogle af byens politikere synes vældig godt om dette 
organ for arkitektur og æstetik, blev de bedrøvede ved mel-
dingen om, at KBH skulle forlise.

Halvanden millioner kroner skal der til, og dem vil bl.a. 
den radikale Anna Mee Allerslev gerne være med til at skaffe 
via den kommunale kasse. Men kan det offentlige overhove-
det bevilge driftstilskud til en privat bladudgiver?

Hvis magasinet officielt blev fremstillet og distribueret af 
en eller flere af de talstærke kommunikationsafdelinger på 
Københavns Rådhus, ville det være ærlig snak. Nu læner bor-

gerrepræsentationen sig op af noget konkurrenceforvridende, 
hvis støtten til vennerne vedtages.

For Københavneravisen er den blotte tanke om et tilsva-
rende driftstilskud nærmest svimlende, og vi får trøste os ved 
den frihed, det giver, at vi opererer på absolut markedsøkono-
miske betingelser. Vores læsere og annoncører er vores styrke 
og vejen til fremgang.

Mange hilsener
og på gensyn i det store julenummer!
Robert Haren,
Ansv. chefredaktør.
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Nybygget Den var en torn i øjet på C. F. Tiet-
gen, men nu er Tietgens Ærgrelse endelig 
blevet bebygget. Tietgens 260 år gamle plan 
er endelig blevet realiseret med færdigopfø-
relsen af den engelske arkitekt Tony Frettons 
nye bygning ’Tietgens Ærgrelse’ ved Mar-
morkirken.

Det er ejendomsselskabet Realea, der står 
bag opførelsen af den nye etageejendom på 
1.100 m2. 

”Vi stillede store krav til den anerkendte 
engelske arkitekt Tony Fretton. Vi bad om at 
få en bygning, der både bringer Frederikssta-
den til fuldendelse og forener de forskellige 
arkitektoniske stilarter, der omgiver den. Og 
det må siges at være lykkedes,” siger admini-
strerende direktør i Realea Peter Cederfeld. 

Ejendomsselskabet fejrer færdiggørelsen 
med åbent hus for alle interesserede fra søn-
dag den 21. til tirsdag den 23. november. Det 
er den eneste chance for at opleve bygningen, 
inden husets lejere flytter ind den 1. decem-
ber.

”Vi er glade for nu at kunne invitere by-
ens borgere indenfor og opleve det på egen 
hånd,” siger Peter Cederfeld.

Ikke et ikon
Mange arkitekter har igennem flere genera-
tioner prøvet kræfter med hjørnegrunden 
ved Marmorkirken, men uden held. Men nu 

er det lykkedes for arkitekten Tony Fretton at 
udfylde pladsen. 

Den engelske arkitekt har dog ikke leveret 
endnu et ikon til København. I stedet indta-
ger bygningen sin plads i hierarkiet og for-
søger ikke at være områdets samlingspunkt. 
Bygningen spiller sammen med den pompøse 
arkitektur og de ydmyge etage ejendomme, 
som er to velkendte sider af Købehavn.

”Sammenhæng er vigtigere for byer end 
ikoner, uden den får man blot en række side-
stillede genstande,” siger Tony Fretton om sit 
nye hus og understreger, at beskedenhed er 
en dyd for moderne arkitektur.

”Mens byer kan tilføres skønhed og orden 
gennem arkitekturen, får de deres karakter 
fra begivenheders påvirkning af dem og fra 
effekten af mennesker, der lever deres liv i 
dem,” siger han.

Der vil dog gå nogle år, inden huset står 
helt færdig. Blandt andet skal metrostationen 
ved Marmorkirken færdiggøres inden alta-
nerne på første sal kan monteres. Men ind til 
videre er Tietgen ikke så ærgerlig, som han 
har været.

ahl@koebenhavneravisen.dk

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

Store ringe er Vinterens Store HIT - lav 
din egen finger ring af 22 karat Sterling 
sølv - for mindre end 150,- kr.

BeadsNdrops 
- KUN 2. min fra Rådhuspladsen 

- Danmarks største udvalg  
af perle & smykke tilbehør 

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

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

læder snøre m.m.

BeadsNdrops.dk

STUDIESTRÆDE 41, 1455 KBH K

WWW.BEADSNDROPS.DK
eller besøg os på

 C i t y A v i s

 3 1 .   o k t o b e r   2 0 1 0   1 6 : 2 1 : 3 3

tietgeNS 
ærgrelSe 
ER NU BEByGGET     
I årevis har hjørnegrunden ved Marmorkirken stået ubebygget hen. 
Men nu er grunden endelig bebygget – og der er åbent hus.

TEKST ALExANDER HøjFELDT LUND  //  FOTO CHRISTIAN RICHTERS

Etageejendommen bærer navnet ’Tietgens Ærgrelse’ og er på godt 1.100 m2. 

Den er tegnet af den engelske arkitekt Tony Fretton

Der bliver udlejet til erhverv i stuetagen og første sal, mens de øvrige etager bliver udlejet til bebo-
else. De første beboer flytter ind den 1. december 2010.

Byggeriet er gennemført med Københavns Byggestyring A\S som byggestyrer og HaCaFro Rådgi-
vende Ingeniører A\S som rådgivende ingeniører.

fakta om Tietgens ærgrelse
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SE VINDUERNE MED DE MANGE TILBUD

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

MANDAG - FREDAG: 11-18 
LØRDAG: 11-16

52 ÅR I FIOLSTRÆDE

Smørrebrødscafé 
Svend Larsen’s efterfølger

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

frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.

