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Helsebutik genopstår 
lige rundt om Hjørnet

indre bys superHelt 
skal kåres

Formidabelt Følelses-
brag på skuespilHuset

teatermuseet skal 
spille på Flere strenge

’det oser aF nostalgi’

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

Af Anders Derlich

lÆs Hele
artiklen 
på side  8lÆs Hele

artiklen 
på side 26

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

 Hunter 
gummistøvler

PINK FLAMINGO
STRANDVEJEN 161

2900 HELLERUP
TLF. 39 62 07 39

Str. 35-45
Sort, army, navy
og mørkebrun

kr. 799,-

PERFECT FOR
EVERY WEATHER...
RAIN AND COLD

St. Kongensgade 60, kld. og stue
1264 Kbh K  ·  Tlf: 33 32 61 61

www.allhappy.dk
allhappy@allhappy.dk

RUNNING SUSHI OG THAI
Spis lige så meget du kan

Søndag til torsdag normalpris 199,- 
Nu kun 169,- kr.

Fredag og Lørdag normalpris 219,- 
Nu kun 189,- kR

et rådHus 
til Fordybelse

Fotograf ukendt

interVieW Filmdokumentaristen Nils Vest har lavet en film om 
Københavns Rådhus for bl.a. at skærpe vores sanser over for de 
detaljerigdomme, som er at finde derinde. 

kultur Peter Christensen 
Teilmann er ny direktør for 
Teatermuseet i Hofteatret. 
Københavneravisen har talt 
med ham om nye tiltag og om 
museets fremtidige rolle som 
flerstrenget 
kulturinsti-
tution.

ny direktør 
PÅ TEATERMUSEET
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Næste nummer udkommer 
og bliver omdelt fra onsdag 
d 3. november 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

ByHISTORIKER: 
Henrik Løssl
hel@koebenhavneravisen.dk

Købmagergade er - næsten - hvad den an-
tikke Via Appia er for Rom. For tusind år 

siden blev der trampet en sti fra Amagertorv 
til Nørreport, den er sammen med Strøget 
blandt byens ældste trafikårer. Fra sin tid 
som slagtergade har den sit ejendommelige 
navn, afledt af Kjødmangergade.

Kort sagt er strækningen en af de vigtig-
ste, og den havde endnu større betydning 

for gennemfartstrafik, da Danmark også be-
stod af Skåne, Halland og Blekinge. Ak ja, de 
svundne tider. Dagligt trasker 100.000 men-
nesker fra A til B og omvendt, så man skulle 
mene, at der var strøgkunder nok til butik-
kerne. Allerede i vikingetiden er der handlet 
glasperler langs hovedvejen.

Københavns Kommune erklærer, at re-
noveringen af vikingernes gamle gang 

påbegyndes i dette efterår. Foreløbig er om-
bygningen af Hauser Plads begyndt, og den 
drejer sig især om at indrette hyggelige ga-
rager og personalerum for Teknik og Miljø, 
der har eksproprieret parkeringskælderen og 
yderligere sløjfer parkering i området. Så har 
man da jaget de besøgende væk, som kunne 
tænkes at ville købe andet og mere end et par 
lette sommerbluser.

Kravet om en ordentlig belægning på 
Købmagergade har lydt i de sidste ti år, 

og de forskellige borgmestre har mestret 
kunsten at love og udsætte på samme tid. 
Hvis det virkelig er sandt, at arbejdsmænd 
og arkitekter går i gang i efteråret 2010, 
forestår en streng tid med byggerod, hul-
ler, betonklodser, interimistiske gangbræd-
der og hvad man ellers kan forestille sig. 
Måske er det ikke alle handlende, der kan 
klare en omsætningsnedgang, forårsaget af 
støv og støj.

Købmagergade bliver spøgelsesgade, skrev 
dagbladet Børsen i slutningen af septem-

ber. Priserne på butikslokaler skal justeres, 
og gaden skal redefineres, hvis Købmager-
gade skal bibeholde sin position, siger admi-
nistrerende direktør Kathrine Heiberg fra 
butiksportalen Storematcher.com til avisen. 
Hun vurderer, at vi kun har set toppen af is-
bjerget. Mange butikker står tomme og er sat 

til salg, andre steder er indehaverne i gang 
med at søge billigere lokaler. Gadens slidte 
udseende giver et samlet dårligt indtryk.

Katastrofe er måske et overdrevet udtryk, 
men kombinationen af kommunal lang-

sommelighed og udlejernes griskhed har 
allerede ramt Købmagergade. Avancerede 
forretninger åbner uden for voldene i Jægers-
borggade eller Elmegade, hvor der lever men-
nesker, og hvor huslejen er til at have med 
at gøre. Den økologiske pølsevogn ved Run-
detaarn er noget af det eneste nye, der peger 
fremad. En ristet med rodmos er, hvad Køb-
magergade kan prale af.

Kapitalen bag byens ejendomme er stort 
set anonym og som oftest helt frigjort fra 

andre hensyn end rå profitmaximering. Ejer-
nes revisorer hjælper dem med at udnytte un-
derskuddet på de tomme lokaler, og det kan 
bedre betale sig at køre med tomgang end at 
acceptere et lavere lejeniveau. Det er aldeles 
usundt for byen og dens brugere, men kom-
munen kan ikke tvinge udlejerne til at bøje 
sig - lige så lidt som husejerne og borgerne 
kan tvinge kommunen til at tage fat og gen-
nemføre gågadegenopretningen. Indtil dette 
ikke uoverkommelige arbejde er gennemført, 
sker der ingen bedring. Synd for byen, kluntet 
af kommunen og ubegavet af matadorerne.

Københavneravisen

den Forsømte Vej

konkurrenCe
SKT. GERTRUDSKLOSTER

Vinderen af gavekort til en værdi på 2.000,- kr.
til restaurant Skt. Gertruds Kloster blev:

Kamilla Louise Hansen, København K
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af Tårnfalken 

Holmens barak
på Fredet grund

Det luskede menighedsråd 
ved Holmens Kirke forsøgte i 
dølgsmål at opføre en barak 
til kaffetår og tissetår på den 
lille bid af det helt oprinde-
lige København, hvorpå kir-
ken (tidligere kanonstøberi) 
er beliggende. Så sikker var 
man på at have såvel den 
himmelske som den jordiske 
velsignelse i orden, at gejst-
ligheden frejdigt lod grave et 
hul til fundamentet.

Men ak, pludselig greb 
Nils Vest ind. Filminstruktø-
ren, der med sine film om ar-
kitekterne Eigtved og Nyrop 
har samlet og udbredt værdi-
fuld viden om byens bygnin-
ger og deres bagmænd, trak 
i nødbremsen. Det kunne 
ikke være rigtigt, at barok-
kirken skulle skændes af et 
hæsligt stykke arkitektur, 
blot fordi pastoratet har be-

svær med at nedbringe kas-
seoverskuddet.   

De viise mænd i Kultur-
arvsstyrelsen lyttede til Nils 
Vest og fredede straks kirken 
og dens omgivelser. Men 
hvor længe var Adam i Para-
disets Have?

Nu har Kulturministeriet 
ved brev af 9. september 2010 
besluttet at omgøre Kultur-
arvsstyrelsens fredningsaf-
gørelse af 6. oktober 2008. 
Kapellet, kirkepladsen med 
gitter og porte samt låger og 
portal er dømt fredløst.

Denne strid mellem to 
myndigheder tyder på, at vi 
snart skal tåle en grim me-
nighedsbarak med træk og 
slip og adgang til gratis caffe 
latte.

Pas på, I skændselsmænd 
i Kulturministeriet. Hvem 
der end har givet jer ordre til 
dette, så vær vis på, at omgø-
relsen kan fremkalde en ny 
skandalesag, som denne gang 
kan føre til fyringer. Lad dem 
ikke slippe, Nils Vest!

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
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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

®

slagsmål på mikkel bryggers gade

Lørdag den 4. september kl. 00.30 modtog politiet anmeldelser om et større 
slagsmål mellem to grupperinger af udlændinge.
Der var tale om et opgør mellem en gruppe fra Tåstrupgård og en gruppe fra en 
bande, de såkaldte ’Bloods’. 

Politiet modtog på stedet oplysninger om, at en person skulle være i besid-
delse af en pistol, men at han var stukket af fra stedet. Han beskrives som: 

A: mand, udenlandsk herkomst, høj. Han var iført en sort jakke og bar en 
sort kasket.

lommetyv anholdt ved Café norden på østergade

Tirsdag den 7. september kl. 17.36 havde vidner, der opholdt sig ved Café Norden 
set to gerningsmænd stjæle en pung. Vidnerne tog selv fat i gerningsmanden og 
tilbageholdte ham, mens hans kammerat stak af.

