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OMDELES TIL SAMTLIGE BUTIKKER, RESTAURANTER & CAFÉER
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SCHWANZEN SÄNGER
KNABEN »TOUR«
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13

BONDAM
TAGER SKRALDET
En storstilet kampagne,
nye affaldsspande, ændret
organisation på gadeplan, 90
millioner kroner over de næste
tre år: Københavneravisen
mødte borgmester Bondam til
en skraldesnak.
Af Jeppe Marsling

0;*'&'404*'&0;66'
I SANKT
PEDERS STRÆDE

14
takker Nordisk Korthandel i Rendestenen,
for at denne måneds
avis kom op på
16 sider....
....god sommer!

ny storstilet indsats på området, som netop har en fået
90 millioners indsprøjtning
over de næste tre år. Det er
Teknik –og Miljøborgmester
Klaus Bondam, der er manden, der bogstaveligt talt nu
tager skraldet, og Københavneravisen satte ham stævne,
for at få indsigt i problemets
omfang, samt de løsninger,
der nu iværksættes på både
den praktiske og pædagogiske front. Blandt Bondams
største valgløfter for 1½ år
siden var løftet om
at løse skraldeprofortsætter på side 4

s

”Det er en kunst at holde
byen ren” er mottoet for
København kommunes nye
kampagne, og det er ikke
uden grund, for det har længe
været klart for os alle, at det
ingen kunst er at smide affald fra sig på gader og stræder. Kampagnen indleder en

DELIKATESSEN

Stella

cafe l restaurant l bar l

Velkommen til Café Stella!
2 etagers hygge!
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Kåret som månedens sted i plusklub
og lorry i marts og april måned
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CHICO´S

Åbningstider
Søndag - onsdag 10.00 - 24.00
Torsdag 10.00 - 03.00
Fredag - lørdag 10.00 - 05.00
Køkkenet har åbent alle dage 10.00 - 22.30

10/05/06 15:00:34

Taco buffet
(samt andre frokostretter )
12.00 - 16.00
Mexicansk à La carte
16.00 - 23.00
Vi har længe weekend åbent,
så start din fest i vores cocktailbar.
Åbent til 02.00
(fredag og lørdag)
Ring for reservation af en hytte i
vores jungle-afdeling
Siddepladser: 150
Borgergade 2
tlf: 33114108
www.chicos-cantina.dk

l Kompagnistræde 18, 1208 København K
l 33151900 l cafestella.dk

STELLA_86x125.indd 1

Buch_41x60.indd 1

29/09/06 14:53:30

MyBikes_41x60.indd 1

10/05/06 9:39:08
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RENSNING OG REPARATION
AF PRISMEKRONER

LEDER

CITY-RING
SOM KUNST-METRO?

E. A. Fogh Krystalbelysning
Mere end 50 år med prismer

tlf. 33 11 45 00 - 51 23 12 74

mail:e.a.fogh@mail.dk · www.eafogh.dk

Vanilla
Shop
Økologi
The
Kaffe
Chokolade
Delikatesser
Specialiteter
Natur
Skønhedspleje
Shampoo
Vaskemiddel
&
meget mere

Da de hårdtarbejdende borebisser var færdige med metroen, var der mange, der af
frygt for at møde Stjernekrigens Darth Vader i elevatoren ventede flere år før de drog
ned i det underjordiske. Og da man endelig
steg ind i stålormens bug og rejste fra Forum til Universitetet, stod mange af på forkerte stationer - for at se, hvor de var? Arkitekturen, der enkel og effektiv er smart
som en italiensk stempelkande, overlader
alt til fantasien. De store glatte vægge har
hverken fået vandreudstillinger fra World
Press Foto eller ”stationær kunst” - som så
mange husmure har fået det til borgeres
og besøgendes udelte glæde (reklamerne er
kun nævneværdige i parentes). Det er, kære
medborgere, således muligt at køre gennem

Købmagergade 53
1150 København K
33 93 15 00
www.vanillashop.dk

Jørgenholst_41x100.indd 1

ANSV. CHEFREDAKTØR:

Jeppe Marsling
jm@koebenhavneravisen.dk
SENIOR EDITOR:

Jacob Ludvigsen
jalu@jacob-ludvigsen.dk
ART DIRECTOR:

Robert Haren

I det stringente moderne storbyliv vi lever,
er der flere og flere lige linjer og mere og
mere fancy automatik.I fritid og ferie kan
man kompensere for dette ved tage med
turisterne ud og se på skæve gavle på Christiania eller til Barcelona og hylde kunstner-arkitekten Gaudi’s bølgende farvestrålende karré og sære sandslotskirke. Ikke et
under, at det danske sprogs mest rædselsfulde ord, ”øjebæ”, kom til verden omtrent
samtidig med loven om, at en lille procentdel af et offentligt byggeri skal bruges på
kunst. Det moderne liv giver altså ikke blot
luft- og støjforurening, men også visuel
forurening, bæer i øjnene. Fy for den! En
ny - folkelig - kritisk bevidsthed er derfor
kommet til verden: Følelser og tanker fik
for alvor frit løb, da debatten om HT-terminalen på Rådhuspladsen rasede. Siden har
københavnerne åbnet først øjne, så munde.
Som her!