Ny adresse:
St. Kongensgade 92 kld, København K

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

Nu også 
siddepladser 

 

fax: 33 12 06 37

Østerbro Frimærkehandel

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

www.oesterfrim.dk

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

PÅ AMAGER

XL-BYG BYGGECENTER
Kongelundsvej 364
2770 Kastrup

Her føres tilbudsvarerne fra
XL-BYG BYGGECENTER-avisen

KONGELUNDSVEJ

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

XL-BYG (med Proffcenter)
Tømmerupvej 77
2770 Kastrup

TØMMERUPVEJ

milandt terapi

Carina Dot Milandt 
Psykolog & Alternativ behandler

tlf. 60381516

       Medlem af Dansk Psykologforening

Terapi og 
psykologisk 
rådgivning

www.milandtterapi.dk
 

St. Kongensgade 96, Kbh. K

Tietgens ærgrelse set udefra.

Tietgens ærgrelse set indefra.
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hemmelige SpioNer 
i keJSergade
I 1969 blev en hemmelig lyttestation afsløret i et kælderlokale under Københavns Universitet i 
Kejsergade 2. Herfra havde spioner i flere år aflyttet rigets potentielle fjender.

TEKST/FOTO:  Sarah Ziegler Ehrenreich
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PALÆ_41x40.indd   1 09/06/06   16:36:00

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

FROKOST

Åbningstider
Man-Tors: 9.30 - 17.30
Fredag: 9.30 - 18.00
Lørdag: 9.30 - 14.00

Adresse
Gråbrødre Torv 16
1154 København K
Tlf.: 33 11 28 65
Mail: atleta@pedalatleten.dk

www.pedalatleten.dk

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

  

Det lille 

Apotek 
Er stedet hvis man 

ønsker hygge, 

nostalgi og god dansk 

mad. 

 

  frokost fra 95- 

aftenmenu fra 95-   

Store 

Kannikestræde15  

Telefon 

33125606 
www.detlilleapotek.dk 

tilbageblik Det var de studerende på Østasiatisk Institut på 
Københavns Universitet, der afslørede efterretningstjene-
stens aflytningscentral. De havde længe undret sig over, hvad 
de cottoncoatklædte mænd ofte lavede i gården mellem Kej-
sergade og Gråbrødre Torv, og hvorfor der kom sådan en mær-
kelig summende lyd fra kælderen.
De begyndte at holde øje med de fremmede mænds færden, 
og efter nogen måneder stod sagen klar: De mystiske mænd 
var spioner fra efterretningstjenesten, og de arbejdede på en 
lyttecentral under universitetet. 

Spionredde afsløret
Det hele startede 21. okt., da centralen blev afsløret, hvilket 
var ualmindelig uheldigt for efterretningstjenesten, idet det 

Det var her under universitets bygninger i Kejsergade og på Gråbrødre 
Torv at den hemmelige lyttecentral var placeret. Stedet var valgt, fordi 
det lå belejligt tæt på hovedpostkontoret og de udenlandske telexfor-
bindelser i Købmagergade. Men da studenteroprøret brød ud i Danmark, 
var placeringen pludselig meget uheldig.

var en specielt hemmelig central, som ikke engang alle i ef-
terretningstjenesten kendte til. Dagen efter var afsløringen 
nået ud i pressen, og samtidig arrangerede de studerende en 
mængde demonstrationer for at få klarlagt sagen og få centra-
len smidt ud. Al opmærksomheden gjorde det endnu sværere 
for efterretningstjenesten at tysse sagen ned.

Afsløringen skabte også en masse usikkerhed hos folk, 
for hvem var det egentlig, der blev aflyttet? Var det de stude-
rende? Eller var det almindelig mennesker med tilknytning 
til kommunismen? De studerende troede, at det var dem, der 
blev aflyttet, men det viste sig senere ikke at være tilfældet. 
Den Kolde Krig var dominerende i 1969, og Danmark var 
frontstat mod fjenden i Øst. Derfor var det sandsynligvis de 
udenlandske ambassader og potentielle fjender, der blev af-
lyttet, men det vidste man ikke på det tidspunkt, og efterret-
ningstjenesten ville ikke afgive nogen klare svar.

Midt i alt kaoset stod efterretningstjenesten med bukserne 
nede om anklerne. Deres hemmelige central var blevet afslø-
ret, og nu handlede det om at få lukket sagen så hurtigt så 
muligt. Centralen blev rømmet og alt bevismateriale skaffet 
af vejen. Pressens konstante fokus, og pres på efterretnings-
tjenesten generelt, tvang de ansvarshavende til at handle hur-
tigt.

Ytringsfriheden blev sat på prøve
Derfor beslaglagde politiet to venstreorienterede tidsskrifter 
for at publicere nye informationer omkring efterretningstje-
nestens virksomhed, men det fik bare sagen til at eskalere 
yderligere. Natten til d. 5. nov. skaffede politiet sig adgang til 
bladet Vietnam-Solidaritets redaktion og beslaglagde bladets 
side 21. Dagen efter var det tidsskriftet Politisk Revys side 9, 
der blev beslaglagt. Beslaglæggelserne udløste et ramaskrig i 
resten af pressen, der nu frygtede for deres ytringsfrihed. Spe-
cielt Information var fortørnede over censuren, og de valgte 
derfor at publicere de to beslaglagte artikler ordret. 

