
09 12 13 1511

Grillbar i Ny Øster-
Gade koNkurs

GraFFiti udstilliNG: 
it’s about time

Fra HallGreN til 
biNGboNG

moNtmartre – Jazz-
sceNeN deNGaNG oG Nu

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

Brunch/Frokost
Brunch-Menu   –   Lørdag & søndag 11.30 – 15.00

125,- kr.  pr. person
Udover Brunch - á la carte Tapas fra 55,- kr.

Selskabslokaler - Store Kongensgade 72
www.store-kongensgade72.dk

OKTOBER 2009 - ÅRGANG 4 - www.koebenhavneravisen.dk OMDELES TIL SAMTLIGE BUTIKKER, RESTAURANTER & CAFÉER

op aF kuNstkældereN!
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budGetForliG Det kommunale budget for 2010 blev vedtaget med bredest muligt flertal for 
bare anden gang i de seneste 45 år. Derfor var der også udpræget tilfredshed med for-
handlinger, efter forligets afslutning natten til torsdag den 17. september.

læs Hele
artikleN 
pÅ side 10

skiltNiNG  Flere og flere af Strøgets sidegadebutikker benytter sig af såkaldte levende skilte 
i forsøget på at trække kunder ned i sidegaderne. Nødvendigt, mener butikkerne. 
Fjollet markedsføring, siger chefen for Københavns City Center. 

Af Helle Kvist

Af Hjalte Kragesteen

Historisk bredt budGetForliG pÅ rÅdHuset

sideGadebutikker 
SKILTER MED pROBLEMER

portræt I Nyhavn 17 ligger 
Tattoo-Ole, og i Nyhavn er den 
lille kælderbutik den sidste af 
sin slags. På verdensplan er det 
den ældste. Københavneravi-
sen har mødt ejeren Bimbo til 
en snak om 
tatoveringer 
før og nu.

VerdeNs 
ældste 
tattoo-sHop
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Næste nummer udkommer 
og bliver omdelt fra onsdag 
d. 4. november 2009.

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

snublede over et par nyheder.«

Henrik Cavling, 
dagbladet Politikens chefredaktør 
1905-1927

koloFoN

LEDER

ByHISTORIKER:
Jan Janssen
jj@koebenhavneravisen.dk

Sidste dag i september kunne man iagt-
tage usædvanlig mange flyttevogne i 

det indre København. Et ikke nærmere 
kendt antal kontorer og forretninger blev 
pakket sammen. Nogle flyttede til andre 
lokaler, andre gav op. Antallet af tomme 
etagemeter steg. Og byens kerne blev ud-
hulet.

Sandsynligvis er de stigende dækning-
safgifter blandt årsagerne til, at er-

hvervslivet må affinde sig med mindre 
centralt placerede domiciler. Dækningsaf-
giften er en ekstra skat, som det står kom-
munerne frit for at opkræve. Københavns 
overbemandede kommune scorer en rund 
milliard ved at udskrive en ekstra ejen-
domsskat oven i ejendomsskatterne.

Skønt Ritt Bjerregaard har erklæret sig 
som tilhænger af en erhvervspolitik, 

som trækker flere mindre virksomheder 
til byen, veksles denne velvilje ikke til 
virkelighed. Fristelsen til at beslaglægge 
andre menneskers penge er for stor, og 
der er altid et værdigt offentligt formål, 
der trænger til en skilling.

Skatter på fast ejendom reguleres i 
forhold til ejendomsvurderingen, der 

justeres i forhold til handelspriserne. Det 
tager tid at nedregulere vurderingerne, 
når markedet mister pusten. Husejerne 
og deres lejere dobbeltbeskattes på et op-
pustet grundlag. Man kan klage over vur-
deringerne og dermed dækningsafgiften, 
men retfærdighedens mølle maler ganske 
langsomt og er ofte på husejernes parti.

Samtidig udviser husejerne i mange 
tilfælde en upassende grådighed, der 

ikke er tilpasset tiderne. Til trods for, at 
omsætningen er for nedadgående, fordi 
folk er blevet mere påpasselige med deres 
forbrug, eller fordi deres indkomster er 
blevet mindre, rager husejerne til sig og 
henviser de utilfredse til at anlægge en 
retssag og/eller forsvinde.

Skadevirkningerne er indlysende. Byen 
tømmes for funktioner. Efterhånden 

er det kun banker og ministerier, der bor 
inden for voldene, alle andre er flyttet til 
omegnen, hvor medarbejderne kan park-
ere, og hvor grundene er billigere. Univer-
sitetskvarteret er ramt af, at fakulteterne 
er flyttet til Amager og Kommunehospi-
talet, og kriminaliseringen af biltrafik 
gør det umuligt at foretage større indkøb 
i de tilbageværende detailforretninger.

Således trues byen med at blive tømt for 
indhold og degenerere til et udflugtsmål 

for sjællandske provinsboer og andre turis-
ter. Vist er der lyspunkter, og vist findes der 
modige mennesker, som trods hindring-
erne mener, at deres forretningsidé er så 
blændende, at den skal afprøves. Her støder 
de på en anden barriere, bankerne. De er 
ikke i humør til at finansiere butikker. Men 
uden fornyelse visner København.

Københavneravisen

i dækNiNG



FRANZ JAEGER & ME har specialiseret sig i at handle med 
eksklusive vintage ure og reparationer af ure udføres på 
eget værksted. Ure købes eller tages i kommission.

FRANZ JAEGER & ME er også dansk eneforhandler for det 
anerkendte amerikanske smykkefirma Giles & Brother, 
Strings armbånde fra Camilla Lehn, såvel som håndsyede 
hatte fra John Hats i New York samt pigesmykker fra danske 
Stine Bülow.

FRANZ JAEGER & ME har ligeledes værker af forskellige 
kunstnere heriblandt fotografier af Henrik Bülow og 
skulpturer fra Thomas Øvlisen.

ROLEX – IWC – PANERAI – PATEK PHILLIPPE – OMEGA – CHOPARD

AUDEMARS PIGUET – OG MANGE ANDRE MÆRKER

// Danske Linde Werdelin Two timer // Strings armbånd fra Camilla Lehn // Rolex Airking

// Udpluk af vores brugte ure vi har til salg i vores nye butik // 

// ÅBNINGS TIDER

Mandag efter aftale
Tirsdag-Torsdag 11-18
Fredag 11-19
Lørdag 11-16

// ADRESSE

FRANS JAEGER & ME
Gothersgade 31
1123 København K

// KONTAKT

+45.32.12.65.60
+45.40.74.65.60
www.fransj.com
per@franzj.com
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Det kommunale budget for 2010 
blev vedtaget med bredest mu-
ligt flertal for bare anden gang i 
de seneste 45 år. Derfor var der 
også udpræget tilfredshed med 
forhandlinger, efter forligets af-
slutning natten til torsdag den 
17. september. Teknik- og Miljø-
borgmester Klaus Bondam (R) 
kalder budgettet ’et ansvarligt 
fremtidens København’, mens 
Socialdemokraternes politiske 
ordfører, Anne Vang, til ber-
lingske.dk udtalte: ”vi er meget 
tilfredse og stolte over forløbet. 
Det er imponerende, at alle par-
tier er klar til at tage ansvar.” 

En permanent løsning på 
Nørrebrogade, flere penge til 

skolerne, flere penge til grønne 
projekter og flere penge til so-
cialt udsatte er bare et udsnit de 
tilgodesete områder i budgettet. 
Men til trods for den ellers ud-
bredte konsensus, blev der alli-
gevel luftet en vis utilfredshed 
fra begge sider af det politiske 
spektrum. De Konservative var 
kede af at skulle blåstemple en 
permanent ordning på Nørre-
brogade, mens Socialborgme-
ster Mikkel Warming (Ø) me-
ner, at det ville have været mere 
gunstig med et rent rødt flertal 
bag. Men summa summarum: 
ingen var så utilfredse, at de 
forlod forhandlingerne.

tk@koebenhavneravisen.dk

Månedens spørgsmål til borgme-
steren vil denne gang handle om 
budgetforliget for 2010.

Hvad kan københavnerne glæde sig mest 
over ved det nye budgetforlig for 2010?

Hvad kan du, som borgmester for netop 
din forvaltning, glæde dig mest over ved 
forliget?

Hvis du kunne ønske, hvilket område, inden 
for din forvaltning, ville du så gerne have 
haft flere penge til?