Anders Villumsen
av@koebenhavneravisen.dk

David E. Nielsen

VDN A/S
ISSN: 1901-7073

den@koebenhavneravisen.dk

TRYK:

Anna Tabita Kjær Sørensen

TRYKKERIET
NORDVESTSJÆLLAND

atks@koebenhavneravisen.dk

Ib Nielsen
Caroline Aistrup

Kristoffer Baagøe

DIREKTØR:

ca@koebenhavneravisen.dk

kb@koebenhavneravisen.dk
Tlf: 33 45 46 00

KONTAKT:

OPLAG: 10.000 eksemplarer

Tobias Mortensen
tm@koebenhavneravisen.dk

Nana Nørgaard-Clausen
nnc@koebenhavneravisen.dk

Københavneravisen

Københavneravisen
Grønnegade 18
DK-1107 København K
Tlf: 33 45 46 00
Web: www.koebenhavneravisen.dk
Mail: kbh@koebenhavneravisen.dk
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Microvej 4, 4300 Holbæk

rh@koebenhavneravisen.dk

REDAKTION:

Foran os står City-ringen og lurer på os
som en ond cirkel, så at man som københavnerelsker må råbe til bygherren og bygdamen: Gør noget nyt! Bryd cirklen! Spørg
bydelens pensionerede kunstnere, hvad de
synes! Bor et hul i øret på en statue af Thorvaldsen og lyt til, hvad den mener? Hvis
Bjørn Nørgaard kan tegne Amager Torv og
male gobeliner til Dronningen, kan han vel
også tegne et par metrostationer, så folk
kommer herop fra Barcelona for at klippe
med klippekortene og sige: ”O!”. Eller spørg
selve Dronningen: Det ville vække opsigt
helt ude i Hong-Kong, hvis hun sagde ja til
at skitsere stationer? Og så har majestæten
ligefrem BOET i kvarteret, - og dét længe
før de fik expresso-toge i Rom.

UDGIVER:

ANNNONCER:

cha@koebenhavneravisen.dk

Det kan synes kultiveret at skære tre store
skiver ud af Botanisk Have og sende ned
med elevatorerne på de tre nævnte stationer, thi mange steder i Østens metropoler,
hvor kulturens beton og glas har sejret, er
naturens (have)arkitekter blevet inviteret,
så at smuk og vellugtende vegetation kan
findes, hvor lys fra gadeplanet stråler ned i
undergrunden.

11/05/06 10:36:21

ib@koebenhavneravisen.dk

Casper Aistrup

vor kære hovedstad uden at mærke, AT man
rejser, HVOR man rejser hen, ja mærke, at
vor by ligefrem har bydele. Spørgsmålet står
tilbage om arkitekterne er blevet så selvbevidste, at de ikke længere behøver ”kunst”,
ja, selv ser deres moderne arkitektur SOM
kunst, som en strømlinet skønhed, ”der er
lige til at åbne og forstå”, som den kunstige
nattergal hos H.C.Andersen?

»Gaa en tur paa Østergade. Stoffet ligger
i luften. Det skulle være mærkeligt, om
De ikke snublede over et par nyheder.«
Henrik Cavling, dagbladet Politikens
chefredaktør 1905-1927
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ElsaMarria
CoiffurE












Bruger 3 forskellige metoder
inden for hairextension.



Airpressure fra Great Length





Hair Tolk og Clipsmetoden
Priser fra 1850,- for fuld extension

Elsamarria Coiffure
Gl. Mønt 29
1117 København K
Tlf.: 33 11 33 32 eller 26 23 20 99



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.s-larsen-smbr-cafe.dk
tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 38

Nu også
siddepladser

- Din kontakt til
lokal købekraft i Indre By

Svendlarsens_41x60_2.indd 1

Ortopædkirurgi
Plastikkirurgi
Gynækologi
Urologi
Øre-næse-halskirurgi
Mave-tarmkirurgi
Diagnostisk ultralyd
Vi har aftale med amtsrådsforeningen og H:S
om operation af offentlige patienter på venteliste.
Godkendt af alle forsikringsselskaber med
sundhedsforsikring, samt af sygeforsikringen ”danmark”

Absalon Privatklinik
Strøget, Frederiksberggade 26
Tlf.: 70 22 10 44

www.absalon-privatklinik.dk

En sjældent enig borgerrepræsentation vedtog enstemmigt
at indføre nye vejskilte, der
forklarer historien bag gadenavnene i Kbh. K.

Bag forslaget stod den politisk set usædvanlige konstellation af Venstres kulturborgmester Martin Geertsen
og Enhedslistens (byhistoriker) Allan Mylius Thomsen.
Sidstnævnte udtaler:
”Jeg er meget glad og håber initiativet kan være med
til at sætte større fokus på
den københavnske historie,
og dermed give byens borgere
en fælles identitet i det ellers
geografisk, socialt og etnisk

splittede København”. Allan
Mylius Thomsen fortæller
tilmed, at Danmarks Designskole har tilbudt deres evner
og idérigdom til udformning
af projektet.
De nye gadeskilte, der i
første omgang skal opsættes i
København K, vil ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen
koste omkring 2,5 millioner
kroner. Det skal nu undersøges om det er muligt at hente
en del af finansieringen fra
private fonde. Mylius udtaler, at projektet – hvis fonde
er åbne for idéen – vil kunne
påbegyndes om et år.
jm

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

I Forstæderne får du
noget for pengene
Kom ind og få et bud på
bedre investeringer.
City Erhvervs- og Investeringscenter