Politiet kunne herefter overtage den tilbageholdte gerningsmand, der blev 
anholdt og bragt til Station City. 

indbrud i sværtegade 

Torsdag den 16. september kl. 01.37 blev en 23-årig mand anholdt i forbindelse 
med et indbrud. Han flygtede fra stedet i en sort Audi. Bilen og manden blev 
fundet på mandens bopæl kort efter, hvor der også blev fundet indbrudsværktøj 
og kasseapparat fra indbruddet.

Den 23-årige blev fremstillet i dommervagten, hvor dommeren varetægts-
fængslede manden i 13 dage.  

trusler på en bar i pilestræde

Søndag den 26. september kl. 04.34 blev en 34-årig mand anholdt og sigtet for 
trusler. Han havde med en knust flaske mod halsen truet en anden person.

røveri i antikforretning i knabrostræde

Tirsdag den 28. september kl. 13.06 fik to mænd med en kniv truet sig til for-
holdsvis store mængder af bestik. Gerningsmændene flygtede mod Kompag-
nistræde og blev beskrevet som: 

A: Mand, dansk, 20-25 år, ca. 185 cm. Han havde krøllet mørkt hår og var iført 
en lys trøje.   
B: Mand, sort, ca. 20 år, ca. 165 cm. Han var iført en sort trøje.   

brandalarm i illum i silkegade

Lørdag den 11. september kl. 12.07 rykkede brandvæsenet ud til en alarm i stor-
magasinet Illum. Personalet havde selv påbegyndt evakueringen af kunderne. 
Dette resulterede i mange henvendelser til Københavns politi.

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 
er Flyttet

Flyttet Det hele startede i marts 1955 på Frederiksberg 
med to butikker på Godthåbsvej. I november 1967 etable-
rede ROYAL MINI SKO, sin første butik i Indre By, belig-
gende i Jorcks Passage. I 1975 åbnede vi på Strøget, hvor 
35 gode år med international atmosfære, har gjort ROYAL 
MINI SKO til markant og velbesøgt butik med en fast kun-
dekreds fra ind- og udland.

ROYAL MINI SKO har ni alle år forhandlet kollektions-
prøver og udstillingssko i størrelse 36 til 37 1/2. Sko og støv-
ler bliver indkøbt på messer i Italien og Tyskland, til halv 
pris eller mindre og derfor kan varerne sælges til 30 til 60 
procent af normalprisen.

For to år siden udvidede ROYAL MINI SKO sortimentet 
med sko i størrelse 34 og 35, som hurtigt blev en succes.

Det vil nok være en god ide at slå et smut forbi Knabro-
stræde 3 lige i hjertet af det ældste København, mellem 
Strøget og Kompagnistrædet.

annonCe

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

Pressefrihed er 
andet og mere 
end M-tegninger
kommentar Også på mikroplanet kan trykke-
friheden blive presset. Denne avis bragte for 
et halvt års tid siden en artikel om to iværk-
sættere, der tidligere havde arbejdet for en an-
den forretning, og indehaveren af denne blev 
stik tosset. Han råbte op om, at det kostede 
ham penge, at avisens medarbejder havde ta-
get imod bestikkelse og så videre.

Han gik endog så vidt, at han indklagede os 
for Pressenævnet, hvilket var både ubehage-
ligt og besværligt, fordi vi nødvendigvis måtte 
udarbejde en sagsfremstilling, og det midt 
i en flytning. Ganske vist var vi sikre i vores 
sag, men som ansvarshavende redaktør føler 
man sig som en mand under mistanke.

Stor var lettelsen, da Pressenævnet efter en 
beundringsværdig grundig sagsbehandling 
havde vurderet klagemålet og pure afvist alle 
beskyldninger og krav om dit og dat. Kendel-
sen kan ses inde på pressenaevnet.dk sag nr. 
2010-6-1025, så de særligt interesserede kan 
læse med.

Hændelsen viser, at selv de små hjul i det 
store mediemaskineri tillægges stor betyd-
ning. Retten til frit at publicere drejer sig 
ikke kun om kontroversielle tegninger. Det 
trykte ord har magt og skal derfor forvaltes 
med omhu, men det må aldrig betyde, at 
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RestauRant MR 
lukkeR igen

BileR og ButikkeR ud af Byen

stein BaggeRs  gulduR udstilles i BRedgade lagkagehuset 
åBneR på stRøget

Skal du have lagt dine bukser op
 

eller have hjælp til følgende : 
 
 Ny lynlås 
 Oplægning af ærmer /længden

 
 Nyt foer 
Oplægning af kjoler /nederdele

 
 Oplægning af  gardiner 
 Reparation af tasker 
  

Så kig ind i vores butik. 
Hos os udføres alle former for reparationer og     

 
forandringer både i tekstil og skind .

 
 

VI RENSER OGSÅ SKIND, PELS,
 

 & TEKSTIL  

Rådhusstræde 8 
1466 Kbh. K 
Tlf:32133828 
Www.fixnwear.dk 

MeRe end 1000 
konceRteR…

tirsdag -  
fredag  
11-20
lørdag - 
søndag  
11-17   
mandag  
lukket

Kom og nyd forårssolen i  én af de smukkeste gårde  – i hjertet af København K
Nyd din frokost eller et glas lækker vin i unikke omgivelser midt i København. Vi har et velassorteret vinkort og lækre  sandwiches og salater lavet på årstidens friske råvarer.  Og selvfølgelig byens bedste kaffe.

Mulighed for fest og bryllupper uden for åbningstid.

Nyhavn 2   DK 1051   København K   www.cafekunsthal.dk

tRyghed En ny opgørelse over trygheden i København viser, at byen er blevet et tryggere sted. Men kriminaliteten skal længere ned, mener politikerne på Rådhuset. 

Af Hjalte Kragesteen

Af Alexander Højfeldt Lund

stoRe
AMBITIONER

lÆs hele
aRtiklen 
på side 3

lÆs hele
aRtiklen 
på side 6

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 - 22.00fre - lørdag     11.00 - 23.00søndag lukket 

Store Kongensgade 441264 København K.
Tlf. 33 93 69 29

køBenhavneRne eR Blevet tRyggeRe
nyåBnet I Herluf Trolles Gade 26a åbner en ny fri-sør. Ambitionerne lægger det unge kreative hold ikke skjul på. ’Mugshot’ skal være et friskt pust i frisørmiljøet.

”Det er et ungt projekt. Vi har savnet et ungt krea-tivt hold i det københavn-ske frisørmiljø. Mange af de store frisører er ved at uddø, men de prøver stadig at være unge,” siger den ene ejer Mike Nielsen.
’Mugshot’ skal være en anderledes frisør. Det skal være et sted, hvor man kan få lov til at hænge ud. Sam-tidig er priserne lidt lavere, så studerende også kan være med. 

Fagnørder
’Mugshot’ er ejet af Kristinn Oli og Mike Nielsen. Kristinn Oli kommer fra Is-
land, hvor han 
også er udlært.

vi afstår fra at bringe kendsgerninger, blot 
fordi en involveret part føler sig generet. 

Mange hilsener
Robert Haren,
Ansv. chefredaktør.

Få købenHaVneraVisen

GRATIS 
med posten

BETAL KUN PORTO OG EKSPEDITION
11 måneder for kun: 199,- kr.

mail til: kbh@koebenhavneravisen.dk
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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

Aspargessuppe....54.00
serveret med ristede græskarkerner

Løvstikkemarineret norsk laks....70.00
anrettet med oliven, høvlet parmesan og ruccola salat

Hovedretter
Torsk bagt med bacon....168.00

lagt på stegt fennikel, hertil bagte tomater, 
ris og kaperssauce

Asiatisk marineret kyllingebryst....178.00
lagt på honningglaserede rødbeder, hertil bulgur, 

broccoli og sesamcrème
 

Helstegt kronhjortefi let....188.00                
serveret med pommes sautés, haricot verts 

og hjemmelavet tyttebærkompot
hertil vildtsauce.

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
Serveret med rejer, rødløg, gulerødder 

og crème fraîche

Desserter
Fragilitéroulade....68.00   

rullet med hakket chokolade og kirsebær, hertil 
nougatsauce

Chokolademarcel....72.00   
Serveret med hjemmelavet hindbærcoulis, 

vanilleis og passionsfrugt.

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

Ved valg af Bøf af oksehøjreb eller Kronhjortefi let 
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.-

Restaurantens
Torsdags speciel

Jailhouse burger

Stor lækker rustik bolle
200 g. oksekød

Stegt bacon, ost, spejlæg,  
hjemmesyltede agurker, salat,
tomat, hjemmelavet dressing 

håndskårne ovnbagte kartoffelbåde.