Klaus Bondam (B)

Teknik- og Miljøborgmester i Kø-
benhavns Kommune

”vi får styr på Børne- og Ungdomsområdet, 
og de kapacitetsproblemer der er. vi er 
mange, der er trætte af at høre på forklarin-
ger om, at børnetallet stiger, og at man har 
beregnet forkert. Københavnerne skal kunne 
få passet deres børn. Det er meget enkelt.”

”Med budgettet har vi sat handling bag or-
dene i kommunens Klimaplan, og det betyder, 
at vi får sat gang i alle fyrtårnsprojekter i 
Klimaplanen. vi går nu i gang med projek-
teringen af vindmøller i byen, vi energireno-
verer kommunens egne bygninger, anlægger 
lokale lommeparker, skærer ned på kom-
munens bilpark og støtter etableringen af en 
infrastruktur for elbiler. København skal være 
verdens første CO2-neutrale hovedstad i 
2025, og nu har vi taget de første skridt mod 
opfyldelsen af den vision”

”Cyklerne, ingen tvivl om det. vi har over 
de seneste år investeret op mod en kvart 
mia. kr. i bedre forhold for cyklisterne. Hvis 
vi fortsat ønsker, at flere skal op på cyklen, 
skal vi blive ved med at investere i flere 
cykelstier, cykel- og gangbroer, ombygning 
af kryds, grønne bølger for cyklister og mere 
cykelparkering. jeg kan dog glæde mig over, 
at vi fik den længe ventede cykelrampe ved 
Bryggebroen og at vi fik penge til at realisere 
den ny Nørrebrogade, som er én af Europas 
mest cyklende gader.”

Mikkel Warming (Ø)

Socialborgmester i Københavns 
Kommune

”vi har sikret, at vi kan slukke de værste 
brænde i byen. I overført betydning. Dag-
højskolerne er blevet reddet, byens børn 
kan blive passet, og der bliver gjort mere for 
trygge gader, fx projektet den korte snor, 
en intensiv kontaktpersonsindsats og bedre 
indsats for unge over 18.”

”jeg kommer ikke til at stå med armene over 
hovedet og love at alt er godt, men vi har 
fået penge til at følge med efterspørgslen 
på handikapområdet. Det betyder vi ikke 
skal forringe servicen i år, og det glæder mig. 
Havde det stået til mig, havde vi dog givet 
den et løft frem for status quo.”

”Et ønske ville være, at vi fik penge til at 
komme vores ventelister til livs. vi har nogle 
rigtig gode tilbud til Københavns udsatte, der 
virkelig kan give folk mod på deres liv igen. I 
min drømmeverden ville de være til rådighed, 
straks der var brug for dem.”

Pia Allerslev (V)

Kultur- og Fritidsborgmester i 
Københavns Kommune

”Et af venstres mål i budgetforhandlingerne 
var at få sat gang i en tiltrængt effektivise-
ring af arbejdsgangene og administrationen i 
kommunen, der foruden at spare penge også 
vil forbedre den service, borgerne tilbydes. 
Det lykkedes. Blandt andet har de andre par-
tier accepteret mit forslag om at sælge ud af 
vores ejendomme som for eksempel Cirkus-
bygningen og vitskøl Kloster og skære noget 
overflødigt fedt væk, så vi får trimmet vores 
organisation til det, der skal være vores 
kerneområder til gavn for københavnerne. 
pengene fra salg af kommunale ejendomme 
er samtidig øremærket til nye idrætsanlæg.”

”Konkret investeres der 50 mio. kr. i hvert af 
årene 2010 og 2011 i fortsat renovering af 
de københavnske idrætsanlæg. Der bygges 
nyt bibliotek i ørestaden og nyt bibliotek og 
kulturhus i Tingbjerg. Med det nye bibliotek i 
Nordvest, hvor byggeriet så småt allerede er 
gået i gang, har København nu ikke færre end 
tre splinternye biblioteker på vej. Desuden 
åbnes svømmehallen på Tingbjerg Skole for 
offentligheden i weekenden, og det samme 
sker med skolernes gymnastiksale, så alle 
københavnere kan bruge dem i weekenden 
fra kl. 8 til 23.”

”København er desværre næsten håbløst 
bagud i forhold til de fleste andre kommuner, 
når det gælder idrætsfaciliteter, fordi mange 
årtiers socialdemokratiske overborgmestre 
har ignoreret det. Så jeg ville ønske, der var 
flere penge både til renovering af de gamle 
og til byggeri af nye idrætsanlæg.”

mÅNedeNs spØrGsmÅl til borGmestreNe

Historisk bredt budGetForliG 
pÅ rÅdHuset
Alle partier fik en bid af kagen, da de kommunale ressourcer for 2010 blev fordelt. 

Af Hjalte Kragesteen

tekNik- oG milJØ

• 37,5 mio. til Nørrebrogade-projektet. 

• 85,5 mio. til reduktion af CO2.

• 80 mio. til klimavenlig renovering af offentlige bygninger.

• 16 mio. til rampe til cykelbroen ved Fisketorvet.

ForliGets HoVedpuNkter: 
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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

Vi tilbyder:
Stort varieret menukort.

Steaks: fra 120 g. til 1000 g.

Julefrokost:
Privat & firma.

Små & store selskaber.

www.citykroen.dk

Ny Østergade 9 / Pistolstræde
1101 København K

Telefon: 3314 5743
www.alsace.dk

E-mail: alsace@alsace.dk

Åbningstider: 
Man-lør 11:30-24:00 

Køkken:
11:30-22:45 

Første søndag i måneden 
11:30-16:00

Lukket: Helligdage

Et nyt og samlet naturhistorisk museum til Kbh
Statens Naturhistoriske Museum skal samles 
omkring Botanisk Have. Den første del af fa-
sen er netop overstået, men der er stadig lang 
vej endnu.

Statens Naturhistoriske Museum, som 
består af Zoologisk Museum, Botanisk Mu-
seum, Geologisk Museum og Botanisk Have, 
har nu taget de første skridt mod at blive 
samlet i Botanisk Have. Det ligger fast, efter 
den åbne idékonkurrence har fået 122 forslag 
fra både danske og internationale arkitekter, 
kunstnere, designere og studerende. 

Formålet med idékonkurrencen var at 
indhente bud på, hvordan man bedst byg-
ger et nyt museum omkring Botanisk Have, 
kreative ideer til hvordan museet kan tage sig 
ud, samt hvordan man bedst sammensætter 
udstillinger og samlinger på nye og tidssva-
rende måder.

Næste skridt er at bedømme de indsendte 
forslag. Vinderprojekterne bliver offentlig-
gjort den 28. oktober 2009. Herefter begynder 
det næste skridt, som består af fundraising 
og udarbejdelse af et program for arkitekt-
konkurrencen. Det færdige museum skal ef-
ter planen stå klar i 2013. 

IOC til København
Den 121. IOC session og 13. olympiske kon-
gres har fundet sted den 1.-9. oktober 2009 i 

Bella Center i København. 
Den Internationale Olympiske Komité, 

IOC, har holdt møde i København, hvor vig-
tigste punkt på dagsordenen var at få afgjort 
hvilken by, der skal have retten til at afholde 
OL i 2016. De interesserede byer var Chicago 
(USA), Tokyo (Japan), Rio de Janeiro (Brasi-
lien) og Madrid (Spanien). Værtsbyen bliver 
i høj grad afgjort på baggrund af markeds-
føring fra de enkelte byer, og derfor har alle 
byer sendt kendte personligheder af sted som 
ambassadører. 

Fra Madrid har der været mulighed for 
at møde den femdobbelte Tour de France 
vinder Miguel Indurain og fodboldstjernen 
Raul Gonzalez, mens Rio de Janeiro sendte 
fodboldlegenden Péle. Chicago har givet den 
hele armen og sendte både præsident Barack 
Obama og hans kone, Michelle Obama. 

Derudover havde alle deltagere på IOC-
kongressen mulighed for at tage en ledsager 
med til Købehavn. Disse ledsagere vil typisk 
ikke skulle deltage i alle de officielle møder, 
og derfor var der tilrettelagt et ledsagerpro-
gram.

”Der er arrangeret ture til dem, hvor de 
bl.a. skal se Louisiana Museum, Kronborg 
Slot og Rosenborg Slot,” udtaler en kilde fra 
staben, som tager sig af alle praktiske ting i 
forbindelse med kongressen.

ad@koebenhavneravisen.dk

mÅNedeN der Gik
Af Anders Derlich, nyhedsredaktør  

social
• 148 mio. til ekstra drift.