Old & New
08/08/06
14:20:38
Forstæderne_86x40.indd
1

10/05/06 11:39:21

White & Blue
Center for antik, design
og gode lopperier
Hver fredag og lørdag
kl. 10-17

D et Lichtenbergske Hus
Håndlavede
hjemmesider

FRI ENTRÉ

kataloger
pjecer

Holbergsgade 8
Hjørnet af Holbergsgade
og Tordenskjoldsgade
Lige bag Det Kgl. Teater
www.old-new.dk

til fornuftige priser

•
Ring 33 153 830
eller klik
www.det-lichtenbergske-hus.dk

Annonce til KøbenhavnerAvisen.in124-09-2006
1
12:27:44
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blemet, et problem,
der siden er vokset
i omfang. Om den
nuværende situation
siger en tydeligt engageret
borgmester:
”I forhold til renholdelsen
stod det rigtig rigtig galt til,
og jeg tillader mig at bruge
datid, for det går faktisk
fremad: Vi styrkede indsatsen fra første april, hvor vi fik
25 nye medarbejdere på gaderne, vi har organiseret vores rengørelse på nye måder,
blandt andet gennem disse
snappe-hold, der sættes ind,
hvor der er et ekstrabehov,
vi har lavet en Strøg-patrulje.
Rengøringen foregår nu også
i dagtimerne, ikke kun i nattetimerne, så at man kan se
folk, der samler op, et tiltag,
der kan have en pædagogisk
effekt på borgerne. Dernæst
har vi sat en stor kampagne
i gang. Normalt er jeg tilbageholdende med kampagner,
for der skal handling bag
ordene, men kampagnen er
sat ind sammen med den ny
indsats: Inden den 15. juni er
der 450 nye affaldskurve, og
i udgangen af juni måned er
300 af de gamle affaldskurve
blevet rettet op”.

Skovsvin - og bysvin?
Er det ikke vigtig også at se
det som et attitudeproblem,
man skal til roden af, moralsk?
”Nu henvender Københavneravisen sig primært i Indre
By, og det er da rigtig, at her
oplever man det ekstra slemt,
for det er her mennesker går
i byen, det er her meget af
udelivet er, men problemet
er i hele byen, i strøggaderne,
brogaderne, for her er turen

hjem fra byen om natten.
Umiddelbart tror jeg man
skal være varsom med at sige,
at det kun er unge, der sviner. Danskerne har en særlig
vane: Vi spiser på gaden - en
shawarma, en burger, en kinabox - det ser du ikke i mange andre lande. Det er blevet
tilladt at gøre det. Pæne mennesker køber kaffekopper
to-go, og dem finder vi også
mange af. Men det er klart,
at unge mennesker momentant har et kontroltab, når de
har været i byen. For – på en
humoristisk måde - at oplyse
om problemet har vi lavet en
biografreklame, den kører
i Metroen, i Nordisk films
biografer og TV-Lorry, og her
spilles der på, at ”der er noget
du har tabt”, altså et skralderegnskab, der bør gøres op.
Generelt er der synlige resultater omkring os. Vi har lavet
et såkaldt ”trash-count”, hvor
man fysisk tæller det affald
der lægger, og her har man
konstateret et fald på 30 %”.

Væmmes ved skraldestil
Mange har enten selv hørt
eller læst om udlændinge og
turister, der var chokerede
over, hvor beskidt her er i
København. Bondam har en
personlig historie om denne
side af sagen:
”I går var jeg ude at køre
med Ulla, en turistguide, der
for et halvt år siden kontaktede mig, og fortalte at mange af hendes udenlandske
gæster faktisk syntes her var
møgbeskidt. Derfor var det
enormt dejlig at køre med
hende på toppen af dobbeltdækkeren i går, for heroppefra kunne vi se, at det bare er
ved at komme i orden! Og det

er takket være vores fantastiske ansatte på gaderne, der
går og rydder op og gør rent,
men det er også fordi folk er
begyndt at tale om og gøre
noget ved det. Jeg gik til valg
på det, ja, gik så vidt som at
sige ”lækker storby!”. Vi er i
gang med at levere. Budgetforhandlingerne sidste år
skaffede os 90 millioner over
de næste tre år. Så må vi se
om vi kan flere penge i slutningen af 2009. Det jeg håber
på er, at vi langt henne af vejen har fået ændret folks adfærd. På bundlinjen må jeg
sige, at laver vi kampagne i
kommunen, så skal der følge
handling med. Vi kan meget,
men det er en illusion at tro,
at kommunen kan ændre det
hele. Hvis ikke folk er med til
at hjælpe, så går det galt”.