Kr. 99,-

JAILHOUSE 
JULEFROKOST

Den rigtige julefrokost

Kr. 299,-
 

Fri øl/vand under maden 99.-
Fri øl/vand/snaps under maden  299.-

URMAGEREN
Dronningens Tværgade

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

Ortopædisk fodtøj
Fodindlæg

Skoreparation
Nørre Voldgade 20
1358 København K

Telefon 33 13 51 42
www.wurtzen.dk

bøger Den danske kunstner 
Emil Krause (1871–1945) var 
populær i 1920’erne, og hans 
tegninger prydede væggene i 
mange københavnske hjem. 
Han skildrede mennesker, 
gader og pladser i den danske 
hovedstad, hvor et af ynd-
lingsmotiverne var folkelivet 
på Gammel Strand. 

Nu har Krauses barne-
barn, den over 80-årige Tho-
mas Mandel, udvalgt de bed-
ste af morfarens tegninger og 
forsynet dem med sine egne 
historiske noter i ’Køben-
havn i tyverne – 100 udsøgte 
tegninger af Emil Krause’.

Med Thomas Mandels no-
ter som supplement til Emil 
Krauses gamle tegninger 
får man blandt andet for-
klaret, hvorfor et hagekors 
udmærket kunne optræde 
på en Carlsberg-reklame i en 
knejpe i Nyhavn, og hvorfor 

tegningen af en snedækket 
Skindergade hører til blandt 
de absolutte sjældenheder.

’København i tyverne 
– 100 udsøgte tegninger af 
Emil Krause’ er udkommet på 
Skriveforlaget og koster 179 
kroner.

slp@koebenhavneravisen.dk

købenHaVner-

billeder
Af Sarah Louise Pedersen

Hattemoden, madammerne på Gammel 
Strand og indeklemte, usunde baggårde 
kan alt sammen studeres på kunstneren 
Emil Krauses tegninger. Hans barnebarn 
Thomas Mandel har udvalgt de bedste og 
samlet dem i bogen ‘København i tyverne’.
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interVieW Nils Vest vil gerne fortælle os hi-
storier om de københavnske bygninger og 
personerne bag dem. Gennem en årrække 
har han lavet film om eksempelvis Rosen-
borg, Vor Frue Kirke og spiralspiret på Vor 
Frelsers Kirke. Nu er hans nyeste film, ’Et ra-
adhus til alvor og fest’, ude på DVD. 

Idéen til at lave en film om rådhuset kom 
tilbage i 2004, hvor rådhuset snart kunne 
fejre 100 års jubilæum. Nils Vest syntes ikke, 
at der fandtes nogen film om rådhuset, som 
stod færdigbygget i 1905, og derfor gik han i 
gang med at studere den bagvedliggende hi-
storie om opførelsen. Det endte med en film 
om rådhuset, men i lige så høj grad om råd-
husets arkitekt, Martin Nyrop (1849-1921).

”I denne film om rådhuset prøver jeg at 
hive frem, hvad det er for nogle ting i den 
sidste del af attenhundredetallet, som inspi-

rerede Nyrop. Det er jo ikke tilfældigt, at råd-
huset ser ud, som det gør. Nyrop var meget 
grundig i sine studier, selvom han nok var 
mere visuelt end litterært orienteret,” fortæl-
ler Nils Vest.

Nationalromantisk byggestil
Martin Nyrop trak på mange inspirations-
kilder i udførelsen af rådhuset, selvom han 
blev mødt af modstand fra sine omgivelser. 
Han ønskede et rådhus i nationalromantisk 
byggestil, hvor man laver en romantiseret 
sammenblanding af byggestilarter fra nor-
disk vikingetid og italiensk renæssance, som 
samtidig forfægter materialeægthed og funk-
tionalitet.

”Nyrop skilte sig ud fra sine kolleger fra 
årene før, hvor akademiet under Ferdinand 
Meldahls ledelse havde prædiket, at når man 

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

et rådHus til  Fordybelse

Filmdokumentaristen Nils Vest har lavet en film om Københavns 
Rådhus for bl.a. at skærpe vores sanser over for de detaljerig-
domme, som er at finde derinde. 

Af Anders Derlich  // ad@koebenhavneravisen.dk
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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

laver arkitektur i en historisk stilart, så skal 
man holde sig bestemt til den. Det var sådan 
et dogme. Eksempelvis lavede Johan Daniel 
Herholdt rådhuset i Odense, som nærmest 
er en kopi af rådhuset i Sienna (Italien, red.), 
bare i halv størrelse. Man laver ikke person-
lige afvigelser i forhold til den stilart, som 
er indarbejdet, selvom den måske har flere 
hundrede år på bagen. Der var Nyrop ander-
ledes,” siger Nils Vest.

I stedet for at følge datidens dogmer var 
Nyrop fast besluttet på at lave et funktionelt 
rådhus, hvor han inkorporerede flere bygge-
stilarter efter behov.

”Inde i rådhuset har han forenet både det 
nordiske og det italienske. Samtidig er der 
også andre detaljer – eksempelvis duetårnet, 
som danner overgang mellem forhuset og 
baghuset, er inspireret af et tilsvarende du-
etårn fra Østpreussen, i Frauenburg, hvor der 
ligger en domkirke,” siger Nils Vest.

De glemte kunsthåndværk
Rådhuset blev bygget i årene 1893-1905. Det 
består af to dele: Det store forhus med Raad-
hushallen, som er lavet ligesom en italiensk 
markedsplads, mens baghuset er meget mere 

nordisk i udsmykningen. I forhuset er der 
gjort mest ud af detaljerne, og Nyrop tilknyt-
tede forskellige kunsthåndværkere til at kun-
ne udføre alle detaljerne til perfektion.

I gangene udenom Raadhushallen, samt 
andre steder, er der malet kalkmalerier. 
Det har været noget af en bedrift at skabe 
alle disse tegninger med kalkmalerier, ef-
tersom denne kunstart stort set ikke havde 
været brugt i Danmark siden reformationen 
(1500-tallet). Til udsmykningen i rådhuset 
måtte dekorationsmaler Jens Møller-Jensen 
(1869-1948) genopfinde kunsthåndværket ved 
at studere kalkmalerier i danske kirker i et 
år. Siden ham er håndværket igen gået i glem-
mebogen, og derfor er der ingen til at male de 
eksisterende op. 

Samtidig ønskede Nyrop at afbilde og lave 
vandelementer i og omkring rådhuset, da Kø-
benhavn rent historisk altid har haft en stor 
tilknytning til havet.

”Nyrop gør meget ud af at vise Køben-
havns tilknytning til havnen og til havet. Der 
er mange vandmotiver, både i kalkmalerier-
ne og på ydersiden, hvor billedhugger Anders 
Bundgaard (1864-1937) måtte lære at hugge 
i granit. Dette var også et glemt kunsthånd-

et rådHus til  Fordybelse BOGHUSET.DK
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værk, som man havde glemt siden middelal-
derens kirkebyggeri (ca. 1000-1400),” fortæller 
Nils Vest.

Detaljerigt rådhus
Inde på rådhuset findes der ufatteligt mange 
detaljer, hvis man er villig til at lade sig for-
dybe. Martin Nyrop gjorde en stor dyd ud af 
at afbilde folkeligheden, fordi rådhuset skul-
le repræsentere hele befolkningen og ikke 
kun herskabet. 

”Rådhuset skulle ligesom repræsentere 
hele Danmark; både tidligere tiders konger, 
men også almindelige mennesker. Der er 
neg og frugter hugget ud i sandsten rundt 
omkring som dekoration ved indgangspor-
taler, ligesom der er fabeldyr. Der er også 
små mus, som kravler rundt oppe i Borger-
repræsentationssalen. Der er hele tiden et 
levende liv omkring os, og det er selvfølge-
lig også en måde at huske på, at vi skal ind-
gå i det store kredsløb,” fortæller Nils Vest.

Samtidig ville Nyrop gerne illustrere po-
litikerne gennem dyr. Det fremstår i første 
omgang som en hyldest, men der er ifølge 
Nils Vest skjulte budskaber for det vågne 
øje:

”På en af de to hovedtrapper, Magistrat-
strappen, når man kommer op på første 
sal, er der en søjle, hvor der på forsiden 
er anbragt en skarabæ, som er det flittige 
dyr. Det har en ældgammel symbolhistorie 
tilbage til Egypten og Grækenland og re-
præsenterer dyden. På bagsiden af søjlen er 
der anbragt nok verdens eneste udhuggede 
døgnflue. Den kan man ikke umiddelbart 
se, men hvis man ser om på bagsiden, viser 
den sig. Den opdagede jeg sent, så den er 
desværre ikke kommet med i filmen. Det 
er en lille pointe, som også viser, at Nyrop 
havde et ret skævt kig til politikerne,” siger 
Nils Vest.