Beslaglæggelserne, der skulle have forhindret oplysninger 
i at komme ud til offentligheden, havde derfor modsatte ef-
fekt, og efterretningstjenesten anklagede de ansvarshavende 
redaktører for overtrædelse af straffelovens § 110 a, der fast-
slår, at man ikke må publicere oplysninger, der kan sætte ri-
gets sikkerhed i fare. Redaktørerne fra Information og de to 
mindre tidsskrifter blev alle sigtet for forskellige overtrædel-
ser af den danske lov, men resultatet blev, at pressen alligevel 
endnu engang fik slået sin ytringsfrihed fast. 

Kejsergadesagen nåede helt op på folketingsniveau, og det 
blev besluttet, at der skulle nedsættes et kontroludvalg, der 
skulle holde øje med efterretningstjenestens aktiviteter. Ud-
valget blev dog først oprettet i 1988.
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Nu også til de morgenfriske:
Friskbagt morgenbrød 

Sundt savsmuldsbrød
bagt på speltmel, rullet i savsmuld 

’Kong Ludvig’ –et ordentligt rugbrød
med masser af bløde kerner 

De bedste brød til de vildeste sandwich, 
Prøv vores hyggelige Café 

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

Konditori Antoinette, Østergade 24 b2. (Pistolstræde) 1100 kbh. K
Åbent man – lør 07:00 – 18:00. søn 08:00 – 16:00

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

NyåbNet Det er svært ikke at bemærke den nyåbnede 
juicebar på hjørnet af Fiolstræde og Krystalgade. Ind-
gangspartiet til Big Apple er nemlig malet i en hidsig 
lilla farve. 
Det er brødrene Christian og Thomas Kromann, der 
sammen med et par venner, står bag juicebaren, der åb-
nede i starten af oktober. 

Baren, der  breder sig over to etager, er indrettet med 
høje barstole langs vinduespartiet, og alt er holdt i ka-
rakteristiske grønne og lilla nuancer. På første sal, som 
endnu ikke er helt færdigrenoveret, er der indrettet et 
plateau, hvor gæster kan ligge og slappe af med enten en 
frisklavet sandwich, en kop kaffe fra The Coffee Collec-
tive eller en af de mange juicer, som Big Apple serverer. 
Man kan blandt andet vælge mellem de kuriøse varian-
ter; Libido Booster, Forever Young og Headache Healer. 

Big Apple på Fiolstræde 18 er brødrene Kromanns an-
den juicebar i Indre By. I juni åbnede de en Big Apple 
på hjørnet af Gothersgade og Kronprinsessegade, og med 
tiden håber de at kunne udvide med endnu flere, fortæl-
ler Christian Kromann. 

hk  

big apple åbNer 
eNdNu eN Juicebar
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tilBAGEBlik  Det at smøre smeltet svi-
nefedt eller smør på en halv skive rug-
brød kræver jo ikke den store opfin-
dersans. Allerede i Holbergs tid, hvor 
man spiste varmt klokken 12 og koldt 
klokken 19, bestod det kolde køkken 
af bl.a. smurte madder.  Smørbrød el-
ler smørrebrød eller butterbrot, som 
det blev kaldt i København, var ikke 
ligefrem fattigmandsmand, så dog et 
supplement til de sultne, for arbejde-
re, børn, studenter og soldater, nemt 
at tilberede og nemt at tage med til et 
ærinde andet steds. Smørrebrød i over-
ført betydning betød snart bagatel, 
det nemme billige svar på noget, ”for 
en slik”. I anden halvdel af 1800-tallet, 
da højkonjunkturer kom tilbage, spe-
cielt efter 1870, med faldende korn- og 
smørpriser og større købekraft hos 
folk, begyndte en luksureringsproces 
med det ydmyge kolde stykke smurt 
brød: oksebryst, spegesild, spejlæg, 
rullepølse bredte sig ovenpå fedt og 
smør. Og så garnituren: løg, purløg, 
dild, salat, relish, pickles, kapers – det 
blev mere og mere kalorierig, kulørt 
og fristende, lige som datidens garne-
rede damegarderobe. 

Men smørrebrød var dengang sta-
dig aftenspise, men nu belagt med 
højere status end før, og kunne nu 
også ordres på en pænere restaurant 
på Strøget. Den ældste bevarede smør-
rebrødsseddel (obs.: seddel- ikke kort!) 
stammer fra 1883. Komponeret hos 
Nimb i Tivoli. Den legendariske smør-
rebrødsrestauratør Oscar Davidsen 
begyndte at sælge smørrebrød fra sin 
vinhandel i 1888. Charcuteriforretnin-
ger tilbød alle vegne færdigsmurte og 
lækkert belagte stykker brød, lige til 

at tage med hjem i passende papir- og 
kartonemballage. Det må have været 
omkring 1900, at København og hele 
Danmark kunne levere sit første og 
eneste bidrag til verdensgastronomi-
en, perfekt og snart færdigudviklet ef-
ter nøje fastlagte kompositionsregler. 

Frokostrestauranter
I dag indtages ægte dansk smørrebrød 
i de specielle frokostrestauranter, 
også enestående i international sam-
menhæng. Deres historie er ikke lang, 
og dog! I de første hundrede år efter 
Absalon var Københavns huse byg-
get i bindingsværk på et enkelt lags 
kampestensunderlag. Først da mere 
stabile, helst grundmurede ydervæg-
ge kom til i 1400-tallet, kunne der ud-
graves kældre som dem man kendte 
fra kirker og klostre. På den måde 
kunne stueetagerne bedre affugtes. 
Kældrene kunne udlejes til mindre-
bemidlede småfolk som skomagere og 
først og fremmest øltappere. De solgte 
ud af kælderen men snart også til sid-
dende mandlige gæster. Fra 1600tallet 
kom der en hulens masse brændevins-
brænderier i gårdene og tilsvarende 
serveringssteder, således at øl & snaps 
blev et uadskilleligt par i disse ydmy-
ge kældre, hvor spillekort, raflebægre 
og drikkeritualer forenede de køben-
havnske småfolk såsom matroser og 
skippere, svende og mestre, soldater 
og konstabler, sjovere og vognmænd, i 
de mørke tilrøgede rum under jordens 
overflade. 