Send regningen!
Kan man ikke rette en indsats
mod de kæder, som sælger
mad og drikke ”til børn og
fulde folk”?
”Både 7-eleven og Macdonalds er faktisk gået konstruktivt ind i dette arbejde.
De har en interesse i, at der
er rent og pænt udenfor forretningerne. Det er klart, at
der grænser for, hvor langt de
kan holde øje ned ad gaderne.
At de trykker kampagnesloganet på burgerpapir er jo et
eksempel på, at disse kæder
påtager sig det ansvar”.
Som borger må man sige:
Det manglede vel bare?
”Der er meget jura i det
her også. Man kunne sige:
Kunne man ikke give nogle
bøder til de grundejere, der
ikke overholder deres forpligtelser! Det er kompliceret. Jeg
har ofte stået heroppe og sagt

til mine folk: Kan vi ikke bare
gøre rent og så sende regningen!? Det kræver en enorm
bevisbyrde. Flere steder har
vi overtaget forpligtelsen og
fakturerer folk. Næste store
udfordring vi vil have fokus
på, er de store virksomheder, kontorer og uddannelsesinstitutioner – en del er
i Indre By – der siger: ”I må
ikke ryge indenfor længere,
ny rygepolitik, gå ned på ga-

den”. Så glemmer de at sætte
askebægere op. Og det gør
at der ligger tonsvis af skod
– f.eks. oppe ved Niels Brock
ved Nørregade. Ærlig talt, få
nogle askebægere op, sværere
er det ikke”.
jm@koebenhavneravisen.dk

Kontor(er) midt i Københavns City
Kreative eller kommercielle ildsjæle inviteres til
at træde ind som del-lejere af lyse, funktionelle
kontorer i et af Københavns ældste huse.

Eget kontor, adgang til sekretariat, kantine og mødelokale
samt diverse hjælpemidler. Mulighed for kollegialt fællesskab.
Henvendelse:
VDN ApS, Grønnegade 18, 1107 København K.
Casper Aistrup, tel: 33 45 46 00,
E-post: cha@vdn.dk

K alitetsmøbler
Kv
- se dem i vores showr
wroom

Vi tillbyder desuden
1 kla
1.
l sses ombetræ
r kning!

Kurt Rasmussen Møbelværkstede
eder
Borgergade 27C, 1300 K. Tlf. 38 87 75 60
www.krm-indretning.dk

Kontante
fordele
Økonomisk rådgivning ud
over det sædvanlige.
Østergade 6 - Strøget
1100 København K.
Tlf.: 77 30 15 15
SPAREKASSEN

SPAREKASSEN

Claus Bondam her stående foran et KBK K kort,

Vi passer godt på vores kunder
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BANGS KØBENHAVN
Byens porte blev revet ned i Bangs fødselsår 1857,
Bang selv blev DEN københavnske forfatter og journalist, der rev journalistikkens og litteraturens porte
ned for at skrive sine læsere ud i det frie moderne
storbyliv.
Af Jeppe Marsling, kulturredaktør

I sidste måned rundede én af landets absolut største forfattere og journalister 150 år - Herman Bang.
New Journalismens grundlægger, pressekorpsets
skarpe hoved og følsomme hjerte, der skældte kritikerne ud for at være for hårde mod ham, og som
selv endte med at føle sig for blød til denne verden:
Als-forfatteren bag ”Håbløse Slægter” og ”Stuk”
– litteraturhistoriens første københavnerroman begik selvmord i et tog i Utah.i1912. Spørgsmålet
står tilbage om nogen anden dansk journalist og
forfatter før eller siden i den grad forstod at skildre
København?

Bang og Kbh moderniserede hinanden
Nok var Herman Bang et storbymenneske - og Københavns mest kendte kulturpersonlighed -, men
han var også en folkelig iagttager af det folkelige,
han mærkede sig dét folk talte om, og som tilflytter havde han en sjælden sans for misforholdet
mellem storbyens og landets mennesker, modsætningen mellem de fattige og de rige, de grove og
de fine.
København intet mindre end bruser læseren
af Martin Zerlangs ny bog ”Bangs København” i
møde. Bogen indleder med at forklare, at Herman
Bang fødtes - symbolsk nok - netop dét år, 1857,
hvor byportene blev revet ned, og hvor det moderne København til alle sider voksede ud ad sin
gamle ham,og at Bang selv blev den forfatter, der
med sit moderne selvsyn og sin selvoplevelse brød
journalistikkens og litteraturens gamle porte ned
for vildtvoksende på skrift at erobre den moderne
byverden. Den unge Bang ”klatrede op af redaktionernes trapper” i stort set alle aviser og magasiner,
gjorde kometkarriere som journalist, og boede livet
i gennem i stort set hele Indre by: I Amaliegade, på

Valkendorfs Kollegium ”Abeburet”, i Lille Helliggejststræde, Toldbodgade, Frederiksborgade
og Nørregade.

Flanører på rutefart ad Østergade”
I ”Bangs København” vandrer man som læser med flanørerne gennem Østergade, ad
”Ruten”, kendt siden Holberg, der kaldte
Amagertorv for ”Herrens Rumpe”: Ruten
– og dens journalister - gik fra Kgs. Nytorv
ad Østergade til Vestergade mod Halmtorvet. Og hvor føljeton-mesteren kunne
skrive:

”Et mylr af mennesker, alleslags,
børn, der skriger og hviner, hvad
der er ganske naturligt, da de bliver
trådt på; damer, der bliver borte
fra deres ægtemænd, mænd, der
slås for at komme frem, og som
derfor hverken kommer frem eller
tilbage, unge kommisser, der med
viljetrykker sig opad damerne og
derpå gør undskyldning, labaner, der siger dårlige vittigheder,
trivelige madammer med mange
blomster på hattene, studenter
med unge piger under armen.
–”Gud Mikkelsen, min hat!”…
”Min galoske bliver hængende!”…
”Uf, hestene!”, ”Jeg dør!”…”Lad os komme
frem!”…”Leve trykkefriheden!”.
Ud over lærerige københavnertal -og billeder er
”Bangs København” spækket med dagbladtegnernes grove karikaturer af den forfinede homoseksuelle journalist-forfatter-oplæser-skuespiller. En original type kan svært placeres, men Bang lå psykisk
og fysisk et sted i Bermuda-trekanten mellem Ib