• 36 mio. til 64 nye handicapboliger, samt 10 mio. til dagtilbud 

 og til voksne handicappede.

• 15 mio. afsættes til døgnanbragte børn. 

iNdtæGter
• En del af pengene skal findes via effektivisering til en værdi 

 af 182 mio. kr., mens man derudover planlægger salg af 

 ejendomme for 50 mio. kr.

kultur
• 100 mio. til renovering af idrætsanlæg.• 10 mio. til renovering af Hovedbiblioteket, samt 48 mio. til  nye biblioteker i Ørestad og Tingbjerg.

bØrN oG uNGe
• 533 mio. afsættes til skoleområdet.• 337 mio. afsættes til pasningsgaranti i 2011.• 80 mio. til de københavnske fritidshjem.• 30 mio. til operation ’sikker by’.

- Din kontakt til 
lokal købekraft 

i Indre By

Telefon: 

70225538
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Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

220,-

skiltNiNG I den senere tid 
er der kommet flere og flere 
menneskeholdte reklameskil-
te på Strøgets øverste del. Bu-
tikkerne i sidegaderne, som 
benytter sig af denne form 
for markedsføring, ser ikke 
andre muligheder for at gøre 
sig bemærket. 

”Det her sted har altid 
været kendt for at have et le-
vende skilt”, fortæller Martin 
Herodt fra hiphop-tøjbutik-
ken Copenhagen Streetwear. 
Som mange af de andre bu-

tikker, der benytter sig af 
det såkaldte levende skilt, er 
Copenhagen Streetwear ikke 
synlig for Strøgets besøgende. 
Butikken er placeret i en bag-
gård på Frederiksberggade. 
”Vi har prøvet uden skilt, og 
vi har prøvet med skilt, og det 
giver lidt mere omsætning 
med skiltet”, fortæller Martin 
Herodt, som ikke ser andre 
muligheder for at gøre butik-
ken bemærket. ”Vi er gemt af 
vejen, og vi kan ikke få lov til 
at reklamere med almindeli-
ge skilte ude på Strøget, så det 
var vores eneste mulighed”. 

Fra 1. Januar i år trådte et 
skilteforbud i kraft på Strøget 
og Købmagergade. Forbuddet 
betyder, at reklameskilte af 
den eller anden art ikke må 
opstilles på de to gader. 

Copenhagen Streetwear er 
ikke de eneste, der føler sig 
forbigået af Strøgets mange 
besøgende. 

I Badstuestræde ligger 
Center for Sex og Sundheds 
specialbutik Condomeriet. 
Her har man for nylig forsøgt 
sig med et levende skilt. ”Vi 
har været her i et år, og vi har 
ikke ville gøre det fra starten, 
fordi vi ikke troede, at det var 
nødvendigt at gøre den form 
for reklame”, fortæller Suzan-
ne Bjerregaard, som er daglig 

leder i Center for Sex og Sund-
hed. ”Men efterhånden hørte 
vi flere og flere af vores kun-
der sige, »Nåh, det er hér i lig-
ger«. Derfor hyrede vi os ind 
på et skilt, som var på Strøget 
i forvejen”. Forinden havde 
Condomeriet forsøgt sig med 
andre markedsføringsstrate-
gier men uden held. ”Der var 
ikke rigtig nogen muligheder 
for at gøre opmærksom på, at 
vi ligger hernede. Nu prøver vi 
det her, og det virker faktisk. 
Folk bliver opmærksomme 
på, at vi ligger her”, fortæller 
Suzanne Bjerregaard.  
 

Fjollet markedsføring
Hos foreningen Københavns 
City Center møder brugen 
af de menneskeholdte rekla-
meskilte kritik. ”Jeg synes, at 
det er en fjollet form for mar-
kedsføring”, siger Citydirektø-
ren Jan Michael Hansen. ”Der 
er mange andre måder, man 
kan markedsføre sin butik 
på. Man kan markedsføre sig 
i aviser eller på nettet, men at 
lade en eller anden stå med et 
skilt er ikke noget, der gavner 
på længere sigt”. 

I Valkendorfsgade har den 
tyrkiske restaurant, Sultan 
Palace, dog haft stor succes 
med at lade et levende skilt 

pege Strøgets besøgende ned 
i sidegaden. ”Det har ikke 
bare hjulpet hundrede pro-
cent, det har hjulpet en mil-
lion procent”, fortæller Cihzu 
Öztürk, som er indehaver af 
Sultan Palace. ”Vi kan ikke 
overleve, hvis vi ikke har ham 
stående derude. Når vi ikke 
har et skilt på Strøget, går vo-
res omsætning ned med cirka 
50 procent”, fortæller han.  

”Det er et af de vilkår, der 
er, når man har butik i en 
sidegade”, siger Jan Michael 
Hansen om sidegadebutikker-
nes begrænsede omsætning. 
”Der er kun så og så mange 
kunder, men lejen er også så 
og så meget billigere”. City-
direktøren mener da også, 
at der er kundegrundlag i si-
degaderne. ”Sidegaderne har 
netop en attraktion, fordi de 
tilbyder noget anderledes, og 
fordi de er hyggelige”, forkla-
rer han. ”Men sådan et eller 
andet tarveligt skilt, der står 
ude på Strøget, er i hvert fald 
ikke noget, der gør byen hyg-
geligere. Det ser bare dumt 
ud”.

Ingen kære kommune
På Københavns Kommune er 
der ingen hjælp at hente for 
sidegadebutikkerne. Hos Cen-
ter for Veje er man i samar-
bejde med politiet i gang med 
at udarbejde en gademanual, 
som skal klargøre reglerne 
for, hvad der er lovligt, og 
hvad der ikke er lovligt på de 
københavnske gadearealer. 

I dag er det ikke let at gribe 
ind overfor de levende rekla-
meskilte, fortæller Hugo Pre-
stegaard, som er chef for Cen-
ter for Vejes bylivsafdeling. 
”Vi kan ikke bruge vejlovgiv-
ningen til at gøre noget ved 
ham, der står med skiltet. Har 
han bare løftet skiltet et par 
centimeter over jorden, står 
skiltet ikke på vores vej mere. 
Når skiltet står på jorden skal 
det have en tilladelse fra Kø-

benhavns Kommune, men 
så snart han løfter det, har 
vi ikke nogen hjemmel læn-
gere”, forklarer han. ”Derfor 
giver det i vores briller ikke 
meget mening at bruge den 
hjemmel, vi har, fordi den er 
så let at omgå”. 

Gademanualen, som er 
klar sidst på året, skal hjælpe 
kommunen og politiet med 
at håndtere gadeaktiviteter. 
Den kommer ikke til at til-
godese sidegadebutikkernes 
problem. 

Først og fremmest fordi 
der er et total skilteforbud på 
hovedgaden, forklarer Hugo 
Prestegaard. ”At sige, »Okay så 
får i lov til at sætte et skilt op 
på Strøget i stedet for at lade 
en mand stå med et skilt« er 
ikke en mulighed. Det er et 
generelt problem for alle bu-
tikker i København, som lig-
ger i en sidegade, og hvis alle 
butikker i en sidegade skulle 
have lov til at have et skilt stå-
ende, så ville der pludselig stå 
rigtig mange skilte”. 

hk@koebenhavneravisen.dk

sideGadebutikker 
skilter med problemer
Flere og flere af Strøgets sidegadebutikker benytter sig af såkaldte levende skilte i forsøget på 
at trække kunder ned i sidegaderne. Nødvendigt, mener butikkerne. Fjollet markedsføring, siger 
chefen for Københavns City Center. 

Af Helle Kvist

Sultan palazes glade ejer med 
skiltemand.
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belysNiNG Dem traditionelle julebe-
lysning i København skal være grøn. 
Det mener i hvert fald direktøren for 
Kjøbenhavns Julebelysning ApS, Jør-
gen Elleboe, og de forretningsdriven-
de. Det vil både være godt for miljøet 
og godt for økonomien.

Men udskiftningen af pærerne er 

dyr. Derfor har Jørgen Elleboe hen-
vendt sig til Københavns Teknik- og 
Miljøborgmester, Klaus Bondam. Men 
Klaus Bondam afviser at støtte projek-
tet og er i øjeblikket i gang med at fær-
diggøre det endelige afslag til Jørgen 
Elleboe.

Teknik- og Miljøforvaltningen i 

København vil gerne være med til at 
nedsætte CO2-udledningen, men har 
ikke midlerne til at hjælpe i dette til-
fælde. 