De stakkels mænd, der ikke havde 
en husbond med komfur og fælles 
bord at komme til, kunne få varm 
mad hos stegekoner og spiseværter i 
stegekældrene. De fandtes i alle byens 
kvarterer. Finker, blodpølse, kallun, 

byggrød, billige retter for få skillinger. 
Det var ugifte daglejere, arbejdsløse 
håndværkere, soldater og studenter, 
der også gerne ville spise et ordentligt 
måltid som familie og tyende. 

Stegekoner og øltapning
Når stegekone og øltapper giftes og 
går sammen om gæsterne og stiller 
tomme tønder og stole op i deres kæl-
der, har vi spiren til de senere grund-
lagte københavnske frokostrestauran-
ter. Læg mærke til, at de overlevende 
nuværende, der er højst et og et kvart 
århundrede gamle, næsten alle sam-
men ligger i kældre og modsat de fine-
re vinstuer i stueetagen har et rustikt 
og enkelt præg. De er alle udgået fra 
en håndværker- og handelsmandskul-
tur, fri for borgerskabets lysekroner, 
strittende lillefingre og dinner jacket. 
Et stykke smørrebrød, i hvert fald 
det klassiske højtbelagte, er en kalo-
riebombe til den fysisk aktive sulte 
mand, der i frokostpausen skal styrke 
sig med en eller to øl, en eller to snaps 
og et eller to store stykker næringsrig 
mad. Damer, dans, automatmusik og 
spilleautomater har i frokostrestau-
ranternes korte historie ganske logisk 
ingen plads haft. Først efter 1960 blev 
kvinder lempet ind, når de nu også ar-
bejdede inde i byen og havde frokost-
pause sammen med deres mandlige 
kollegaer. Fremskridtet ledsagedes af 
hankønnets muntre og ironiske kom-
mentarer.    

En halv snes dejlige lune, venlige 
steder ligger der endnu over et hun-
drede år senere, nogle af dem stiftet 
som simple ølkældre. Gerne ikke for 
tæt på de dyre strøggader, godt gemt 
væk fra de stundesløse shoppere.  Ka-
ren Kik, Schønnemann, Tivolihallen, 

Husmann’s, Kanal Caféen med flere. 
Hvert sted med sin historie, minder, 
fotografier, traditioner og specialret-
ter. Alle overholder imidlertid et fast 
regelsæt med hensyn til serveringens 
rækkefølge fra sild til gammel ost, 
bestilling, antal af frokostretter, snap-
seudvalg osv. Alle er fulgt med tiden 
og har fornyet sig med kalorielette 
småretter, danskvand og rygeforbud. 
Og kongen af smørrebrødet, Davidsen, 
har stadig et hjemsted udi St. Kon-
gensgade 70, Restaurant Ida Davidsen, 
med 250 forskellige slags indehaver af 
Danmarks længste smørrebrødssed-
del. 

Kulturen
Men for at vende tilbage til udgangs-
punktet: smørrebrød af den klassiske 
tunge slags blev fra 1970erne udsat for 
større og større pres fra indvandrede 
retter som pizza, pasta, maxisand-
wich, falafel, kebab og andre aggres-
sive invasoriske arter, så smørrebrødet 
var døden nær, fordi de unge fravalgte 
bedsteforældrenes nationale spisekul-
tur. Smørrebrødskulturen gik stille og 
roligt sin snarlige undergang i møde, 
fordi efterslægten råbte ”klamt!” Men 
tiderne vendte efter årtusindskiftet af 
mirakuløse årsager. I flere år har det 
været igen en del af de unges livsstil at 
fortære disse oldnordiske madder og 
nu hedder de ligefrem ”nice!” Sociolo-
ger og ungdomspsykologer har her et 
emne at tage op. Og følgende en øko-
nomisk naturlov har straks nye steder 
åbnet deres døre med smørrebrød på 
spisekortet. Et splinternyt sted på 
Gammel Torv kalder sig ligefrem kro, 
som om den lå langt ude på landet, 
hist hvor vejen slår en bugt.  

jj@koebenhavneravisen.dk

Smørrebrød 
fra 1880 til idag

Af byhistoriker Jan Janssen

Smørrebrød er out, helt out of 
date, var der i lang tid mange der 
påstod: men spisen har jo aldrig 
været helt ude i kulden! i Kat-
tesundet blandt andet, bag 
domhuset, ligger der endnu 
sådan en lille biks, der har 
hele sin dagsomsætning 
indenfor tre-fire timer i 
middagstiden. alle disse 
farvestrålende rugbrøds-
skiver ligger og frister 
i vinduet, rødkålsrødt, 
purløgsgrønt, æggegult, 
laksrosa.
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reStauratioN Kokken Peter Stub og 
hans kone Stephanie Michaud har 
sammen med Jens Slagter overtaget 
MR’s lokaler på Kultorvet. Herfra 
vil de drive restaurant under navnet 
Kultorvet 5.

Peter Stub har i mange år været 
tilknyttet Restaurant Kanalen på 
Christianshavn, de seneste tre som 
køkkenchef. Den rolle vil han også 
indtage på Restaurant Kultorvet 5, 
mens Stephanie Michaud, datter af 
den berømte franske kok Michel Mi-
chaud, kommer til at fungere som 
restaurantchef.