Herman Bangs København
Politikens forlag, Martin Zerlang - 269.- kr

Michael , Dan Turéll og Peter Frödin, - og så er der
jo nok at lægge mærke til.
Mere iørefaldende end iøjefaldende er dog brudstykkerne af Bangs egen pen. Stemmen er endnu
så levende som København selv - 150 år efter.
jm@koebenhavneravisen.dk

Café Optimisten
Nyhavn 38
1051 København K
Tlf. 33 16 26 26
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COPENHAGEN20
0
JAZZ FESTIVAL 7
6.-15. juli danner København
rammen for den 29. udgave af
den populære Copenhagen Jazz
Festival. Med en imponerende
kunstnerliste der spænder
vidt, og med flere aktive spillesteder end nogensinde, er
der lagt op til et charmerende
’Jazz-Mute’.

Holbergsgade 26
1057 Kbh. K.
tlf. 33123375
www.damindra.dk

Af Tobias Mortensen

»Ezzelino«
Massage

Store jazzmusikere som Stan
Getz, Ben Webster og Thad
Jones var i 60’erne en fast bestanddel af den dominerende
københavnske
jazzscene.
Med det tidligere Jazzhus
Montmartre (1961-76) i Store
Regnegade (indre København) som flagskib, skabtes
et europæisk centrum for
moderne jazz, som lagde
grundpillen til Københavns
renommé som international

Prøv en

gratis

rygmassage
30 min .. kr. 180,60 min .. kr. 300,– GAVEKORT –

Mikkel Bryggers Gade 5A

jazzby. Den årlige tilbagevendende Copenhagen Jazz
Festival, holder med succes
renomméet ved lige.

Byen som scene
Specielt for netop Copenhagen Jazz Festival, er at hele
indre by fungerer som scene,
blandt andet vil der være
’open-air’ koncerter på Frue
Plads og i Kongens Have. Listen over spillesteder i byen
er ligeledes ’vokset’ siden
sidste år, og heriblandt kan
nævnes Det Kongelige Teater,
Glassalen og (som nyt tiltag i
år) Østre Gasværk.
Traditionen tro
Årets jazzfestival afrundes
på Copenhagen JazzHouse,
der som Københavns fineste
Jazz-sted, eksklusivt kan tilbyde et spændende seværdigt

tiltag: ”Brazilian-Scandinavian Jazz Orchestra” en fusion
mellem moderne Big Band
musik og improvisatoriske
brasilianske rytmer. Traditionen tro, afsluttes festivalen på JazzHouse med et ægte
jazzparty. En række ’funky’
solister, med ”Nikolaj Hess
Funky nacht Trio” i spidsen,
sørger for stemningen – så
festen kan vare indtil solen
står op.
tm@koebenhavneravisen.dk

INFO
Yderligere information
kan findes på:
www.jazzfestival.dk
& www.jazzhouse.dk

lige v. Rådhuspladsen - tlf. 3391 2238

EzzelinoMassage_41x60.indd 1
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SOMMERTID
ER KULTURTID

10/05/06 11:55:26

Kulturborgmester Martin
Geertsen er fremme i skoene
for tiden. Københavneravisen
evaluerede maraton, karneval
og jazzfestival med ham.
Af Jeppe Marsling

Var du tilfreds med forløbet
af Copenhagen Marathon i
år, og fandt du ting, der skulle
forbedres til næste år?
”Jeg synes jo, det er fantastisk, at Copenhagen Marathon som event “fylder” så
meget i byen. Copenhagen
Marathon bliver større og
større hvert år med flere og
flere deltagere. Det er et plus
for byen. Det eneste jeg var
utilfreds med var, at jeg ikke
selv deltog. Det må jeg råde
bod på næste år”.
Druk og hærværk sendte
karnevalet ud af Centrum,
men det synes at være kommet godt igen. Synes du det
gik godt?
”Ja, det synes jeg. For mig
er det afgørende vigtigt, at vi
giver mulighed for at byens
rum bliver brugt til kulturel-

Kulturborgmesteren åbner Jazz-festivalen 2007

le aktiviteter. Og et karneval
er jo helt oplagt”.
Jazz-festivalen er på trapperne. Hvad betyder den for
dig, og hvad har kommunen
gjort af forbedringer?
”Jazz-festivalen er jo en af
byens event-stoltheder. Selv
om festivalen efterhånden
har mange år på bagen, så
formår den jo at forny sig igen

og igen. Både hvad angår det
musiske indhold, men jo også
i forhold til nye steder. Kommunen skal efter min opfattelse kun agere økonomisk
bagstopper, og ikke blande sig
i indholdet på nogen måde. Så
kommunen skal helt grundlæggende ikke gøre mere end
det vi gør i dag”.
jm@koebenhavneravisen.dk
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SMUK RESTAURANT
PÅ SMUK PLADS
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Hokus pokus, så lå Huks Fluks
der.
Af Nana Nørgaard-Clausen