Traditionelt set har det altid været 
handelsstandsforeningerne, der har 
betalt for julebelysningen. Men flere 
og flere forretningsdrivende må træk-

ke sig, fordi de ikke længere har råd 
til at betale for belysningen. Det kan i 
værste fald betyde, at der om få år slet 
ingen julebelysning vil være at finde i 
Københavns gader. 

ahl@koebenhavneravisen.dk

klima Københavns Kommune ønsker, 
at København skal være grønnere. 
Klima+ er blevet skabt som et tilbud 
til virksomheder i København, der 
ønsker at gøre en ekstra indsats for at 
opnå den målsætning.

   Klima+ tilbyder bl.a. gratis ener-
girådgivning, som giver virksomhe-
derne mulighed for at hjælpe miljøet 
og spare penge. Virksomheder, der til-
melder sig initiativet, vil få masser af 
inspiration til arbejdet med klimaet. 
Og det kan sagtens lade sig gøre at le-
vere kvalitet samtidig med, at man er 
klimavenlig. Et godt eksempel er Re-
staurant Julian på Nationalmuseet.

   Restauranten ønsker med deres 
engagement i Klima+ at vise, at det 
kan lade sig gøre at lave klimavenlig 
mad af høj gastronomisk kvalitet.

   ”Det kan man sagtens. Forskel-
len er bare, at smagsoplevelsen af det 
grønne skal fylde lidt mere. Det skal 
ikke bare være tilbehør til kødet”, si-
ger Jesper Græsted Møller fra Restau-
rant Julian på Nationalmuseet.

   For at hjælpe virksomheder i gang 
med klimaarbejdet tilbyder Klima+, 
at den enkelte virksomhed kan få be-
søg af en medarbejder. Klima+-medar-
bejderen hjælper virksomheden med 
konkrete tiltag og gør det muligt for 

virksomheden at begynde godt. 
   Her på Københavneravisen øn-

sker vi naturligvis også at støtte op 
omkring tiltag, der kan gavne kli-
maet. Derfor skal Københavneravisen 
også være en Klima+-virksomhed. Vi 
håber, at vi kan blive klimavenlige in-
den november måned.

   For virksomheder, der ønsker at 
blive medlem af Klima+, kan der fin-
des flere oplysninger på Københavns 
Kommunes hjemmeside eller der kan 
rettes telefonisk kontakt til Grønne 
Erhverv på 33 66 58 00.

ahl@koebenhavneravisen.dk  

Klima+ er nyt tilbud fra Københavns Kommune til virksomheder, der ønsker at 
bidrage med en større indsats for at gøre Købehavn grønnere.

klima+ GØr kØbeNHaVN GrØNNere

boNdam aFViser GrØN Jul
Kjøbenhavns julebelysning ApS vil gerne have skiftet glødepærerne i julebelysningen ud med lavenergipærer. 
Klaus Bondam afviser at give økonomisk støtte til ideen.

Den 2. oktober troppede verdens mægtigste mand op i København. 
Barack Obama, direktøren for det hele, landede med hele sit følge. 
Obama var her som bekendt i anledning af IOC-kongressen. Han var 
nemlig blevet stillet i udsigt, at hvis han stillede op og sagde nogle 
pæne ord, så ville Chicago med stor sandsynlighed blive værtsby for 
OL i 2016. Med et trylleslag satte han gadekæret på den anden ende, 
og medierne gik i selvsving. Obama var i byen, og så var det næsten 
ligegyldigt, hvorfor han var det.

Som en aktivist havde skrevet på et banner, mens han hang fra 
et klokketårn: ”Right city! Wrong date!”

Men på den anden side: Vil vi virkelig have en politiker til byen, 
som mener at et par velvalgte ord her og der kan ændre, hvordan 
stemmerne falder? Bevares, det er da vigtigt for klimatopmødet, at 
verdens ledere er til stede, men så skal de immervæk også være til 
stede. Hvis gadekæret nu alligevel skulle sættes på den anden ende, 
kunne det så ikke have været i anledning af klimatopmødet?

Obama blev skuffet. Chicago blev ikke vært for OL i 2016. Nu 
havde han rejst hele vejen til København, og så fik han ikke noget 
med hjem. Hvad nu hvis vi giver klimatopmødet til Chicago? Så er 
vi sikre på, at Obama kommer, og vi er derfor også sikre på at klima-
aftalen bliver til noget. Og så kan vi også give ham det som en tak. 
Tak, fordi han satte København på den anden ende. Tak, fordi han 
trods alt kiggede forbi. Tak for det, Obama.

ahl@koebenhavneravisen.dk

tak For det, obama
Kommentar af Alexander Højfeldt Lund, miljøredaktør

Af Alexander Højfeldt Lund, miljøredaktør
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tilbaGeblik Indre By vrimler med frisørforretnin-
ger, Krak har alene 135. For eksempel har Nørre 
Kvarter, hvor ellers Københavns ældste herrefrisør-
forretning (grundlagt 1860), nemlig i Larsbjørns-
stræde 13’s høje stue, i dag hele 13 frisørbutikker, 
men på den anden side kun en udelukkende klas-
sisk herrefrisørsalon, hvor man også kan blive 
barberet på den traditionelle facon. Det er hos den 
populære frisør Hans i Grundtvigs Hus i Studie-
stræde. Han er en kendt skikkelse i hele indre by. 

Den gamle kunst
De forskellige betegnelser for den gamle kunst at 
pleje folks hår illustrerer på skønneste vis et stykke 
kulturhistorie.  Mens kvinder for et par tusind år 
passede deres hår selv eller ordnede det ved hjælp 
af stuepiger eller andre kvindelige medlemmer af 
familien, blev mænd klippet og barberet udenfor 
hjemmet af en badstuevært (en badskær, hvis er-
hverv ikke hørte til de ærlige), der også behandlede 
negle og små sår. I slutningen af middelalderen 
kom mænd under behandling af en mesteruddan-
net og ærlig (det vil sige ustraffet) bartskær, der 
både var kirurg, frisør, tandlæge og sårlæge. 

Når krig og ufred truede, var han desuden 
forpligtet til at arbejde som feltskær, det vil sige 
militærkirurg. I dagligdagen brugte de datidens 
skarpeste knive til at barbere med, uansat om tids-
ånden nu en krævede skæg eller bare hager. Derfor 
kaldte de sig barber (latin barba – skæg), dannede 
deres eget lav og ved hjælp af en nøje fastlagt fire 
års svendeuddannelse og adgangsbegrænsning til 
mesterembeder lukkede de for tilstrømningen af 
de mange fuskere og bønhaser, der altid var klar 
til at underbyde dem. Kong Hans godkendte i 1506 
det københavnske bartskærlaug. 

De af lavet og kongen koncessionerede 6, fra 
1577 10 og fra 1674 12 amtsbarberer og fra 1713 de 
mange frimestre skiltede altid med to forskellige 
laugsskilte udenfor deres butiksdør, en rød-hvid 
stang eller et ovalt metalbækken med en halvrund 
udskæring på den ene langside. Begge symboler 
kan føres tilbage til deres fags historie. Stangen er 
symbolet på den blodstænkte træpind, som patien-
ten skulle fastholde i strakt arm, når en af armene 
skulle årelades.  De hvide ringe minder om de ga-
zebind, som blodet hindredes at udløbe med. Det 
gule eller sølvfarvede bækken brugtes oprindelig 
til at opfange blodet og senere også skyllevandet 
efter barberingen. 

Datidens skadestue
Kun de koncessionerede mestre måtte virke som 
kirurger og var dermed i et halv årtusind byens 
eneste læger, fordi de få universitetsuddannede 
læger måtte og ønskede ikke at foretage praktiske 
indgreb som kopsætning, igelpåsætning, årelad-
ning og lavement. En københavnsk barberstue 
skulle også tjene som datidens skadestue, hvor 

førstehjælp og tilkaldelse af sygetransport foregik.  
Omkring 1800 fandtes der nøjagtig 21 amtsbarber-
stuer indenfor voldene.

Parykmagerene
I anden halvdel af 1600-tallet indtraf i Køben-
havn en arbejdsdeling, i og med at de ny tilkomne 
fransk inspirerede parykmagere dannede deres 
eget lav. De var de første mænd, der også tilbød 
damerne hårpleje i form af indkøbt fremmedhår, 
som de europæiske nonneklostre var leveringsdyg-
tige i. Men de måtte ikke praktisere som kirurger, 
ligeså lidt som bademestre længere måtte klippe 
og barbere eller trække tænder ud. 