Moderne arkitektur er fattig
Det er dog ikke detaljerne, som Martin 
Nyrop ønskede at blive husket for. Deri-
mod ønskede han at blive husket for et 
funktionelt rådhus. Nils Vest mener, at det 
er lykkedes for Nyrop, da rådhuset, i mod-
sætning til stort set alle andre rådhuse, 
ikke er blevet ombygget eller udvidet siden 
opførelsen. 

Samtidig med funktionaliteten er der 
historiske referencer og detaljer at fordybe 
sig i. I denne forbindelse kan man med for-
del se filmen, inden man på egen hånd be-
væger sig ind på rådhusets gange.

”Hvis man får filmen som introduktion, 
så får man en bedre forståelse for det sprog, 
der ligger i arkitekturen. Al arkitektur er et 
sprog, ligesom også al kunst er et sprog,” 
siger Nils Vest.

Ifølge Nils Vest kan vi lære en masse af 

Martin Nyrops storladne og detaljerige råd-
hus:

”Vores moderne arkitektur er så skrigen-
de fattig. Når man lige har set huset med 
et blik, så har man nærmest set det hele. 
Man har totalt afskrevet den erfaring, som 
Nyrop bragte med sig; at et hus gerne skal 
være sjovt og være en oplevelse at gå rundt 
og opleve nye ting, både indvendigt og ud-
vendigt.”

Med dette i mente kan det varmt anbe-
fales at se filmen og opleve rådhuset, som 
med sine store former og detaljerigdom er 
en stimulerende oplevelse for alle sanserne.

Filmen ’et raadhus til alvor og fest’ kan købes i 
Filmhusets bog- og videohandel (Vognmagergade 
8b, 1123 Kbh. K), Bygningskulturens hus (Borger-
gade 111, 1300 Kbh. K) eller på  www.vestfilm.dk. 
Desuden vises filmen på DR2 mandag d. 25. ok-
tober kl. 23.00.

Flere oplysninger om rådhuset kan findes på  www.
kk.dk/faktaomkommunen/koebenhavnitalogord/
raadhuset.aspx

Nils Vest

Granitkrabbe: Krabbe hugget i granit. Foto af Nils Vest.



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!

Hvad synes du om cykeltrafikken i Indre By og idéen 
om at lade cyklister svinge til højre for rødt?

Michael Bone, turist
”Jeg synes problemet er, at cyklister-
ne ikke holder øje med for eksempel 
forgængere, der krydser gaden. I har 
en masse cyklisterne, og jeg tror, at 
det er selve antallet af cyklister, der 
er det farlige nogle gange. Men i vir-
keligheden handler det jo bare om 
at holde øje i trafikken.”

Anonym, cyklist
”Cyklisterne kører lidt om en bræk-
ket arm. De overholder ikke alle 
regler, men jeg synes ikke, det er 
specielt farligt at køre i trafikken 
på cykel. Jeg synes, det er en god ide 
at lade cyklister svinge til højre for 
rødt. Vi gør det jo alligevel.”

Nicolai Asmussen, bilist
”Som hovedregel synes jeg, cykli-
sterne kører fint. Der skal jo være 
plads til alle. Samtidig synes jeg, at 
det er fint, hvis cyklisterne må svin-
ge til højre for rødt. I USA er det for 
eksempel tilladt for biler at svinge 
til højre for rødt, man skal jo bare 
være opmærksom.”

gadens 
STemme

Af Alexander Højfeldt Lund

RENSEmanden

1års fødselsdag
+

29 års erfaring
=

30% rabat
på alt rensetøj

Gælder til 
lørdag d. 23. Oktober

- kun ved indlevering!

Dit lokale renseri

Åbningstider : mandag - fredag 10 - 17,30   lørdag  10 - 14
Herluf  Trolles Gade 18         1052 Kbh. K          Tlf.  70 27 23 14

kunst De fleste kender ham som manden 
bag tv-serien Twin Peaks og film som Eraser-
head, Blue Velvet og Mulholland Drive. Men 
før David Lynch begyndte at lave film, var 
han allerede i gang med at tegne og male. Og 
det har han aldrig lagt fra sig. 

Siden den 26. september har københavne-
re for første gang kunne opleve multikunst-
neren, der med udstillingen ’The Air Is On 
Fire’ viser sine produktioner fra 1960erne og 
frem til i dag.  Der er blevet plads til alt fra 
film, tegninger og malerier til litografier og 
lydskulpturer. 

’The Air Is On Fire’ markerer samtidig 
genåbningen af Kunstforeningen Gl. Strand, 
der har gennemgået en større renovering og 
udbygning til 48 mio. kr. Udstillingen fylder 
alle tre etager af de gamle hus og varer frem 
til den 16. januar. 

cv

daVid lynCH GENÅBNER 
GL. STRAND



Kontakt:
Sushitreat FOX

Jarmers Plads 3
1551 Kbh V.
Sushitreat.dk

Tlf: 3338 7030

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

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

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

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

Bestil din mad online på sushitreat.dk

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

STRØGET

SANKT PEDERSSTRÆDE

STUDIESTRÆDE

VESTERGADE

VESTER VOLGADE

R
Å

D
H

U
S

PLA
D

SEN

TIV
OLI

VESTERPORT

Klistermærke 1

Klistermærke 2

Din lokale sushi 
restaurant og 

take away 
forenden af 

Skt. Peders Stræde 
på Jarmers Plads
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politik Sidste år indgik et samlet Råd-
hus for anden gang på 45 år et historisk 
bredt forlig, hvor alle partier var med. 
I år siger både Venstre, DF og Enheds-
listen nej til aftalen, som i stedet blev 
et forlig mellem S, SF, De Radikale og 
De Konservative. Overborgmesteren 
kalder alligevel forliget bredt.

”Vi har fået et bredt forlig på tværs 
af Rådhusets partier, og jeg vil gerne 
kvittere for et godt forhandlingsforløb. 
Personligt er jeg ikke mindst glad for, 
at vi har sikret massive investeringer i 
nybyggeri af daginstitutioner og sko-
ler,” siger overborgmester Frank Jensen 
(S).

Og netop nybyggeri og renovationer 
på skole- og dagsinstitutionsområdet 
fylder meget i aftalen, hvor der er afsat 
omkring 900 mio. kr., som skal sikre 
410 nye institutionspladser samt 50 
nye skoleklasser. 

Ehl: S og SF vælger at spare
På forhånd var der lagt op til et spare-
budget, i forbindelse med regeringens 
krav om nul-vækst i kommunerne. 
Men ifølge Enhedslisten, der forlod for-

handlingerne sammen med DF og Ven-
stre, er det et politisk valg på Rådhuset, 
der gør, at man sparer på servicen på 
børne- og ungeområdet.

”Jeg har fået et notat fra kommu-
nens økonomiske embedsmænd, som 
medgiver, at vi godt kunne bruge nogle 
af millionerne til børn og stadig over-
holde regeringens krav om nul-vækst. 
Det er et politisk valg, at S og SF har 
valgt at have nulvækst i København,” 
siger socialborgmester Mikkel War-
ming (Ehl).

Venstres leder og kulturborgmester 
Pia Allerslev mener, at forhandlin-
gerne bar præg af aftalt spil mellem 
S og SF. Hun mener ikke, at der under 
forhandlingerne var tale om forsøg på 
bredt samarbejde.

”Alle Frank Jensens fine ord om 
bredt samarbejde har været floskler. 
Børnefamilierne og de svageste svig-
tes,” siger Pia Allerslev, der ikke lægger 
skjul på, at hun også er uenig i ind-
holdet i budgetaftalen, hvor hun ville 
have haft langt større fokus på at skabe 
mindre bureaukrati. 

htk@koebenhavneravisen.dk

rådHuset Har budgettet 
For 2011 klar
Socialdemokraterne, SF, De Radikale og De Konservative har indgået forlig om Københavns Kommunes midler 
for 2011. Enhedslisten mener, at der satses for meget på nybyggeri frem for servicen. 

Af Hjalte Kragesteen, politisk redaktør

børn og unge
	 •	 900	mio.	kr.	til	byggeri	og	renovation	af	skoler	og	daginstitutioner

	 •	 18,5	mio.	kr.	til	istandsættelse	af	legepladser

	 •	 77	mio.	kr.	til	tilskud	til	børn	med	særlige	behov

	 •	 Taksterne	til	forældrebetaling	i	dagsinstitutionerne	hæves.