På den side af Gråbrødre Torv,
der i mange år har været forsømt, er der åbnet en smuk
restaurant, hvor gæster kan
spise i smukke lokaler med
højt til loftet og varme farver
på væggene. Indretningen leder tankerne hen på Italien,
for da væggene blev afpudset, kom den stemningsfulde
rustrøde nuance frem, man

kender fra ferierne i det sydlige Europa. I loftet hænger
en masse små lamper, der
kan hæves eller sænkes efter de spisendes ønsker. Man
kan også vælge at sidde ude
på torvet, men det føler man
også næsten, man gør indefra
på grund af de store vinduer,
der kan åbnes helt.
Maden er i den bedste kvalitet – sund og indbydende,
den serveres hurtigt og til rimelige priser.
Manden bag Huks Fluks er
Peter Tholstrup, og han står

ligeledes bag mange afJørgenholst_41x100.indd
Gråbrødre Torvs andre restauranter som Bøf & Ost, Peder Oxe
og Skildpadden.
Det er idéen, at der skal
åbne en bar under restauranten og være selskabslokaler
ovenover, og selvom restauranten stadig blot er ved sin
opstart, er pladsen foran
Huks Fluks allerede tæt pakket med mennesker, der på
solrige dage nyder et glas vin
eller en kop kaffe.
Velbesøgt skal den i hvert
fald nok blive.

1

11/05/06 10:36:21

SO LONG JOHN
I Næsten 12 år har Long John
bodega ligget i Købmagergade
og spredt natteluften med
deres traditionelle jazz. Nu
er det slut, Long John bliver
nødt til at lukke.
Af David Eskelund Nielsen

Lejen er dyr på Købmagergade nu om dage. For en
mindre bodega som Long
John er det svært at klare
sig, når man prøver at holde
fast i den traditionelle Jazz.
Pop, elektronisk og andet
moderne musik har overtaget de unges interesse og
steder som Long John Bodega har svært ved at få ordentligt fat i et publikum,
der stadig vil komme for at

se og høre på jazzens gyldne
tidsalder.
Børge Ehler, basunisten i
Ricardos Jazzmen, har spillet i Long Johns Bodega i
næsten 10 år,udtaler: “Intet
varer for evigt. Allerede for
20-25 år siden havde swing
jazz-musikken sin begyndende nedgang - selvom den
ældre generation stadig lytter til den form for jazz, går
de ikke rigtigt ud mere”.

Fortiden forsvinder
Det har været en lang og
hård kamp for Long Johns
Bodega, der har åbnet og
lukket flere gange i fortiden,
men nu skulle det være definitivt besluttet, at Long John
lukker.I følge planen skal et

3.etagers modehus erstatte
bodegaen. Ehler er ærgerlig:
“Det er ærgerligt for jazzmiljøet. Der er stort set ikke andre steder i København, der
bliver spillet den slags jazz”.
Fortiden forsvinder mere og
mere fra Københavns gader.
Selvom der stadigvæk er
ildsjæle, der prøver at holde
fast i vor fortids musikskatte, er det nærmest umuligt
i dag uden offentlig støtte.
Derfor er det tid til at sige
farvel til et af Swing Jazzens vigtigste spillesteder
- og dermed se endnu en del
af fortiden forsvinde fra Københavns bykort”.
Københavneravisen siger: So
Long John –

Rosengårdens_41x60.indd 1

hvidelam_41x60.indd
1
11/05/06
10:04:12

11/05/06 9:58:15
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SCHWANSEN SÄNGER KNABEN
Koret kom sandelig på arbejde forleden, hvor ”de fantastiske fire” havde forestilling
først kl. 20 på Musikteater
PLEX i Kronprinsensgade, siden kl. 22:30 på Caféteatret i
Skindergade. Københavneravisens udsendte fik lov at
sidde med i kulissen på den
travle - og alligevel afslappede - aften.
Af Caroline A. og Jeppe M.

Først stod den på en birolle,
dernæst en hovedrolle. På
PLEX medvirkede koret fra
sidelinjen i den bizare mu-

1: 19:45 …Stemningen er utroligt
god i sminkerummet. De ﬁre ser
ikke ud til at lade sig mærke med,
at de rent faktisk skal på om et
kvar ter…

sikforestilling Herr Schreber. En sær historie om herr
S., der efter en streng opdragelse får en såkaldt ”nervesygdom”. Til trods for lidt
for langhårede passager var
samspillet mellem stemmer, kostumer og koreografi afgjort overvældende og
fængende. Mens Schwanzen
Sänger Knaben medvirker i
forestillingen, kan ikke se
de gemmer på en hel anden
mere ”crazy” side, nemlig
deres kabaret, som de er
opstået omkring for 12 år
siden. Sangene, de afleverer
på caféteatret er på niveau

med Linie 3 (hvis det var
noget), og mens man er lamslået over deres frækheder,
humor og professionalisme,
må man undre sig over, at
de ikke er mere Danmarksberømte end de allerede
er, og glæde sig over, at de
allerede 23.-24.-25. juli indspiller plade – med publikum - i JazzHouse. ”Hellere
ét strøg på pølsen end ti
pølser på strøget” og ”Han
ville danse på Bolsjoi, som
alle svanser - i kropsnært
tøj”, synger de i sange, der
handler om uskyldtab og
”dæmonisk udvikling”, men

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

der er psykologisk dybde i
skæbnesfortællingerne, og
man krydser fingre for, at
de er fuld af overdrivelser.
Og det er ikke kun fatal og
vital erotik det hele: Sangene har ofte en raffineret
provokerende politisk side,
som viser, at verden og samfund kan gennemskues som
lutter frustrationer – selv i
de fredsbevarende styrker.