Betegnelsen coiffeur er det franske ord for det 
ligeledes franske frisør (barber) og har noget med 
kyse og opsat hårpynt at gøre, så denne glose må 
have peget på andet end klipning og barbering. 
Dengang skulle jo hele moden og finere livsstil 
komme fra Paris. Og glosen frisør fortrængte efter 
1900 det latin-tyske barber.  Coiffeur var endnu fi-
nere end frisør. En kælder eller bod blev en butik 
(også fransk) og så blev butikken en salon (fransk). 
Derfor hedder den pågældende type forretning sta-
dig en frisørsalon. Men i og med at den angloame-
rikanske kultur holdt sit indtog efter anden ver-
denskrig blev det fiksere at titulere sig hairdresser 
eller hairstylist og salonen hed nu studio. Fænome-
net er også kendt andre steder og skyldes givetvis 

frygt for at blive et lavstatusfag takket være et for 
stort udbud af korttidsuddannet arbejdskraft.

Finest for et hundrede år siden var stadig de 
ægte barbersaloner, hvor maskinklipning var 
bandlyst. Ovenpå Stephan à Porta på Kongens Ny-
torv lå i et kvart århundrede kgl. hofbarber Gieses 
forretning, hvor der før det sidste århundredeskif-
te arbejdede hele fem yderst velklædte barbersven-
de med saks, kam og kniv for den mandlige part 
af byens højere borgerskab og kongefamlien. De 
havde hver mindst fire redekamme stikkende ud 
af vestelommen, for ikke at bruge den samme kam 
på to kunder i træk. Pomade og honningvand var 
en del af traktementet og de meget udbredte kejser-
Wilhelm-skæg fik en omgang med russisk bayuski-
snoz, så spidserne fik den obligate drejning opad. 

Forretningen flyttede efter århundredeskiftet 
til Østergade 13, det dengang kendte hus Børre 
Lorenzen & Co. Firmaet Giese fortsatte under kgl. 
hofbarber Peelmann og helt op til efter første ver-
denskrig var det almindeligt, at herrer blev bar-
beret uden for hjemmet eller hjemme af den rette 
fagmand mindst to gange om ugen. Gillettehøvlen 
udryddede så i løbet af et årti en flere tusinde år 
gammel kultur.  

Opblomstring
Krøllejernet var allerede kendt hos de gamle græ-
kere, men opfindelsen af føn og permanenten har 
i det sidste århundrede medført en opblomstring 
af damefrisørfaget, der jo som nævnt går tilbage 
til parykmagerkunsten. For piger, der i slutnin-
gen af 1800-tallet ville være selvstændige og ikke 
arbejde som sypige eller fabriksarbejder, var det 
nærliggende at åbne en damefrisørsalon og rundt 
omkring i byen skød de op som paddehatte, fordi 
de ikke krævede den store startkapital. Og mange 
flere kvinder havde nu råd til at betjene sig af fag-
lært arbejdskraft, når håret skulle vaskes, blege, 
farves, krølles, permanentes osv. 

Det næste trin i udviklingen ses efter ca. 1970, 
hvor andre serviceydelser er overladt til de – for 
det meste kvindelige – hårspecialister. Manicure, 
solarium, massage, hudpleje, ansigtsbehandling, 
der lige så stille udvides til diverse former for ki-
rurgi, som barberfaget havde kendt i et halvt årtu-
sind,  men havde mistet trods ihærdig modstand 
til den akademisk uddannede lægestand længe 
før 1900.  Fra 1785 kunne en ung mand uddanne 
sig på Kirurgisk Akademi i Bredgade 62 til kirurg 
uden nogensinde at skulle lære at anvende saks og 
kam. Til sidst tvang myndighederne barbererne 
faktisk til at aflægge en specialprøve for overhove-
det at måtte årelade. Den moderne lægekunst var 
i mellemtiden også blevet mere og mere mistroisk 
overfor de oldgræske blodritualer. Også den tradi-
tionelle adskillelse mellem herre- og damefrisører 
er nu ved at forsvinde i byen. Selv hos frisør Hans 
har man i en årrække også kunne blive klippet af 
Mette.            

Da frisørerne 
var kirurger

Af byhistoriker Jan Janssen

500 års frisørhistorie i Indre By
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Hvordan er festivalen forlø-
bet i år?

Det er gået rigtig godt i år. 
Vi har haft flere film på pro-
grammet, flere publikum-
mer, flere film, der blev tolket 
og flere danske filmpremi-
erer. Alt er simpelthen blevet 
udvidet. Det har især noget at 
gøre med, at vi har fået støtte 
fra Nordea Fonden. Vi er jo 
en lille festival, og tidligere 
var vi faktisk kun halvanden 
medarbejder - nu er vi fire. 
Vi har også haft penge til at 
lave fire nye projekter i for-
bindelse med festivalen i år, 
og vi har penge til at lave fem 
projekter til næste år.   

Kan du sige noget generelt 
om årets film?

Der er mange af filmene, 
der handler om mobning. 
Men også om identitet. Om 
hvordan det er, at være ung. 
Og vi prøver at tegne mange 
billeder med forskellige film 
fra hele verden. Der er film, 
der handler om privilegerede 
unge, der keder sig og fester 
lidt for meget - film om unge, 
der kæmper med deres køn-
sidentitet, og andre der sæt-
ter fokus på, hvordan det 
f.eks. er at være ung muslim 
i Vesten. Mange af filmene 
kredser om, hvordan det er 
at opdage sex både for piger 
og drenge, og det er uanset, 
hvilket køn man er til.

Hvordan placerer Buster 

sig i forhold til andre Børne-  
og ungdomsfilmfestivaler?

Der er andre store festiva-
ler bl.a. i Europa. Berlin har 
den største, og herefter kom-
mer Amsterdam. Og så vil jeg 
tillade mig at blære mig lidt 
og sige, at ’Buster’ kommer 
ind på en tredjeplads. Selv-
om vi kun har lidt over en 
million indbyggere i Køben-
havn, har vi et utrolig højt 
publikumstal. Det er f.eks. 
højere end i en by som Toro-
nto, der har 6 millioner ind-
byggere. Det skyldes det gode 
samarbejde, som ’Buster’ har 
med folkeskolerne, og utrolig 
mange lærere er gode til at 
tage deres elever med i bio-
grafen under festivalen. Vi 
har endnu ikke analyseret 

vores publikumstal, da det 
tager lidt tid at få tallene fra 
de forskellige biografer, men 
sidste år kom 80 procent af 
vores publikum fra skoler. 
Vores priser er ekstremt lave 
af samme grund. De fleste af 
vores film har undervisnings-
materiale, der kan downloa-
des på vores hjemmeside. 
Det kan handle om alt fra 
geografi, historie, familie og 
samfundsproblemer. Det kan 
være lidt lettere for en klas-
selærer at tale om svære ting 
efter at 
have set 
en film, 
og så have 
noget ma-
teriale at 
holde sig 

til. Men mange af filmene er 
også underholdene og sjove. 
Det vigtigste for os er kvalite-
ten og den gode historie. 

cv@koebenhavneravisen.dk

koNkurs Det var en naturlig 
konsekvens af finanskrisen, 
som tvang de to restauratø-
rer, Jakob Blom og Christian 
Willumsen, til at opgive fore-
tagendet. 

”Vi døde lidt med fi-
nanskrisen. Det gik fint fre-
dag og lørdag, men vores 
hverdage kunne vi ikke få 
liv i”, udtaler Jakob Blom 
til AOK. Dermed siger de 
farvel til en forretning, 

som har været kørende si-
den 2006. 

De første to år gik det 
godt, men i september 
2008 mærkede Grillbar fi-
nanskrisen, og siden da er 
det kun gået ned ad bakke. 
Ifølge Jakob Blom er ned-
gangen en naturlig følge 
af samfundsudviklingen: 
”Der er gået mode i bære-
dygtighed. Jetsettet sparer 
deres penge og hygger sig 
derhjemme”. Jetsettet var 
en stor del af Grillbars 

kundekreds, men det var 
ikke muligt at fastholde 
denne kundekreds. Det har 
fået Jakob Blom til at indse, 
at konceptsteder nok ikke 
er vejen frem, så længe fi-
nanskrisen stadig sætter 
sit præg på vores forbrugs-
vaner. 

”Jeg tør ikke lave kon-
ceptsteder mere. Smarte 
stole og borde er ikke nok i 
dag,” siger Jakob Blom. 

ad@koebenhavneravisen.dk 

Grillbar i Ny ØsterGade koNkurs
Den 4. september måtte caféen og restauranten Grillbar i Ny østergade 14 dreje nøglen om.