Jens Slagter, indehaver af Slagte-
ren ved Kultorvet, bliver økonomisk 
partner og leverandør af en stor del 

af den nye restaurants råvarer. Hans 
velrenommerede slagterbutik er 
kendt for at sælge økologisk kød og 
fjerkræ af høj kvalitet, både til re-
stauratører og private forbrugere.

”Jeg havde længe drømt om et 
sted, hvor vi kunne vise vores kød 
frem tilberedt,” forklarer han og fort-
sætter: ”Selvom mange restauranter 
allerede bruger vores produkter, gi-
ver det nye sted en mulighed for også 
selv at sætte prislejet”.

Mægler-match
Jens Slagter kommer dog ikke til at 
blande sig i den daglige drift af Kul-
torvet 5 eller i hvad der skal på spi-
sekortet. Den del overlader han til 

Stephanie Michaud og Peter Stub.
Hans samarbejde med parret kom 

i stand på en lidt atypisk måde. 
”Det viste sig at både de og jeg hav-

de kigget på restauranten. Ejendoms-
mægleren Poul Erik Bech spurgte så, 
om han måtte sætte mig sammen 
med et par unge mennesker. Vi af-
talte et møde - for mit vedkommende 
– og jeg tror også for deres – uden 
de store forventninger. Men vi faldt 
simpelthen så godt i hak. Så det var 
ejendomsmægleren, der førte os sam-
men, og han havde set helt rigtigt. 
Det skulderklap skal han have,” for-
tæller slagtermesteren.

Konceptet på den nye restaurant 
bliver langt mere folkeligt end hos 

den stjernebesatte forgænger MR. 
Frokostmenuen bliver dansk, mens 
aftenmenuen står på en blanding af 
det danske og det franske køkken, og 
samtidig kommer prislejet til at ligge 
på et niveau, hvor langt flere kan 
være med. 

”Jeg tror det bliver en bragende 
succes,” siger Jens Slagter.

Kultorvet 5 åbner den 10. novem-
ber.

slp@koebenhavneravisen.dk

Nye kræfter på kultorvet
Mads Refslund lukkede sin michelinrestaurant MR på Kultorvet i maj med planer om at genåbne på en billigere 
adresse. I august gik firmaet bag restauranten endelig konkurs. Nu rykker nye kræfter ind i lokalerne.

Af Sarah Louise Pedersen



Segers
babyhouse

Frederiksberg Allé 6 • Telefon: 33 24 32 16

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

med lille terrasse til pause og amning... “Kom og få demonstreret vores nye testvindende kombivogne 
  fra Micralite - i butikken lørdag d. 13. nov. fra 12-15”

Rejseseng nu 299,- 
SPAR 200,- Barnevogn med lift, 

taske, regnslag og 
myggenet Nu 3999,-
SPAR 1310,-

Pris på klapvogn: 
3699,- Barnevognskasse: 

1999,-

Åbent hus på Tietgens Ærgrelse
 

Oplev Tietgens Ærgrelse tegnet af 
den engelske stjernearkitekt Tony Fretton. 
Realea fejrer færdiggørelsen af byggeriet, 

der fuldender den 260 år gamle plan 
for Marmorkirkens omgivelser, 

med åbent hus for alle interesserede:

Søndag - tirsdag, 
den 21 - 23. november

Alle dage kl. 12 - 16

Hjørnet af St. Kongensgade/ 
Frederiksgade, København K  

Se hele programmet på www.realea.dk

Invitation

Realea er et helejet Realdaniaselskab
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Få et gratis konsulentbesøg og uforpligtende
tilbud på en renovering af dit køkken!

9.197,-

priseksempel: 
10 folielåger,

5 skuffefronter
15 greb

inkl. moms
og montering

Jyllingevej 64, 2720 Vanløse, 38791614, nygammelt.dk

Nygammelt
skift ikke køkken skift køkkenlåger

25 års jubilæum

før 10.820,-
spar 1.623,-

(gælder til og med d. 15. november)

SKIFT LÅGER PÅ KØKKENET
OG SPAR PENGE

SPAR 15 %
på alle pluslåger (folielåger)

DE GODE TILBUD FORTSÆTTER

Hvorfor skifte hele køk-
kenet, hvis indretningen 
fungerer godt? Skift kun 
facaden og spar penge.

Du er altid velkommen
til at få en køkkensnak 
i vores butik på Jyllinge-
vej, så kom forbi og hør 
hvad vi kan tilbyde!

www.Jagt og Fiskerimagasinet.dk
Nr. Voldgade 8, 1358 Kbh. 3333 7777

www.Hunters House.dk
H.C.Ørstedsvej 7, Frb. 33 222 333

Husk!
Vi sender også 
på postordre

Praktisk specialindrettet rygsæk
med indhold af alt hvad der be-
høves til en frokost i det fri.
Indeholder skeer, knive, gafler,
tallerkener, alukrus, skærebrædt,    

oplukker, salt/peber, servietter   
m.m. Isolerede rum til drikke    

varer og madvarer.
Service til 4 personer.

kager De amerikanske 
cupcakes har gået deres sejrs-
gang verden over. Nu har ba-
geriet Agnes Cupcakes intro-
duceret den lille kage med 
den karakteristiske tykke 
glasur cream cheese frosting 
på den københavnske suk-
kerscene.

”Det er vores ide at lave 
det, man kan kalde for en 
gourmet-cupcake. Vi bager 
vores kager hver nat, så de 
er friske til om morgenen og 
klar til at blive frostet. Vi la-
ver alt fra bunden, og vi bru-
ger ingen tørrede produkter,” 
forklarer Kristian Vangsga-
ard, der er stifter af Agnes 
Cupcakes.  