............ 49 år i Fiolstræde

ca@koebenhavneravisen.dk
jm@koebenhavneravisen.dk

Åbningstider
Man-Tors:
Fredag:
Lørdag:

1

9.30 - 17.30
9.30 - 18.00
9.30 - 14.00

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

www.pedalatleten.dk

2

Pedalatleten_41x100.indd 1

2: 21:22 …Stemningen efter
er - som før deres medvirken i
fores tillingen - stadig hyggelig
og rar. Koret er tilsyneladende
helt uanfægtede af, at de
netop har løst en ﬂot opgave
-og er på vej til den næste…

3: 22:04 …Ankommet på
caféteatret og af med løbeskoen
e: Nu er
det tid til deres helt ige
nnem eget
show. Roen er smittende
. Man kan
mærke, at de er på hjemm
ebane
og har lagt maskerne før…

29/05/06 15:24:36

Sommer-nyt
Fede nye kvaliteter
Aktuelle farver
Nye bøger

Uldstedet

Gl. Jernbanevej 7, Lyngby • Man - fredag: 12-18 • Lørdag 11-14
Fiolstræde 13, Kbh. K. • Man - fredag: 10-17.30 (19) • Lørdag: 10-15

3

4

av4: 22:20 …Nu skal Københ
sidste
de
til
ds
pla
e
neravisen giv
er
der
et,
kor
r
hvo
er,
utt
min
stumer,
trukket i deres Alladin-ko
ter,
glim
De
.
rit”
spi
e
”th
skal ﬁnde
, en
rød
En
men er dunkle alle ﬁre:
nwa
sch
gul
en
grøn, en blå og
sesängerknabe…

PerSkelbaek_86x60.indd 1
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9

JUNI 2007 ÅRGANG 2

REDAKTION: Grønnegade 18, 1107 København K, tlf: 33 45 46 00

Morten Kastrup, mk@koebenhavneravisen.dk

SLUT MED AT SIDDE PÅ
NYHAVNS SKYGGESIDE
Nytibo_41x40.indd 1

08/06/06 14:20:34

Sinan Karaaslan, der ejer cafe Optimisten i Nyhavn nr. 38, skal ikke regne med at få lov til at stille sine borde og parasoller op til næste år.

Fra sommeren 2008 er det
formentlig slut med at sidde
og nyde udsigten fra Nyhavns
skyggeside.
Af Caroline Aistrup

Nyhavns skyggeside med de
lige numre, hvor facaderne
vender mod nord, er den mere
fredelige side af Nyhavn og et

godt alternativ til børnefamilier og andre, der ønsker lidt
ro til ørerne. Men nu skal det
være slut: Sinan Karaaslan,
der ejer cafe Optimisten i Nyhavn nr. 38, skal ikke regne
med at få lov til at stille sine
borde og parasoller op til næste år.
De står helt hen til havnekajen, og han har nu haft

dem stående der siden år
2002, hvor han fik tilladelse
til at stille borde op på de lukkede p-pladser mod, at han
skærmede af fra bilstøjen.

Ny indsigt om udsigt
Men nu har Kommunen i et
brev meddelt Sinan Karaalan,
at på grund af byfornyelse
vil der ikke blive plads til

StigHaunso_41x60.indd 1

alle møblerne, fordi bordene
”spærrer for de gåendes udsigt”. Men hvorfor dog ikke
kunne side ned og nyde havnen, mens man spiser frokost,
kan man spørge sig selv? I
håb om at kunne bevare sin
udeservering er Sinan karaalan nu gået i gang med at
indsamle underskrifter.

11/05/06 19:35:27

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

"

m/k klip

180,-

ca@koebenhavneravisen.dk

Velkommen på apoteket…
Velkommen på apoteket…

Personlig
Personlig vejledning
vejledning på
på apoteket
apoteket
®
DECUBAL
Ibutop®

Compeed®
Livostin®

Zymelin®®
Voltaren gel

Hjælp
Hjælptiltilvinterens
forårets
forkølelse på dit lokale apotek

udfordringer på apoteket

Ibutop® -® smør smerten
Decubal
Face Vital
Cream
®
Ibutop
(Ibuprofen)
er en lokalvirkende
creme med
– farvel
til tør hud af ømme muskler og led.
direkte
smertelindring

Voltaren® gel
– smertestillende nu på tube!