Af Anders Derlich

buster Fylder Ni År
Københavns Internationale Filmfestival for Børn og Unge hedder Buster og er netop overstået.  
Københavneravisen har talt med festivalsleder Füsun Eriksen om årets festival.

Af Caroline Voetmann
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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
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portræt Af udseende lever 
han hverken op til sit navn el-
ler sin profession. Med afslap-
pede jeans, skjorte og cardigan, 
og uden synlige tatoveringer er 
der intet, der afslører, at Bimbo 
er en af de mest garvede tatovø-
rer i Danmark. ” Jeg er jo ikke 
mainstream tatovør på den 
måde. Jeg har ikke noget imod, 
at folk ikke kan se på mig hvad, 
jeg laver til daglig. Jeg gider 
ikke iklæde mig en uniform 
og se ud på en bestemt måde 
- være tatoveret op og ned ad 
hænderne. Jeg er mig selv, og 
jeg er fuldstændigt ligeglad 
med, hvad andre tænker om 
mig”, slår Bimbo fast. 

Bimbo startede med at ar-
bejde som tatovør i Nyhavn i 
1975 og har slået sine folder 
hos Tattoo-Ole siden 1988. 
Han er derfor selv blevet en 
del af den nyhavnske tatovør-
historie, som han med glæde 
deler ud af.

Sømænd og landkrabber
”De første tatovører slog sig ned 
i Nyhavn omkring 1890’erne. 
På det tidspunkt var Nyhavn 
blevet en rigtig havn, hvor der 
kom både fra provinsen med 
salte sild og grøntsager, der blev 
solgt på Grøntorvet. Dengang 
var Nyhavn 17 et fælleskøkken, 
hvor der blev solgt store mæng-
der af billig mad. Her kom der 
så omrejsende tatovører, der 
lejede sig ind i et hjørne af fæl-
leskøkkenet i et par uger ad 
gangen, og så tog de af sted til 
den næste by”, fortæller Bimbo 
og fortsætter. ”Det var meget 
almindeligt, at tatovører rejste 
rundt omkring. Dengang fand-
tes der jo ikke et særligt stort 
publikum, så det var svært at 
leve af at tatovere, hvis man 
kun blev på et sted. Folkekøk-
kenet var dobbelt så stort som 
forretningen i dag - væggen 
derovre fandtes ikke”, fortæller 
Bimbo og peger på endevæg-
gen i forretningen. ”Men det 

er jo stadig ikke meget plads, 
der har været”, smiler han, og 
maner det tætpakkede køkken 
af brovtende sømand frem på 
nethinden af undertegnede.

”Det var bybudene og 
mælkedrengene, der udbred-
te det”, fortsætter han. ”De 
var sådan nogle seje gutter, 
der løb op og ned af trap-
perne med kæmpestore stål-
trådsnet, hvor de havde mæl-
keflaskerne og varerne i. De 
var nogle af de første, der for 
alvor tog tatoveringer til sig 
efter søfolket, og det spredte 
sig hurtigt i arbejderklassen, 
for der var tusindvis af sådan 
nogle drenge i København på 
det tidspunkt”. 

Traditionen tro
- Hvem var så den første faste 
tatovør i Nyhavn 17?
”Ja det ved man faktisk ikke 
helt, men det må være en fyr 
ved navn Henry, og en der hed 
Niels. Men den rigtige Tattoo-
Ole, ham som butikken har 
navn efter, var her fra 1947 
frem til hans død i 1988, og han 
er legendarisk. Jeg har folk, der 
kommer fra Amerika og Syd-
afrika bare for at se forretnin-
gen. Så kendt er den blevet”. 
- Hvordan kan du vide, at I er 
verdens ældste? 

”For bare 30-40 år siden var 
miljøet lille. Dengang fandtes 
der måske fire forretninger i 
Danmark, og på samme måde 

kendte næsten alle tatovører i 
Europa hinanden. Det var let 
at overskue dengang, og der er 
skrevet meget om forretnin-
gen gennem tiden”. 

- Kan du mærke, at det er 
et gammelt miljø? 

”Ja, jeg har kunder, der 
kommer her, fordi deres far 
eller farfar har fået lavet en 
tatovering her. Det synes de 
er sjovt. Mange af de gamle 
designs, der cirkulerer i bø-
ger og i cyberspace, står der 
Tattoo-Ole ved, og så kom-
mer folk her for at få dem 
lavet. Jeg kan jo lave dem i 
den gamle stil. Engang imel-
lem bliver jeg nødt til at gøre 
mig dårligere end jeg er, for 
de må jo helst ikke se for mo-
derne ud”, griner Bimbo. 

- Hvilke typer tatoverin-
ger laver I?

”Vi laver stadig mange af 
de gammeldags sømandsta-
toveringer, men vi er meget 
allround. Jeg laver næsten 
alt. For tiden laver jeg flest 
black and grey tatoveringer, 
simpelthen fordi det er det, 
der er moderne. Jeg laver 
også mange af de farverige 
old-school tatoveringer. Altså 
de gamle tatoveringer, der er 
gjort mere tegneserieagtige 
og karikerede.”     

Fint eller folkeligt?
På væggen i et indrammet bil-
lede viser en ung Birgitte Niel-

sen stolt en tatovering frem. 
”Jo vi har haft mange kendte 
gennem årene” indrømmer 
Bimbo. ” Den amerikanske for-
fatter John Irving har skrevet 
en bog, (red. Indtil jeg finder 
dig) hvor forretningen optræ-
der. Så han har været på besøg 
her tre gange. Han er en rigtig 
kvindecharmør - han kan bare 
snakke, snakke og snakke”, af-
slører Bimbo, og ser pludselig 
lidt træt ud. ”Førhen var det 
mange fordomme imod tato-
veringer, men i dag har alle, 
ikke mindst de kendte, tatove-
ringer. Så tænker folk; hvis de 
kan, så kan jeg også. Tidligere 
var det arbejderklassen, der 
blev tatoveret. Men på et el-
ler andet tidspunkt skifter det 
igen, og så bliver det spænden-
de at se om det er arbejderklas-
sen, der helt holder op med at 
blive tatoveret”, filosoferer 
Bimbo. 

cv@koebenhavneravisen.dk

VerdeNs ældste 
tattoo-sHop
I Nyhavn 17 ligger Tattoo-Ole, og i Nyhavn er den lille kælderbutik den sidste 
af sin slags. på verdensplan er det den ældste. Københavneravisen har mødt 
ejeren Bimbo til en snak om tatoveringer før og nu.
Af Caroline Voetmann
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teater  ”Det er altid tavs-
heden, der slår allermest 
ihjel”, lyder det fra scenen 
på Teater FÅR302. Drama-
tikeren, Tomas Lagermand 
Lundme, har skrevet et lille 
manifest vedlagt teater-
programmet – og med det 
et opråb til kunst- og kul-
turverdenens aktører. Han 
vil have kunstnerne op af 
kunstkælderen, hvor de har 
forskanset i en faretruende 
tavshed. Hvor er modet til 
at råbe op?    

Modet til at råbe op har 
Charlotte E. Munksgaards 
afdansede skøjteprinsesse, 
Kimmie, i hvert fald ikke. 
Med store øjne og dirrende 
stemme må Kimmie erken-
de, at hun er havnet på sin 
karrieres endestation. Iført 
skøjter og minder fra stor-
hedstiden på isen vakler 
hun omkring i et østrigsk 
omklædningsrum, degrade-
ret til påklæderske for dem, 
som endnu hyldes på isen. 
Ud i samfundet vil hun ikke 
– det tør hun ikke. Hun vil 
hellere tilbage til sin barn-
doms trygge kælder, hvor 
hun kan rense pensler for 
sin undertrykkende kunst-
nerfar.  
  
Imponerende scenografi
I takt med Kimmies fald 
mod kælderdybet toner det 
ene syrede syn frem for 
det andet, og det gør det i 
yderst vellykkede rammer. 
Scenografien er indtagende 
i alt dens obskure sanselig-
hed, og det er mildest talt 
imponerende, hvad det lille 
teaterrum kan udfolde. En 
tarvelig østrigsk garderobe 
forvandles til et klinisk 
koldt museum for afslut-
ningsvis at ende i et surrea-
listisk drømmeunivers med 
sølvlameller dinglende fra 
loftet. 