Bageriet i Sværtegade 2 
har 30 forskellige cupcakes 
på menuen. Blandt andet 
den kulsorte Licorice, der be-
står af sød lakridskage med 
saltlakrids på toppen, den 
lille lyslilla Blueberry lavet 
på friske blåbær og bageriets 
signaturkage Red Velvet: en 
chokoladekage med rødbede 
og flødeost som topping. 

Kageudvalget varierer dag 
for dag, og er man på udkig 
efter en særlig smagsvariant, 

kan det være en god idé at slå 
et smut forbi bageriets hjem-
meside, inden man besøger 
butikken. Her kan man nem-
lig via en kalender se, hvilke 
cupcakes bageriet laver på 
de forskellige ugedage. Hver 
dag laves der 15 ud af de 30 
forskellige kager, forklarer 
Kristian Vangsgaard: 

”Gulerodskagen har vi fx 
hver dag, for det er en kage, 
som er utrolig populær. Så 
har vi sådan en som vores 
cheesecake, som vi har valgt 
kun at lave om lørdagen. Det 
er for at gøre det lidt interes-
sant. Og så er der fx vores ba-
nankage, det er helt klart en 
af dem, som jeg personlig sy-
nes er bedst, og der er mange, 
der kommer herind mandag, 
onsdag og fredag kun for at 
få den. Så det er lidt skægt, at 
man kan trække folk herind 
på bestemte dage,” siger han.   

Siden Agnes Cupcakes 
slog dørene op i midten af 
september har der været rift 
om de forførende kager. På 
én dag formåede butikken at 
lange intet mindre end 1300 
cupcakes over disken. Stifte-
ren af Agnes Cupcakes er da 

heller ikke nervøs for, at folk 
på længere sigt skal få nok af 
de små, søde sager. 

”For vores vedkommende 
i og med at vi har gjort så 
meget ud af at dedikere kon-
ceptet kun til det, så tror jeg 
helt klart, at det er noget, 
der holder i fremtiden,” si-
ger Kristian Vangsgaard, der 
samtidig ser flere vinkler i 
cupcake-konceptet: 

”Inden for tre måneder 
kommer vi med vores egen 
linje i porcelæn, hvor der 
kommer tekopper og flade 
tallerkner, hvor der så er to 
huller; et til koppen og et til 
en cupcake, som man så kan 
servere med derhjemme. Der-
udover får vi et porcelænska-
gestativ og vores eget cupcake-
mix og cupcake papirforme, 
så man kan lave den nøjagtig 
samme kage derhjemme, som 
vi laver her”.    

Flere på vej
Indtil videre er Agnes 
Cupcakes i Indre By landets 
første og eneste bageri de-
dikeret den amerikanske 
cupcake. Men på sigt skulle 
det gerne blive til mange 
flere. Allerede nu er Kristian 
Vangsgaard i gang med at 
forhandle lejemål på plads 
på Østerbro, Vesterbro og i 
Hellerup og også Odense og 
Århus skal introduceres for 
de små cupcakes. 

Og ambitionerne stopper 
ikke her. 

”Om 5 år skulle vi gerne 
have 150-300 butikker over 
hele verden,” siger Kristian 
Vangsgaard. 

hk@koebenhavneravisen.dk 

Agnes Cupcakes på Sværte-
gade 2 har åbent mandag-fre-
dag kl. 9-19, lørdag kl. 10-18 
og første søndag i hver måned 
kl. 10-16. En cupcake koster 
25 kr. Butikken har landsdæk-
kende udbringning. Se mere 
på agnescupcakes.com

gourmet-cupcakeS 
i Sværtegade
I september åbnede Agnes Cupcakes byens første bageri dedik-
eret til de små amerikanske fristelser. Københavneravisen har 
talt med stifteren af det nye bageri. 

Af Helle Kvist
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Håndlavede chokolader

Håndlavede chokolader

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

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

Natteliv Beboerne i Nyhavn 
og i Store Strandstræde er 
frustrerede over en større 
natklub, der åbnede i gaden 
i foråret. 

Indre By Lokaludvalg 
har som en del af arbejdet 
med følgerne af nattelivet i 
Indre By spurgt beboerne i 
Store Strandstræde om kon-
sekvenserne af at få en nat-
klub som nabo. 16 beboere 
har henvendt sig, og meldin-
gen er, at beboerne føler sig 
meget generede af følgevirk-
ningerne fra natklubben. 

”Klagerne fra borgerne 
går på støj og larm, når folk 
går til og fra diskoteket. De 
går på, at gaden ligner en 
svinesti samtidig med, at 
taxaerne drøner igennem 
gaden. Desuden går de også 
på, at folk sniffer kokain i 
lange baner lige foran dør-
mændene,” siger formand 
for Indre By Lokaludvalg 
Bent Lohmann.

Partner i natklubben 
Morten Christensen mener, 
at det er totalt uacceptabelt 
med stoffer på gaden og på-
peger, at der skrides ind over 
for stoffer, hvis det opdages. 
Diskoteket forsøger også ge-
nerelt at imødegå larm og 
svineri i gaden ved at påpege 
det over for gæsterne.

”Jeg kan godt forstå, at 
naboerne er irriterede over 
larm på gaden, for det er 
den larm, de umiddelbart 
kan høre. Vi er meget popu-
lære i øjeblikket, og det er 
også kommet bag på os, hvor 
mange mennesker, der gerne 
vil ind. Men det eneste, jeg 
kan gøre er, at kommunike-
re ud til mine dørmænd, at 

folk skal dæmpe sig,” siger 
Morten Christensen.