	 •	 To	ugers	sommerlukket	i	3-9	års	institutioner

grøn vækst
	 •	 130	mio.	kr.	til	energirenovation	af	kommunens	bygninger

	 •	 Cykelpakke	til	75	mio.	kr.

social
	 •	 Samlet	tilskud	på	170	mio.	kr.

	 •	 Heraf	18,4	mio.	kr.	til	udsatte	børn	og	unge

kamp mod ledighed
	 •	 91	mio.	kr.	til	jobcentrene

	 •	 65	mio.	kr.	til	274	ekstra	praktikpladser

	 •	 8,7	mio.	kr.	til	daghøjskolerne

	 •	 3,7	mio.	kr.	til	at	få	ekstra	elever	på	produktionsskolerne

Ældreomsorg
	 •	 109	mio.	kr.	til	modernisering	af	ældreboliger

	 •	 15	mio.	kr.	til	genoptræning

	 •	 27,6	mio.	kr.	til	uddannelse	af	plejepersonale

sikker by
	 •	 37,	5	mio.	kr.	til	tryghed

	 •	 Heraf	12	mio.	kr.	til	flere	socialrådgivere	på	skolerne

idræt og kultur
	 •	 60	mio.	kr.	til	en	ny	idrætshal	på	Christianshavn

	 •	 18	mio.	kr.	til	nye	kunstgræsbaner	i	Valby	og	Emdrup

	 •	 14	mio.	kr.	i	integrationsprojektet	’Bland	Dig	i	byen’

	 •	 Kommunen	tilslutter	sig	ICORN	fribyordningen.

andet: 
	 •	 5	mio.	kr.	om	året	til	at	tiltrække	udenlandsk	arbejdskraft

	 •	 190	mio.	kr.	til	at	færdiggøre	nye	boligområder,	f.eks.	Sluseholmen,	

  Ørestad og Nordhavn.

	 •	 5	mio.	kr.	til	at	gøre	København	til	en	renere	by.



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



16 KBH K OKTOBER 2010 ÅRGANG 5

Hørecenter Hovedstaden
Borgergade 18
1300 København K

Ring og bestil tid i dag på telefon 7070 2328

PROFESSIONELT HØRECENTER
Gratis høreapparater *

• Uddannede hørespecialister

• Ørelæge tilknyttet

• 2 måneders prøvetid

• Ingen ventetid

• 4 års garanti og fri service

• Stort udvalg af høreapparater

• Gratis høretest

* Ved benyttelse af offentligt tilskud på kr. 6230 pr. øre

kampagne Torsdag den 30. september 
tændte Grevinde Alexandra det lyserøde 
lys, der skal skinne på Hotel D’Angleterre 
i oktober. Lyset er et led i en kampagne, 
søsat af Estée Lauder Companies, som skal 
skabe opmærksomhed omkring bryst-
kræft og budskabet: En tidlig diagnose 
kan redde liv.

”Én ud af ni kvinder rammes af bryst-
kræft, og hvis Hotel D’Angleterre kan 
bidrage til at øge opmærksomheden om-
kring kampagnen ved deltagelse i denne 
event, gør vi det hjertens gerne” siger ho-
tellets General Manager Hanne Lassen i 
en pressemeddelelse.

Mere end 200 bygninger verden over 
blev samtidig med Hotel D’Angleterre 
ramt af det lyserøde lys. Kampagnens 
grundlægger Mrs. Evelyn Lauder håber 
derved at opnå en plads i Guinness World 
Record-kategorien: ”Flest landemærker 
oplyst på 24 timer.”

slp@koebenhavneravisen.dk

D’Angleterre er blevet lyserødt
Af Sarah Louise Pedersen

Hele oktober måned vil det femstjernede luksushotel ved Kgs. Nytorv være badet i lyserødt lys, som 
en del af en kampagne for større opmærksomhed omkring brystkræft.



BYT TIL REDE KONTANTER
Vil du sælge guld, sølv, gamle/antikke smykker eller
luksus ure.
Kom ind til juvelèr Edmund Arnold, der nu på 4.
generation tilbyder en seriøs, fahlig og personlig
betjening.
Prisen på guld er høj nu, derfor kan vi tilbyde den
bedste pris på markedet.

Er du forhindret i at komme ind til os, kan du sende
en værdipakke.
Vi foretager en seriøs vurdering og overfører straks
pengene til din konto, hvis du vil benytte dig af
vores tilbud.
I modsat fald returnerer vi det vurderede.
Ved store samlinger kan vurderingen foregå privat.

EDMUND ARNOLDJUVELÈR 1880

SKOUBOGADE 1 - 1158 KØBENHAVN K - TELEFON 33 33 99 0028 15 13 20

KONTANT BETALING FOR GULD, SØLV,
PLATIN, BRILLANTER OG LUXUSURE!

p.g.a. stor efterspørgsel fortsætter vi med at købe

SKOUBOGADE 1 - 1158 KØBENHAVN K - TELEFON 28 15 13 20 - jearnold.dk@googlemail.com
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CAFE ADAM
Brunch/Buffet Hver Søndag 
fra kl. 10.30-15.00  til 110,- Kr. 
  

club sandwich: 79,- Kr. 

Røget Laks: 79,- Kr. 

Stor Burger: 79,- Kr.  

Pasta med oksemørbrad , laks: 89,- Kr. 

Bøf Bearnaise: 159,- Kr. 

Oksemørbrad: 169,- Kr. 

Stegt torsk: 169,- Kr. 

Stegt Laks: 159,- Kr. 

Nachos: 60,- Kr. 

Chokoladekage med is og frugt: 49,-Kr. 

Vin og fadøl ,Kaffe,cafe latte  

Store Kongensgade 91 · 1264 København K
Tlf.: 33 93 28 20 · www.cafe-adam.dk · Email: mail@cafe-adam.dk

•	
Kulturnat i Indre By
- Leg bydelsarkitekt for en aften

Græs på tagene, bredere cykelstier, mere plads til idræt 
eller et boost til kulturen ? Hvad vil gøre Indre By til en 
bedre bydel at bo og færdes i?

Vi giver dejlig varm suppe, hvis du vil give os dit bud på, hvor-
dan Indre By skal udvikle sig.  Tegn, skriv eller byg en model af 
din idé. og placer den på vores idékort.Tag børnene med, vi søger 
idéer fra både store og små. PS: kræver Kulturnat-pas.

Mød op den 15. oktober kl. 18.00 - 21.30, 
Rådhuspladsen 77, st. tv. i kælderen. 

motion Synes du, at de kø-
benhavnske løbere for tiden 
ser mere sammenbidte og 
målrettede ud, end de plejer? 
Så kan det være fordi, de del-
tager i løbekonkurrencen Ta-
keCPH, som blev skudt i gang 
1. september. I konkurrencen 
dyster hovedstadens bydele 
mod hinanden, og det gælder 
ganske enkelt om at løbe flest 
kilometer.

I spidsen for hver bydel 
står en løbeambassadør. Den 
23-årige model og modeblog-
ger Ingrid Munch er ambas-
sadør for KBH K. 

Ingrid Munch har tidligere 
dyrket basketball på højt plan 
og løb indgik som en naturlig 
del af træningen. Men da hun 
for seks år siden lagde bolden 
på hylden, gik det ikke ud 
over løbeturene. 

”Jeg holder meget af at 
løbe. Det får mig til at slappe 
af, hvis jeg for eksempel har 
haft en stresset dag. Jeg får 
det løbet ud af kroppen og fø-
ler mig friskere bagefter,” for-
tæller hun.

Sammen med et par ven-
inder grundlagde Ingrid for 
to år siden den populære mo-
deblog anywho.dk, som i dag 
er Danmarks største af sin 
slags. De når ud til et bredt 
publikum, og hun peger selv 
på bloggen som den primære 
grund til, at hun blev valgt 
som løbeambassadør. 

Ambassadør for Hjerteforeningen
Ingrid Munch er også ambas-
sadør for Hjerteforeningen 
og synes, at det spiller godt 
sammen med hendes nye 
rolle som ambassadør for Ta-
keCPH. 

”Konkurrencen er en sjov 
idé, og det er godt, hvis det kan 

være med til at få flere ud og 
motionere. Bare en halv time 
hver dag,” opfordrer hun. 

Den bydel, der vinder Ta-
keCPH, vil modtage hjælp til 
at gennemføre et projekt, der 
kommer bydelens løbere til 
gode. Ved redaktionens af-
slutning lå Nørrebro i spidsen, 
mens KBH K lå på en syvende-
plads ud af de i alt otte bydele. 