Smukt ser det ud, men 
uforståelig er forestillingen 
til tider. ’Træt af Kunst!’ er 
spækket med referencer og 
pointer. Alt fra Hitlers na-
ziregime og østrigsk kælde-
rincest til Andy Warhol og 
smagsdommernes Adrian 
Lloyd Hughes kastes på sce-
nen på Teater FÅR302. De 

vildtvoksende referencer 
giver forestillingen et lidt 
rodet udtryk, hvor pointer-
ne kommer til at overdøve 
hinanden.  

Humoristisk syretrip 
Heldigvis er ’Træt af Kunst!’ 
gennemsyret af en intelli-
gent humor. Birgitte Prins’ 
og Pauli Rybergs ægteska-
belige jodlen er herlig i alt 
dens forlorenhed. Storsmi-
lende synger de om, hvor-
dan de har brugt deres fri-
værdi på et kunstværk af Tal 
R - som de i bund og grund 

ikke fatter en brik af.  
Morten Vejbæk Klode er 
også formidabel i sin lydfor-
skrækkede kustode, der på 
syngende sønderjysk med-
deler det jodlende ægtepar; 
”Sshhh, man må ikke jodle 
foran en Picasso!”. 

Forestillingen ’Træt af 
Kunst!’ spiller på Teater 
FÅR302 frem til 10. Okto-
ber, og tager herefter på 
turne indtil d. 25 oktober. 
Billetbestilling på www.
faar302.dk  

hk@koebenhavneravisen.dk

Umami i Store Kongensgade 
59 har i den seneste tid haft 
travlt med ombygning. Det 
bærer nu frugt i form af den 
nye cocktailbar og lounge, 
der åbnede den 3. oktober 
under navnet UBar. 

 Det har tidligere været 
svært at opdrive en ordentlig 
cocktail i København, men 
det er ikke længere tilfældet, 
hvis man spørger den ene af 
bagmændene bag UBar, Jes-
per Boelskifte:

”Før skulle man til New 
York eller London for at få 

en ordentlig cocktail, men 
København har fået nogle 
vanvittig dygtige og ambi-
tiøse bartendere, der har en 
enorm faglig stolthed og en 
status i byen på linje med de 
dygtige kokke”. 

UBar kommer til at være 
åben til kl. 02 torsdag, fredag 
og lørdag, men Jesper Boel-
skifte vil ikke udelukke, at 
festen nogle aftener kan fort-
sætte lidt længere. 

ad

Nyt  &  Genbrug

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

Ny cocktailbar 
i byeN

op aF kuNstkældereN! 
Tomas Lagermand Lundmes ’Træt af Kunst!’ er en smuk og syret - 
men til tider uforståelig - forestilling om kunstens og kunstnernes 
rolle i samfundet i dag.  
Af Helle Kvist

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.
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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

teater Den debuterende instruktør, Andrea 
Vagn Jensen, er sluppet nogenlunde af sted 
med sin opsætning af irske Conor McPher-
sons Shining City, ikke mindst i kraft af Jes-
per Hyldegaards imponerende optræden som 
den lidt kiksede og jævne John. Hyldegaards 
mimik og manerer sad lige i skabet og fik 
hans modspillende Nils P. Munks karakter 
Johan til at fremstå som en lettere udmattet 
Peter Mygind. Birollerne trak desværre ikke 
stykket op, da Christine A. Børge ikke for-
måede at overbevise publikum om mere end 
hendes stemmes styrke. Selve opsætningen, 
en lejlighed/patient konsultationsrum i stor-
byen, fungerede dog fint som en skjult birolle 
i sig selv. Da lejlighedens ’vindue’ er selve sce-
nerammen, komplet med baggrundslyde og 
lys fra gaden, bliver man som tilskuer i tvivl 
om man, ligesom den udefinerbare masse af 
mennesker på gaden, som hovedpersonerne 
kigger sørgmodigt udover, faktisk indgår som 
rekvisit i stykket.

Fine Detaljer
At Andrea Vagn Jensen selv er uddannet 
skuespiller skinner igennem, idet der tilsyne-
ladende er lagt megen vægt på karakterernes 
små detaljer og finurligheder, til stor fryd. 
Scenen blev også brugt på en utraditionel 
måde, hvilket ikke altid virkede lige godt – 
at indgå i en dialog siddende på gulvet med 
ryggen til publikum, og helt at forlade scenen 
midt i en sætning er for meget af det gode. 
Stykkets overordnede helhed er en kende 
mudret. Fortællermæssigt, uden at kende den 

originale Shining City, sad man tilbage med 
en underlig følelse af, at noget enten mang-
lede eller at der var blevet tilført for meget. 
At byen glødede var der ikke tvivl om; sce-
nelyset skiftede alt efter det, der udspillede 
sig på scenen i kraftige og intense farver. Det 
virkede ikke altid lige godt med denne ekstra 
pang. Denne glødende by med sine grønne 
og røde momenter og skabe fyldt med skelet-
ter gør, at man må nikke genkende til en af 
birollernes kommentar om, at ”det er sgu ret 
skræmmende det hele”.

’Byen Der Gløder’ spiller på CaféTeatret 
frem til 24. Oktober. Billetbestilling på www.
cafeteatret.dk

jbc@koebenhavneravisen.dk

motioN Den 31. Oktober åbner Palmfitness 
dørene til et 2300 m2 stort fitnesscenter i 
Nørregade 12. Palmfitness tilbyder holdtræ-
ning og det nyeste og bedste i moderne fit-
nessudstyr. Er humøret ikke indstillet til en 
tur på løbebåndet, kan man forkæle sig selv 
med et dampbad eller en massage i centerets 
wellnessafdeling. Forsalget begyndte hos Joe 
and the Juice d. 1. Oktober, og første måneds 
medlemskab koster 1,- i forsalgsperioden. 
God træning!  

 hk

NyÅbNet Bing Bong flyttede 
den 21. september ind i sko-
butikken Hallgrens tidligere 
lokaler på Købmagergade 39. 
Bing Bong, der er en gavearti-
kelbutik, sælger alt fra nøgle-
ringe over kontorartikler til 
krydderier og stearinlys. Kø-

benhavneravisen efterlyste i 
sidste nummer en aftager til 
de henstående lokaler – og 
tager naturligvis gerne en del 
af æren for det genetablerede 
forretningsliv på adressen! 

hk

Fra HallGreN 
til biNG boNG

»det er sGu ret 
skræmmeNde det Hele«

Nyt kæmpe 
FitNessceNter

Anmeldelse af Jacob Borg Christensen
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Larsbjørnsstræde 9 
Tlf. 33 32 37 90

BOGHUSET.DK
BØGER   |   FILM   |   MUSIK

lukket Den københavnske musikbutikskæde 
Guf Records har lukket og slukket biksen. I 
Indre by betyder det et farvel til butikken i 
Vestergade, som mange musikglade køben-
havnere nu må undvære. Lukningen skyldes 
en konkursbegæring og rammer derfor også 
de øvrige Guf-butikker i Taastrup, Ballerup 
og i Brønshøj. Kæden nåede at præge Køben-
havn i 38 år. 

cv

NaVNGiVNiNG. Teknik- og Miljøudvalget har 
på opfordring af Vejnavnenævnet besluttet at 
kalde den nye passage mellem Nørregade og 
Larslejsstræde for Sankt Petri Passage. Pas-
sagen er blevet til i forbindelse med renove-
ringsprojektet af de tidligere TDC-bygninger 
og skal gennem gårde og portrum forbinde 
Nørregade og Larslejsstræde. Med tiden skal 

Sankt Petri Passage efter planen udstyres 
med virksomheder og cafeer. En borger havde 
ellers foreslået at kalde passagen Telefonpas-
sagen med henvisning til bygningernes tidli-
gere anvendelse. Det officielle navn trådte i 
kraft 1. Oktober, og passagen kan nu komme 
på det københavnske bykort. 

hk

Ny passage navngivet

Farvel til Guf

GraFFiti Lørdag d. 24. oktober udstiller en af 
Danmarks mest respekterede og sagnomspun-
dende graffitimalere for første gang nogensin-
de sine værker på lærreder.

Udstillingen har passende nok fået titlen; 
It’s About Time.

Bates, der også er kendt som Mr. one thou-
sand styles, er normalt kendt for sine kæmpe 
store produktioner, der pryder facader over 
hele verden. Men også for de designs  som han 
har lavet for tøjmærker som Tribal Gear, Dick-
ies, Osiris og New Era.

Hans mission har, siden han begyndte at 

male i 1984, været at forny sig og udvikle sin 
stil i jagten på det perfekte bogstav. Nu har 
missionen så ført ham fra stål og beton over 
til tøj og lærreder, uden at det ene udelukker 
det andet.