Møde med myndighederne
Lokaludvalget har holdt møde 
med sekretariatet for Bevil-
lingsnævnet, Center for Miljø, 
politiet og Center for Sikker By.

”Vi har haft møde med 
alle de myndigheder, der er 
ansvarlige for håndteringen 
af nattelivet. Dem har vi givet 
alle klagerne og bedt dem om 
at gå videre med sagen. Men 
vi kan ikke gøre andet end at 
være budbringer. Vi kan sam-
le klagerne sammen og være 
vedholdende over for myndig-
heder om, at de også skal gøre 
noget ved det,” siger Bent Loh-
mann.

Ved mødet aftalte man 
desuden at mødes med jævne 
mellemrum for på længere 
sigt at finde løsninger.

”Vi synes til hver en tid, at 
det er vigtigt at finde løsning 
på de problemer, der måtte 
være. Men vi kan ikke gøre 
noget, da vi ikke er myndig-
hed på området. Vi tager det 
ad notam, at der er problemer 
med støj i nattelivet, men vi 
har ikke på den måde nogen 
myndighedsfunktion,” siger 
kontorchef i Center for Sikker 
By Lea Bryld. 

Natklubben vil meget ger-
ne imødekomme beboernes 
klager, men Morten Christen-
sen mener ikke, at natklub-
bens placering er forkert.

”Jeg forstår de naboer, der 
klager. Jeg vil meget gerne 
have en konstruktiv dialog 
om, hvad vi kan gøre bedre, 
så vi kan lave nogle konkrete 
tiltag. Men jeg synes, at der 
skal ligge et diskotek i Store 

Strandstræde. Nyhavn ligger 
lige rundt om hjørnet, så jeg 
synes egentlig, at placeringen 
er i orden,” siger Morten Chri-
stensen. 
 
Dialog med natklubben
Klagerne fra beboerne i Store 
Strandstræde ligger nu hos 
myndighederne, men lokalud-
valget har ikke været i dialog 
med natklubben omkring kla-
gerne.

”Vi har ikke været i dialog 
med ejeren af diskoteket. Det er 
ikke vores opgave.  Det er kom-
munens opgave at overbringe 
klagerne,” siger Bent Lohmann.

Natklubben har heller ikke 
været i dialog med myndighe-
derne omkring de konkrete 
klager, og ved derfor ikke, hvad 
klagerne præcis går ud på.

 ”Jeg har snakket med Bevil-
lingsnævnet og Center for Mil-
jø, men det har ikke været i for-
bindelse med konkrete klager. 
Det har mere været en løbende 
dialog om, hvordan vi skal for-
holde os til forskellige ting,” si-
ger Morten Christensen.

Morten Christensen efter-
lyser en mere nuanceret dia-
log, der også tager højde for, at 
natklubben faktisk gør meget 
for at forbedre de ting, der kan 
forbedres.

”Vi gør langt mere end gen-
nemsnittet for at imødekomme 
vores naboer. Vi har folk på ga-
den, der gør rent, og vi holder 
beboermøder. Jeg savner nogle 
gange, at diskussionen er lidt 
mere nuanceret, og at folk har 
lidt mere forståelse for, at vi 
faktisk gør rigtig meget – og 
mere end loven kræver,” siger 
Morten Christensen. 

ahl@koebenhavneravisen.dk

GreenlandArt.dk
Løvstræde 6

1007 København K
tlf.: 4112 7481

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

- dit nye fristed -

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

KAFFE    KUNST   KÆRLIGHED

Velkommen til

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

Naboer klager 
over Natklub 
i Store StraNdStræde

Indre By Lokaludvalg har modtaget flere klager fra naboer til en stor 
natklub i Nyhavn, der åbnede i foråret. partner i natklubben Morten 
Christensen efterlyser en mere nuanceret og konstruktiv dialog.

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

City Kroen’s Store Jule-Buffet

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

Marineret sild med kapers 

Karrysild med rødløg

Fiskefilet med remoulade

Æg & rejer med mayonnaise

Roastbeef med pickles & peberrod

Sylte med sennep & rødbeder

Lun leverpostej med bacon & champignon 

Stegt medisterpølse

Frikadeller med agurkesalat

Glaseret skinke med grønlangkål

Ribbensteg med rødkål

Ris á lá mande med kirsebærsauce

Priser

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

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

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

Alt dette for kun kr. 99,-

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

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

Lukkede selskaber private/firmaer

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

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

samt soft fri bar.

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

Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13

www.cafevictor.com

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

BOGHUSET.DK

Kald på
Kinamanden

af Tårnfalken 

I folkerepublikken Kina fin-
des der nu 110.000 kilome-
ter jernbane, heraf er 13.000 
km. beregnet til hurtigtog. 
Den seneste strækning mel-
lem Shanghai og turistbyen 
Hangzhou er netop taget i 
brug. Strækningen er 200 
km., og eksprestoget kan køre 
350 km./t. På 20 måneder er 
denne banestrækning gjort 
klar til brug.

20 måneder. Her i byen 
skal vi vente 80-100 måneder 

på at få udvidet en metro, og 
ganske vist foregår det under 
jorden i en skrøbelig by, der 
godt kan finde på at brase 
sammen, som det skete ved 
anlæggelsen af en metro ved 
stadsarkivet i Køln. Her for-
svandt 1000 års historie i mud-
der, så galt behøver det ikke at 
gå med Marmorkirken, men 
er den ikke også lidt forældet?