”Det går ikke så godt,” siger 
Ingrid Munch og ler. ”Vi hå-
ber stadig på sejr, men det al-
lervigtigste for mig er at være 
med til at støtte op om et godt 
projekt. Og så er der måske 
mere lokalfølelse på Nørrebro 
og i nogle af de andre bydele, 
som man ikke ser på helt sam-
me måde hos dem, der bor i 
Indre By.”

Der er dog endnu tid at 
løbe på, for TakeCPH varer 
helt frem til den 31. oktober. 

Se mere om, hvordan du 
kommer i gang på TakeCPH’s 
facebookside ”Nike Running 
Denmark”.

slp@koebenhavneravisen.dk

LØB FOR 
kbH k
Sportstøjsproducenten Nike opfordrer køben-
havnerne til at kridte løbeskoene og overtage 
gaderne i konkurrencen TakeCPH. Model og 
modeblogger Ingrid Munch er løbeambassadør 
for KBH K.

Af Sarah Louise Pedersen

Ingrid Munch
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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

natteliV ”Nasa – we have 
a problem!” Den tidligere 
fashionable jetset natklub 
Nasa gik nemlig i sidste  
måned konkurs med et un-
derskud på 3,3 millioner 
kroner. 

Selskabet bag den krid-
hvide natklub Nasa Copen-
hagen blev i begyndelsen 
af september måned erklæ-
ret konkurs ved Sø- og Han-
delseretten. 

Natklubben i Boltens 
Gård i hjertet af Køben-
havn har været ejet af den 
tidligere professionelle fod-
boldspiller Jacob Svingga-
ard siden 2007. Hvilket han 
over for B.T. understreger, 
at han stadig gør.

”Natklubben fortsætter 
nu under en anden forpag-
ter. Det er rigtigt, at ved-
kommende, der har drevet 
natklubben det sidste år, 

har været hårdt ramt af fi-
nanskrisen, og det er altså 
ikke lykkedes for ham,” si-
ger Jacob Svinggaard.

GB Invest overtager
Det er dog kommet frem, at 
en ny ledelse nu har taget 
styringen i ’mission con-
trol’ hos natklubben Nasa. 
De forsvarer sig med, at det 
er Jacob Svinggaard, der er 
gået konkurs.

Natklubben Nasa er si-
den 1. september under 
ejerskab af et helt andet 
selskab nemlig GB Invest, 
der forpagter til selskabet 
Boltensgaard ApS.

I spidsen for GB Invest 
står Mogens Kihl-Plam-
beck. Han ejer i forvejen 
en stribe ejendomme, en 
campingplads og et en-
treprenørfirma. Det står 
også klart, at folkene bag 

er ambitiøse og ønsker at 
forandre Nasa og løsne op 
for den ellers stramme dør-
politik.

Talsmand for Nasa, 
Morten Toft, udtaler til 
Politiken, at natklubben 
desuden vil gennemgå en 
omfattende renovering, så 
klubben kan fremstå ligeså 
hvid og skinnende, som 
den gjorde for 13 år siden.

Samtidig er Nasa ved at 
indlede samarbejder med 
en række promotere kendt 
fra nattelivet. Navnene på 
disse promotere er indtil 
videre hemmelige.

ahl@koebenhavneravisen.dk

I det gamle København ved Nyhavn tilbyder Italian Connec-
tion kvalitetsmad tilberedt med solid basis i det traditionsrige 
italienske køkken – også som catering.

Konditor- og andre delikate specialiteter, lækre sandwiches, 
suppe, pasta og varme retter, samt velsmagende forretter og 
tilbehør til hjælp for dine egne gourmet kreationer.

ITALIAN
CONNECTION

Store StrandStræde ii

1255 København K

telefon: 33 11 11 37

Man-fre: 10.30 - 19.30

lør: 10.30 - 14-30

konkursramt 
nasa kører Videre
Tidligere på måneden kom det frem, at jetset natklubben Nasa var 
gået konkurs. Nu kører klubben videre med et nyt selskab i ryggen.

Af Alexander Højfeldt Lund



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

. Julefrokostbuffet. Sandwich

. Charcuteri. Tapas to go

Køb din firmajulegave 
og værtindegave
hos Ostehjørnet! 

ADD - 250x335 - Københavneravisen - Ostehjørnet - Jul 2010 - 03.indd   1 04-09-2010   11:00:00
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redaktion: Bredgade 21 B 2. sal, 1260 København K, tlf: 70 22 55 38      Caroline Voetmann, cv@koebenhavneravisen.dk

Kør ud i sommerlandet med 
Move About’s grønne elbiler
For virksomheder og private
 99,-  pr time
 499,-  for en dag
 799,-  weekend tilbud
Alt inklusiv læs mere på  www.moveabout.dk

Intet indmeldelsesgebyr og gratis parkering 
i hele København.

www.moveabout.dk
Move About ApS | Bredgade 56, 3 | 1260 København

BILLETTER 70 27 22 72  |   WWW.BILLETBILLET.DK

BREAKING 
THE WAVES

AF LARS VON TRIER 
I DRAMATISERING AF 

VIVIAN NIELSEN

PREMIERE 15. SEP.

genopståelse I mange år lå 
Vanilla Butikken på hjørnet 
af Købmagergade og Krystal-
gade, men nu er der tomt på 
adressens to etager. 

Forretningen har siden 
12. juli holdt til i Skinder-
gade 14, hvor alt er kommet 
på plads - med undtagelse af 
butikkens navn. Lokalernes 
oprindelige navn, Råkostde-

potet, er indprentet i husets 
facade. Råkostdepotet var 
en af Københavns første hel-
sebutikker, og det er derfor 
ikke usandsynligt, at det 
gamle navn får en renæs-
sance. 

I folkemunde er butik-
ken længe blevet kaldet Mac 
Urth, der er navnet på en 
række sæbeprodukter, som 

butikken forhandler. Den 
navnløse butik vil, som no-
get nyt, få friske dagligvarer 
i form af økologiske grøntsa-
ger inden for den nærmeste 
fremtid. 

På den tidligere adresse 
åbner caféen Baresso en fili-
al. Det forventes at ske sidst i 
november. 

cv

Forskønnelse Købmagerga-
de, Hauser Plads og Kultor-
vet har brug for et løft, me-
ner Københavns Kommune, 
der dette efterår går i gang 
med at renovere og forny 
området. Projektforslaget 
går ud på at samle hele om-
rådet med et stort tæppe af 
granitsten i forskellige nuan-
cer. 

Torvet og pladserne skal 
være opholdsteder, hvor bor-
gere og besøgende har lyst til 
at slå sig ned, og Kultorvet 

skal være et samlingspunkt 
med en fontæne, der både 
kan bruges til at sidde på og 
som scene for forskellige ar-
rangementer. Hauser Plads 
vil derimod bevare sin funk-
tion som middelalderbyens 
hemmelige oase men i en 
opdateret udgave med en ny 
legeplads og et grønt bakke-
landskab. 

Planerne falder sammen 
med ombygningen af kælde-
ren under Hauser Plads, der 
blev påbegyndt i juli måned. 

Kælderen har tidligere været 
brugt til Teknik- og Miljø-
forvaltningens vogne og ud-
styr, men med ombygningen 
kommer kælderen desuden 
til at indeholde permanente 
mandsskabslokaler til ren-
holdelsesmedarbejdere.

 Kælderombygningen bli-
ver koordineret tæt med for-
nyelsen af Købmagergade, 
Hausers Plads og Kultorvet. 
Hele projektet forventes at 
stå færdig i 2012. 

cv

BOGHUSET.DK

pladser og strøg omkring 
rundetårn skal Forskønnes

Den underjordiske parkering på Hauser Plads.

Helsebutik genopstår lige 
rundt om Hjørnet
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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 

Få et gratis konsulentbesøg og uforpligtende
tilbud på en renovering af dit køkken!