Der vil være fernisering lørdag d. 24. okto-
ber i tidsrummet 12-18, hvor Dj’s Pace og Phase 
5 vil vende plader, mens man kan nyde kolde 
øl og snacks.

Det foregår på 1. sal hos Copenhagen Stre-
etwear, Larsbjørnsstræde 8, hvor Bates lader 
sine værker tale og fylde de 140 kvadratmeter.

rh

It’s About Time
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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

klimamad På Restaurant Julian på National-
museet forsøger man bevidst at være klima-
venlig og mindske CO2-udledningen. Siden 
julen 2008 har man indført flere og flere kli-
mavenlige tiltag, og menuen på restauran-
tens borde er nu udelukkende CO2-venlig.

”Vi køber fisk fra lokale havne, og vi 
bruger rigtig meget frilandsgrønt. I vores 
sandwich er der fx grønkål, friske æbler og 
rødbeder i stedet for rucola og tomat”, siger 
Jesper Græsted Møller fra Nationalmuseets 
restaurant.

Alt på menukortet er udvalgt i overens-
stemmelse med jord til bord princippet, 
som Jesper Græsted Møller finder meget til-
talende.

”Jord til bord indebærer, at man bruger 
råvarer fra nærområdet. Tænk bare, at for få 
år siden skulle alt være eksotisk. Det skulle 
være argentinsk kød og fransk fjerkræ. Nu 
er det mere oppe i tiden at bruge råvarer, der 
kommer fra ens nærmiljø,” siger Jesper Græ-
sted Møller.

Hele Restaurant Julians brunch og a la 
carte menu er klimavenlig. Det betyder sto-

re besparelser i CO2-udledningen.
 ”Vi har 200 mennesker igennem vores 

brunch hver søndag. Vi har skiftet alt i vores 
brunch ud med CO2-venlige alternativer. Det 
betyder, at vi kan spare, hvad der svarer til 
10 km pr. person, som spiser vores brunch. 
Altså 2000 km i sparet CO2 på én søndag,” si-
ger Jesper Græsted Møller fra restauranten.

Gæsterne er også glade for de nye tiltag 
og besøger flittigt restauranten blandt for-
tidsminderne.

”Det er jo rart, at kunderne har taget det 
til sig. Før i tiden var folk lidt ligeglade, når 
det kom til klima, men nu er det noget som 
de fleste mennesker har en holdning til,” 
slutter Jesper Græsted Møller.

Restaurant Julian på Nationalmuseet har 
åben tirsdag til fredag fra kl. 11.00 til 17.00. 
Brunch kan spises lørdage fra kl. 10.00 til 
11.30 og søndage kl. 12.00 til 13.30 samt igen 
kl. 14.00 til 15.30. Bordbestilling på tlf. 33 
93 07 60.

ahl@koebenhavneravisen.dk

   

NyÅbNet Så er der igen gang i 
kælderen på Gammel Strand 
nr. 44. Restaurant og cock-
tailbaren Tender cph åbnede 
1. Oktober dørene til det, der 
gerne skulle blive en af Kø-
benhavns førende cocktail-
barer. Udover cocktails ser-

verer Tender cph anretninger 
i tapas- og sandwichstil. Bag 
anretningerne står kokken 
Jeppe Graa, som tidligere har 
været på Herman, Geranium 
og MR. 

hk

JuliaN er 
klimaVeNliG
Restaurant julian på Nationalmuseet er klimavenlig, og 
man forsøger bevidst at spare på CO2-udledningen. Fisk 
fra lokale havne og frilandsgrønt er faste bestanddele af 
den klimavenlige menu.

Man kan få en ekstraodinær éntre på Restaurant julian.

teNder cpH 
pÅ Gammel straNd
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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

Jazz Jazzhuset Montmartre 
er af sin eftertid blevet udråbt 
til jazzmekka og datidens 
jazztempel. For den del af be-
folkningen, som ikke har væ-
ret et smut forbi stedet i dets 
velmagtsdage (hovedsagligt 
grundet i en fødselsdato på 
den forkerte side af 1950) er 
bogen et kuriøst indblik i det 
røgfyldte, svedige og levende 
jazzmiljø, som København 
husede engang. For dem, som 
betrådte Montmartre må bo-
gen være en sand perle. De to 
forfattere, Frank Büchmann-
Møller og Henrik Wolsgaard-
Iversen, har uden tvivl gjort 
et enormt stykke arbejde i 
ikke blot at samle de mange 
fortællinger og anekdoter, 
men også de mange fantasti-
ske fotografier af Jan Persson 
og Jørgen Bo samt tegninger 
af Klaus Albrechtsen. De fine 
billeder er nødvendige for en 
bog som ’Montmartre’, idet 
de (mange!) personer og mu-
sikere, som konstant omtales 
bliver ledsaget af uopstillede 
billeder, hvor der gerne er en 
flaske-et-eller-andet og tyk 
cigaretrøg i baggrunden. At 
diverse stoffer har spillet en 
stor rolle i miljøet er man så-
ledes ikke i tvivl om. Bogen 
er bygget op så at man ind 
imellem Montmartres histo-
rie også får serveret diverse 
jazzlegender som frekvente-
rede stedets historie – dette 
fungerer upåklageligt, ikke 
mindst fordi det jo også er 
personerne i og omkring mil-
jøet, som har været med til 
at præge stedet. Man kom-
mer tæt på Montmartre. Var 
jazzhuset en person i sig selv 

ville bogen være en erin-
dringsbog, men det hele føles 
en smule romantiseret. For at 
sætte det på spidsen: hvor er 
billederne af Dexter Gordon 
med heroinsprøjten i armen?
 
Fingeren på pulsen
Afhængig af hvem man spør-
ger, har jazzen i København 
det enten helt ad helvede til, 
eller også bliver den stærkere 
efterhånden som endnu en 
jazzfestival er løbet af sta-
blen. Byhistoriker Allan M. 
Thomsen har ikke meget 
tilovers for den nuværende 
jazzscene. En scene som Len-
nart Ginman, musikchef på 
JazzHouse, er fortrøstnings-
fuld overfor, og som han me-
ner nærmest står stærkere 
end nogensinde. De to mod-
sigende udsagn skal måske 
ses i lyset af den traditionelle 
jazz’ fusionering med andre 
musikgenre, for idet den ud-
vikler og ændrer sig er der rig-
tig nok ikke synderligt meget 
traditionel jazz tilbage. Men 
samtidig er jazzen i endnu 
højere grad tilstede i ’konkur-
rerende’ genre – if you can’t 
beat them, join them! Man 
behøver da også bare tage 
et hurtigt kig på JazzHouses 
program for at konstatere, at 
der i høj grad er andre bol-
ler på suppen sammenlignet 
med Montmartre (alt andet 
havde vel også været mærke-
ligt!). Ginman fastholder dog, 
at kontinuitet er en vigtig be-
standdel af JazzHouse, som i 
bedste Montmartre ånd har 
etableret en såkaldt Classic 
Jazz Club, inklusiv stedets 
egen rytmegruppe. Om pub-

likum er med på noderne er 
svært at afgøre. Ifølge Thom-
sen er det netop et nærigt 
publikum som er bedst til 
at spytte i øllen, der er med 
til at gøre den Københavnske 
jazzscene urentabel. Køben-
havn har sandt at sige mange 
spillesteder, som også for 
de flestes vedkommende er 
økonomisk støttede, og jazz-
festivalen lader til at være et 
fænomen forbeholdt den del 
af befolkningen med mest 
grå hår. Legendariske Papa 
Bue med hans Viking Jazz 
Band var da også at se til sid-
ste års jazzfestival. Hjulpet 
op på scenen forekom den 
nu gamle legende at være en 
levende metafor for den tra-
ditionelle jazz: gammel og 
slidt. Det var dog blot indtil 
musikken gik i gang, og man 
fik et ordentligt jazz spark i 
bagdelen. For, som Thomsen 
rigtigt citerede J. P. Sartre, er 
jazzen som en banan – den 
skal spises på stedet.

jbc@koebenhavneravisen.dk

MontMartre 
– Jazzscenen dengang og nu

Bogen ’Montmartre’ er skrevet af to af stedets stamgæster, som lader 
sentimentaliteten og de gamle jazzminder flyde uhindret. Og frister 
en til at spørge hvor Montmartres ånd skal findes i dag?

Anmeldelse af Jacob Borg Christensen

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



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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