Man funderer over, hvor-
for København skal ligge i 
byggerod i 8-10 år på grund 
af en metro. Da Budapest fik 
metro i 1898 – ja, 1898 – tog 
det også 20 måneder at an-
lægge den.

Måske skulle Metrosel-
skabet overveje at hidkalde 
kinesiske jernbaneingeniører 
og arbejdere, der rubber neg-
lene lidt mere og måske har 
større respekt for vores antik-
ke huse; Kina er som kultur-
nation noget ældre end vores 
primitive fædreland.

I forvejen bliver det uden-
landske entreprenører, der 
tager opgaverne. Så lad dog 
Kinas jernbanemænd komme 
til. Der er allerede flere re-
stauranter til dem, og Casino 
Copenhagen trænger til friske 
klienter.
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Eksklusivt tøj & accesories
Nyt  &  Genbrug

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

HENRIETTE  HORNSLETH
DIAMANT- OG ÆDELSTENSLIBER

DIAMOND AND GEMCUTTER
By appointment

· Vurdering

· Salg af sten

· Reparation
  &
 forarbejdning

· Kurser

· Foredrag

· Ekskursioner

www.hhornsleth.dk
henriette@hhornsleth.dk

Telefon 21 28 89 56

iNtervieW  En enkelt Arne 
Jacobsen stol har sneget sig 
ind bagerst i det lyse lokale 
i Antonigade. Omgivet af 
glaskunst, stålskulpturer og 
plastikmøbler springer den 
danske klassiker i øjnene  
som et velkendt ansigt i en 
fremmed mængde.  

Ron Howell er speciali-
seret  i italiensk kunst og 
design og sælger i sit nye gal-
leri og butik en blanding  af 
vintage-design og moderne 
værker. Det italienske har 
for Howell været en livslang 
forelskelse, som han føler, 
at københavnerne nu, mere 
end nogensinde, er klar til at 
tage del i:

”Jeg har besøgt Køben-
havn regelmæssigt gennem 
de sidste 14 år, og i løbet af 
de sidste 5-6 år har jeg ople-
vet, at byen er blevet meget 
mere international. Det er 
der fantastiske ting for-
bundet med. Mere liv, flere 
muligheder. Da jeg først be-
gyndte at komme her, var der 
ikke meget caféliv, og det var 
nærmest umuligt at opdrive 
en espresso. Der er kommet 

mange flere nationaliteter til 
byen, men jeg føler samtidig, 
at danskerne er interesserede 
i at tale med mig og høre, 
hvorfor lige jeg er her. Med 
alt det nye er der altid faren 
for, at byen mister sin indi-
vidualitet. Men noget af det, 
der er fantastisk ved Køben-
havn er, at her skyller man 
ikke bare barnet ud med ba-
devandet,” siger Ron Howell, 
der i samme åndedræt  næv-
ner steder som Perchs Tehus, 
konditoriet La Glace og den 
gamle vinbutik Kjær og Som-
merfeldt.

Nyt og gammelt
Det er netop den rette kombi-
nation af nyt og gammelt, der 
fascinerer galleristen, som me-
ner, at både danskerne og ita-
lienerne mestrer denne kunst 
til fulde. Han fremhæver den 
italienske stil, hvor moderne 
glasgulve bliver en del af re-
næssancekirker, mens han 
af danske eksempler blandt 
andet peger på den moderne 
bølge af dansk madlavnings-
kunst, der fokuserer på tradi-
tionelle danske råvarer.

”For mig er der mange 
lighedspunkter mellem Dan-
mark og Italien. I begge lan-
de er der en stærk tradition 
og en stor stolthed ved hånd-
værk. Noget, der har stor be-
tydning for både detaljen og 
for kvaliteten. Begge lande 
trækker på denne tradition i 
deres design, og det er en af 
grundende til, at de to ting 
sammen giver mening for 
mig. Med butikken håber 
jeg, at også danskere vil kun-
ne se dette,” siger galleristen.

Danske patrioter
Ron Howell er dog klar over, 
at han har en udfordring 
foran sig. For selvom Køben-
havn med årene er blevet en 
international hovedstad, fø-
ler han, at danskerne stadig 
har en tendens til at være 
særlig patriotiske, når det 
kommer til design:

”Jeg har fornemmelsen 
af, at de kigger efter dansk 
design, før de kigger andre 
steder. Mange danskere har 
fået godt design ind med 
modermælken, men vil man 
virkelig som 30-årig bo som 
sine forældre eller bedste-
forældre? Jeg siger det ikke, 
fordi jeg ikke kan lide dansk 
design, jeg har masser af det 
selv og elsker det, men hvis 
du nu har en Kjærholm-stol, 
hvorfor så ikke også få noget 
italiensk design ved siden af?  
Det jeg prøver at vise er ikke 
et alternativ, men en kompli-
menterende idé”.

Galleri og butik Stilnovo 
ligger i  Antonigade 9

cv@koebenhavneravisen.dk

Nyt galleri  
vil udfordre 
købeNhavNerNe
København er ved at blive en af Europas 
førende kosmopoler, mener engelske Ron 
Howell. Med sit nyåbnede galleri Stilnovo 
håber han, at få danskerne til at se over 
andedammen og ud på den internationale 
kunst- og designscene. 

Af Caroline Voetmann



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

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

Ristorante San Giorgio

Rosenborggade 7

1130 kbh.k

tlf.: 33126120

fax: 33126620

webside: www.san-giorgio.dk

email: ristorante@san-giorgio.dk

Åbningstider:

Mandag - lørdag 18:00-23:00

søndag: lukket

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

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

Kontakt os og hør nærmere om hvad vi kan tilbyde.

La Vecchia Signora