10.820,-
priseksempel: 

10 folielåger,
5 skuffefronter

15 greb inkl. moms og montering

Jyllingevej 64, 2720 Vanløse, 38791614, nygammelt.dk

Nygammelt
skift ikke køkken skift køkkenlåger

SKIFT LÅGER PÅ KØKKENET
OG SPAR PENGE

Der er hjælp at hente, hvis 
du har et køkken, som er 
for godt til at smide ud, 
men alligevel langt fra ind-
bydende. Hvis planløsningen 
er i orden, og skabene ikke fejler noget, så kan 
du med stor fordel nøjes med at udskifte låger og 
bordplade - i det omfang du synes nødevendigt.

professionel
køkkenrenovering

siden 1985

NEMT
HURTIGT

BILLIGT

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.

ny ejer Hyggestemningen og 
den dunkle belysning er den 
samme som altid. De gamle 
brune træmøbler, den gamle 
lysekrone og de gamle øltøn-
der er her stadig. Som kunde 
føler man sig stadig hen-
kastet til ’gamle dage’, når 
man besøger værtshuset, der 
begynder sin historie helt til-
bage i 1933. For selvom Ber-
nikows Vinstue fik nye ejere 
den 1. august, bliver der ikke 
lavet noget voldsomt om. 
Godt nok er ægteparret Lotte 
og Thorning Lindegaard nye 
ejere, men vinstuen er be-
stemt ikke ny for dem. De har 
været stamgæster gennem en 
årrække og har nu overtaget 
driften fra den tidligere ejer, 
Preben Lynge Hansen, der er 
gået på pension.

”Jeg kom her første gang, 
da jeg var soldat for ca. 40 år 
siden, og jeg har altid været 
fascineret af stedet. Det oser 
af nostalgi,” siger Thorning 
som forklarer, at der er kom-
met nogle små ændringer på 
menukortet.

”Lotte er jo smørrebrøds-
jomfru, så maden bliver no-
get anderledes, end den har 
været før. Men de forandrin-
ger der kommer, vil være så 
små, at dem lægger man 
ikke mærke til,” siger han 
og påpeger, at de satser på at 
beholde de stamgæster, der 
hidtil har været.

Parret har tidligere drevet 
Restaurant Jomfruen i Dron-
ningens Tværgade og Frimu-
rerhusets Restaurant i Smal-

legade på Frederiksberg. Så 
de er ikke nye i branchen. 
Herfra har de taget meget 
erfaring med, hvor sild har 
været deres speciale. Det vil 
man også kunne nyde i Ber-
nikows Vinstue fremover.

”Jeg tør godt at sige, at du 
får byens bedste sild. Det er 
gammeldags modnede is-
landske sild. Dem får du ikke 
ret mange stedet,” siger Thor-
ning, der har sat sig tilrette i 
den overdækkede gård, mens 
Lotte knokler med smørre-
brødene i køkkenet. Der er 
godt gang i det lille værtshus 
på denne lørdag eftermid-
dag, hvor de ansatte nærmest 
går i vejen for hinanden bag 
den bitte bardisk.

Med to restauranter i In-
dre By har Lotte og Thorning 
opbygget et forhold til byde-
len, som betyder meget for 
dem.

”Jeg har arbejdet i byen 
i 20 år, og det er meget vig-
tigt, at vinstuen ligger her, 
hvor tingene sker. Folk va-
der lige forbi, og vi har jo en 
overdækket gård, hvor det 
vælter ind med folk, hvis der 
kommer en regnbyge. Vi skal 
ikke være andre steder end 
i Indre By,” siger Thorning. 
Rundt omkring i vinstuen er 
der en let summen af dæm-
pede samtaler. De fleste får 
bare en øl eller to, men Lot-
tes smørrebrød langes ikke 
sjældent over disken. 

htk@koebenhavneravisen.dk

de nye ejere
	 •	 Lotte Lindegaard er 58 år

	 •	 Thorning	Lindegaard	er	59	år

	 •	 De	har	drevet	Restaurant	Jomfruen	fra	

  september 1997 til april 2006

	 •	 De	har	drevet	Frimurerhusets	Restaurant	fra	

  september 2004 til april 2010.

	 •	 De	bor	i	dag	i	Emdrup	i	udkanten	af	København.

’ det oser aF  
 nostalgi’
Bernikows Vinstue har fået nye ejere men 
fortsætter i samme spor.

Af Hjalte Kragesteen
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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

Silkevejen

Håndlavede perler fra Ghana
Batikstoffer og stoffer fra 

Guatemala og meget andet

Larsbjørnsstræde 19
1454 København K

Tlf. 33 93 08 10
www.silkevejen.com

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

teater Han kan næsten ikke 
vente. Flere gange kikker han 
frem fra forhænget i det nøgne, 
sorte scenerum. Endelig er vi på 
plads på stolerækkerne. Så er der 
dømt bekendelsesdrama med 
dødelig udgang. 

I det Det Kongelige Teaters 
og debuterende instruktør Elisa 
Kragerups seværdige iscene-
sættelse af Goethes brevroman 
’Den unge Werthers lidelser’ er 
bekendelsestrangen stærk. Især 
hos den unge Werther. Ordene 
strømmer ud af munden på 
ham, både når han stakåndet 
farer omkring i svimlende beta-
gelse af den skønne Lotte, og når 
han snart efter må krybe sam-
men i et hjørne i dyb depression 
over, at hun gifter sig med den 
jordbundne Albert. 

I Goethes version fra 1774 
sker det alt sammen på papiret. 
På lille scene i Skuespilhuset 
brager følelserne ud i hovedet 
på publikum. Og her er der også 
blevet plads til, at Lotte og Al-
bert kan komme til orde. Eller 
rettere; at Lotte og Albert kan 
forsøge at komme til orde. For 
trangen til at meddele sig og 
krænge sit følelsesliv ud i hove-
det på os er så stærk hos trioen, 
at de ofte plaprer i munden på 
hinanden. Det er herligt! Og 
ikke ulig den bekendelseskul-
tur, vi i dag ser i statusopda-

teringer på blandt andet Face-
book og Twitter.  

Hvem elsker hvem?  
Tre veloplagte og velspillende 
skuespillere forener det pikante 
trekløver. Maria Rossing, som 
den skønne Lotte, er yndig i rosa 
empirekjole og opsat hår. Hun 
fylder sin rolle med både 1700-
tals sødme og fortvivlelse over 
at stå mellem to mænd, som hun 
begge elsker. 

Nikolai Dahl Hamilton, 
klædt i fornemt antræk og med 
følelserne dinglende fra skjor-
teærmerne, er tilpas intens i 
Werthers sværmeriske lovpris-
ning af kærligheden samt i hans 
brutale klageråb, når den char-
merende Mikkel Arndt, som Lot-
tes jordbundne forlovede Albert, 
sætter en stopper for bejleriet.  

Stakkels Werther! Han elsker 
jo Lotte. Eller gør han nu også 
det? Er Werther ikke bare forel-
sket i sin egen forelskelse? Det 
må publikum afgøre. Spørgs-
målet står åbent, selv efter den 
unge Werther med et ordentlig 
brag har skudt sig en kugle for 
panden.  

hk@koebenhavneravisen.dk 

Formidabelt Følelsesbrag 
på skuespilHuset
Debuterende instruktør Elisa Kragerup har skabt en helstøbt teaterversion af Goethe-roman. 

Af Helle Kvist

’den unge Werthers lidelser’ spiller på Skuespilhuset indtil 30. oktober. For mere information og bil-
letbestilling se www.kglteater.dk 

Foto: Natascha Thiara Rydvald
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Larsbjørnsstræde 9 
Tlf. 33 32 37 90
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Højbelagt smørrebrød
Frokost platter
Danske retter

Vildsvin
Steaks

Tilbyder

Hyggelig udeservering

Selskaber fra 2 til 450 personer

Husk jule-frokosten

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

Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13

www.cafevictor.com

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

BOGHUSET.DK

kåring New York har Spider-Man, Gotham 
City har Batman, mens Metropolis har Su-
perman. Indre By har også sine helt egne su-
perhelte. Det er de mennesker, der gør noget 
ekstraordinært for Indre By eller er med til at 
sætte deres præg på byens udvikling.

De mennesker skal hyldes. Det sker med 
uddelingen af K-prisen. Der er netop nu åbent 
for indstillinger til prisen. Prisen overrækkes 
ved Indre By Lokaludvalgs julereception i de-
cember og med æren følger 25.000 kr. 

Indre By Lokaludvalgs K-pris blev uddelt 
første gang i 2009. Den gik til Allan Mylius 
Thomsen for hans store engagement i formid-
lingen af Indre Bys historie og udvikling. Han 
har været guide på utallige byvandringer og 
lavet tv-udsendelser og skrevet bøger om by-
delen. 

Sidste frist for at indsende kandidater er 
den 18. november, og det skal ske på mailad-
ressen: indrebylokaludvalg@okf.kk.dk

ahl@koebenhavneravisen.dk

Indre Bys 
superhelt 
skal kåres
Der findes mennesker i Indre By, som brænder for byen og dens væsen. 
Disse superhelte skal hyldes, og det sker med uddelingen af K-prisen.

Af Alexander Højfeldt Lund

Sidste års vinder Allan Mylius Thomsen.
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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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Eksklusivt tøj & accesories
Nyt  &  Genbrug

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

Antik K

Knabrostræde 13
1210 København K
Telefon 2972 2028

Åbningstider:
Tirsdag, onsdag 12.00-17.00
Torsdag, fredag 12.00-17.30
Lørdag 12.00-15.00

www.antikk.dk
E-mail: post@antikk.dk

Vi køber muselmalet porce-
læn, PH-lamper og Kaj Boje-
sen legetøj

ny direktør ”Drømmer jeg 
eller er jeg vågen?” En spin-
kel barnestemme fremsiger 
ordene fra den berømte op-
vågningsmonolog i Ludvig 
Holbergs ’Jeppe på bjerget’. 
Som ekkoer i baggrunden 
høres monologen fremsagt af 
nogle af de mange skuespil-
lere, der gennem tiden har 
spillet den fordrukne bonde. 
To af de mest kendte: Henrik 
Malberg og Osvald Helmuth. 

Lyden kommer fra den 
fladskærm, der for nyligt 
blev installeret blandt teater-
kostumer og glasmontrer på 
Teatermuseet i Hofteatret. 
Som visuel kulisse for mo-

nologerne toner billeder af 
tidligere tiders Jeppe-skue-
spillere frem på skærmen og 
blander sig med blandt andet 
bladtegneren Kurt Westerga-
ards nyere Jeppe-tegning.

Projektet på fladskærmen 
hedder ’jeppepåbjerget.dk’ 
og er både en fysisk instal-
lation på Teatermuseet i Hof-
teatret og et subsite til muse-
ets hjemmeside. Og så er det 
ikke mindst et eksempel på 
de idéer og tiltag, som teater-
museets nytiltrådte direktør, 
Peter Christensen Teilmann, 
har.

”Vi vil gerne have alle 
dem ind, der godt kan lide at 

møde den klassiske teaterhi-
storie, men vi vil også gerne 
have dem til at se noget nyt 
i det gamle,” siger Peter Chri-
stensen Teilmann, der siden 
den 23. august har kunne 
kalde sig direktør for det lille 
museum på Christiansborg 
ridebane. Han fortsætter: 

”Det er et supplerende 
nyt syn på teaterhistorien, 
som vi skal prøve at have ind 
i huset. Vores samlinger er 
traditionelle, og derfor kan 
vi ikke på vores samlinger 
lave alle de her nye ting. Vi 
er nødt til at supplere dem 
med noget andet, fx nye me-
dier,” forklarer Peter Chri-

teatermuseet skal spille 
på Flere kulturstrenge

Peter Christensen Teilmann er ny direktør for Teatermuseet i Hof-
teatret. Københavneravisen har talt med ham om nye tiltag og om 
museets	fremtidige	rolle	som	flerstrenget	kulturinstitution.

Af Helle Kvist
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HAIKU         SUSHI

44. STICK MIX:
Rejer, springløg, oksekød, 
kylling og lakse stick........99 KR.

26. HAIKU PARTY TWO:
fire dragon rolls, forårs rolls,
med tun, rejer, hvidfisk,
og laks nigiri - 29 stk. .........499 kr. 

34. BIG MENU:
8 forårs rolls, 6 fire dragon rolls,
6 hawau rolls, 8 haiku speciel
rolls og 12 nigiri.................689 KR.

11. HAIKU HAPPY TOGETHER:
Stegte rejer, agurker med spicy
sauce, top med mango og
jordbær..........................129 KR.

Vi har et stort udvalg af varme japanske retter,
og sørger altid for at have de bedste råvarer

Haiku Sushi  ·  Nytorv 19
1450 København  ·  Tlf. 33 12 88 28

Åbningstider
Man - Lørdag: 11.30 - 15.00 og 17.00 - 22.00  ·  Søndag: 17.00 - 22.00

Vi har også

Take away

stensen Teilman, der på kun 
halvanden uge fik projektet, 
’jeppepåbjerget.dk’, stablet 
på benene.   

Projektet er samtidig en 
smagsprøve på den udstil-
lingsform, som den nytil-
trådte direktør efterstræber.  

”Jeg vil gerne installere en 
lidt anden måde at organise-
re og tænke museumsudstil-
linger på. Man kan godt bru-
ge klassiske genstande fra 
museet, og det gør vi, men 
der skal være en aktuel an-
ledning til det. Det skal gøres 
for få midler, det skal gøres 
hurtigt, og det skal gøre brug 
af alsidige medier. Og så skal 
det inddrage aktører udenfor 
huset”. 

På slentretur med direktøren 
Peter Christensen Te-
ilmann, der blandt andet 
er formand for Nordisk 
Ministerråds Kultur- og 
kunstudvalg og selvstændig 
forfatter, overtager direk-
tørposten efter Ulla Strøm-
berg, der forlod Teatermu-
seet i Hofteatret, fordi hun 
blandt andet ikke mente, 

at museets økonomi hang 
sammen.   

Den nytiltrådte direktør 
indrømmer, at teatermuseets 
midler er få, og derfor skal 
der også tænkes i nye baner. 

”Vi skal til at tænke i fær-
re kæmpe særudstillinger og 
i flere små udstillinger, hvor 
økonomien er en anden. Vi 
skal simpelthen have flere 
og mindre heste at spille på, 
og det gælder både i, hvad 
vi laver, og hvordan vi søger 
penge til det”.  

Ifølge Peter Christensen 
Teilmann ser det lysere ud 
for Teatermuseet i Hofteatret 
nu, end det har gjort tidli-
gere. Det hænger sammen 
med, at museet i øjeblikket 
er i gang med at forhandle 
en aftale om en ny struktur 
på plads med Kulturministe-
riet. 

”Museet har sammen 
med Kulturministeriet sat 
sig ned og alvorligt set på, at 
det her sted på én og samme 
gang skal forandres men også 
vedblive at være det, det altid 
har været. Idéen er at vi, også 
i vores tilhørsforhold til Kul-

turministeriet, skal vedblive 
at fungere som museum, 
men samtidig i større grad 
også som en bredt anlagt 
institution, en såkaldt fler-
strenget kulturinstitution”. 

Det betyder, at museet 
udover arrangementer, der 
knytter sig til museumsvirk-
somheden, også skal til at 
lave udstillinger og andet, 
som ikke er klassisk teater-
historisk stof. Men det skal 
alligevel have en forbindelse 
til det, understreger Peter 
Christensen Teilmann.  

Som et eksempel frem-
hæver han initiativet ’Te-
ilmanns slotsholm’, hvor di-
rektøren selv tager en guidet 
slentretur med museets be-
søgende på Slotsholmen. 

”Man skal ikke ind og se 
de kongelige stalde eller rui-
nerne under Christiansborg. 
Vi bevæger os på pladserne 
og det, som det handler om, 
er at få de lidt større kultur-
historiske briller på. Jeg kom-
mer blandt andet til at for-
tælle om teater og biblioteker 
bygget før det elektriske lys 
kom frem. Så det er altså alt 

det, der har med kulturinsti-
tutioner og kulturhistorie at 
gøre, og så skal det relateres 
til teatret; fx hvordan elek-
triciteten blev præsenteret 
for offentligheden første 
gang herude (Christiansborg 

ridebane red.) i midten af 
1800-tallet, og hvilken betyd-
ning det elektriske lys har 
haft for teatret,” siger Peter 
Teilmann Christensen. 
 

hk@koebenhavneravisen.dk

aktuelle udstillinger 
’1700-tallet på scenen’ og ’jeppepåbjerget.dk’ 
Indtil 6. januar 2011
’Plakater fra Odense Teater’ 
Indtil 31. okt. 
’Erik Werner. Bladtegneren og Det Kongelige Teater’ 
Indtil 31. okt.

kommende arrangementer
Lancering af direktør Peter Christensen Teilmanns bog, 
’Kulturliv – institutioner, praksis og formidling’ 
14. okt. kl. 15.30
Koncert: ’Chopin IV’ 
16., 17. okt. og 14. nov. 
’Souvenir’ (Gæstespil fra Vendsyssel Teater)  
Fra 21. – 27. okt.
Koncert: ’Hoffmanns Eventyr’
7., 9. og 11. nov. 
Teater: ’Juleaften og Nytårsaften’ 
26. nov. – 31. dec. 

Hver fredag sender Anders Lund Madsen og ’Det Nye Talkshow’ live 
fra Hofteatret, og hver onsdag kl. 15 er der gratis omvisning for 
Teatermuseets gæster.  

For yderligere information og billetbestilling til arrangementerne se 
www.teatermuseet.dk



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