Fjerner høfeber lige på stedet
Voltaren gel
® virker betændelsesnedsættende,
®
Zymelin
næsespray
®
Compeed
forkølelsessår
Livostin
virkerplaster
direkte påtilhøfebersymptomer
smertestillende
og kølende og anvendes imod
–
til
stoppet
på
få
minutter.
lokale
smerter
i næse
muskler, sener og led.
Den mest diskrete måde at behandle forkølelsesZymelin ® næsespray giver luft i næsen, når du
Ekstra nærende og fugtgivende creme til tør hud
sår på I EN FART. Giver omgående lindring ved at
er forkølet. Kan også bruges ved bihulebetæni ansigtet. Med jojoba-olie,
kløe
og smerter
svie. Forhindrer
skorpedannelse,
Forbrugerinformation
for Voltaren® ceramider
gel: Voltaren®og
gelvitamin
indeholder diclofenac ogdæmpe
bruges imod
lokale
i muskler, sener
og led. Voltaren gel er betændelsesnedsættende (anti-inﬂammatorisk), smertestillende og kølende.
delse.
B3. Voksne og børn over 12 år: 2-4 g gel (svarende til størrelsen fra et kirsebær
hvilket
enpåsmøres
mærkbart
hurtigere
Dosering:
til engiver
valnød)
huden
3-4 gange heling.
dagligt dér, hvor det gør ondt. Det
anbefales at vaske hænder efter brug, dog ikke hvis hænderne

behandles. Brug ud over 7 dage bør kun ske efter aftale med lægen. Bivirkninger: Der er ingen alvorlige bivirkninger, men der kan forekomme udslæt. Sjældent ses væske-ophobning eller blæredannelse på huden. Meget sjældent ses sammentrækning af bronkierne, nældefeber eller lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes af personer, der lider af salicylatprovokeret astma, nældefeber eller snue. Bør ikke anvendes på åbne sår eller
®
®
bør ikke bruges
gravide ogi ammende.
Læs altid vejledningen
pakningen
inden brug.
NovartisogConsumer
Health,
ved svær akne. Bør ikke
komme
i kontakt med
øjne eller slimhinder. Graviditet
og amning:
Produktinformation:
Zymelin
Ukonserveret
(xylometazolinhydrochlorid).
Anvendelse:
MindskerVoltaren
hævelse®afgel
næseslimhinden
vedafbetændelse
bihule eller næseslimhinde.
Dosering:iZymelin
Ukonserveret
næsespray
Zymelin® menthol
®
: Lægemiddelform:
Creme.
1gdage.
IBUTOP
creme
indeholder
50under
mg ibuprofen
mg/g).
Registreringsindehaver:
Dologiet
Arzneimittel,
tlf 39 16 84 00.
Januar 2007.
Forbrugerinformation
for IBUTOP
Ukonserveret
næsespray:
Voksne
og børn over 10 år: Næsespray
1 mg/ml:
1 pust i hvert næsebor
højstLægemidlets
3 gange dagligstyrke:
i højst 10
Bør®ikke
anvendes
til børn
10 år uden(50
lægens
anvisning.
Børn 2-10 år: Næsespray
0,5 mg/ml:
1 pust
® Tyskland. Dansk repræsentant: Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, DK-2820 Gentofte. Tlf. 7222 3131. Indikationer: Anvendes mod lokale inﬂ ammatoriske lidelOtto-von-Guericke
strasse
1,
D-53754
St.
Augustin,
Bonn,
i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Zymelin næsedråber: Voksne og børn over 10 år: Næsedråber 1 mg/ml: 2 dråber i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens
®
Creme må ikke
anvendes
af patienter med astma
udløst
acetylsalicylsyre
eller
lignende
stoffer.
Særlige
advarsler:
Bør ikke
anvendes på megetBør
uren
åbne sår
ellerunder
komme
kontakt
ser.
Kontraindikationer:
IBUTOP
anvisning.
Må ikke anvendes:
Ved overfølsomhed
overfor
xylometazolinhydrochlorid
eller et
eller af
flere
af hjælpestofferne
samt
ved grøn
stær med
snæver
kammervinkel.
Forsigtighedsregler:
ikkehud,
anvendes
til børn
2 år iuden
læmed slimhinder
øjne.afBør
ikkeforkombineres
andre lægemidler
til anvendelse påBør
huden,
ved allergi
ibuprofen
og andre
indholdsstoffer
cremen.hævelse
Bør ikkeafanvendes
til børn og
under
år uden Skal
lægens
anvisning.
gens
anvisning påoggrund
risiko
overdoseringmed
og depression
af centralnervesystemet.
ikke eller
anvendes
i mere overfor
end 10 dage,
da hyppig
og langvarig
brug kanimedføre
næse slimhinden
øget15
sekretion.
anvendes
med
Graviditet og amning: Bør ikke benyttes af gravide de sidste tre måneder inden forventet fødsel. Kan anvendes under amning. Dosering: 4-10 cm IBUTOP ® Creme masseres ind i huden på det angrebne område 3-4 gange i døgforsigtighed af personer, der er følsomme overfor adrenerge substanser. Skal anvendes med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved forhøjet stofskifte (hyperthyroidisme), sukkersyge, forhøjet blodtryk, åreforkalkning, aneurismer,
net eller som foreskrevet af læge. Det anbefales, at vaske hænder efter brug. Bivirkninger: Sjældent forekommer overfølsomhedsreaktioner i form af udslæt på huden, kløe eller andre eksemlignende irritationer. Opbevaring:
iskæmisk hjertesygdom, uregelmæssig hjerterytme, vandladningsbesvær
på grund af forstørret blærehalskirtel (prostata), ved behandling med MAO-hæmmere og andre lægemidler, der kan forhøje blodtrykket samt ved svulst i binyrerne
Ved almindelig temperatur. Pakningsstørrelser: IBUTOP ® Creme leveres i 50g samt 100g tuber. Læs desuden indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Udlevering: HF. Forbrugerinformation for LIVOSTIN®: LIVOSTIN ®
(fæokromocytom).
Graviditet
amning:
ikke anvendes.
anvendes
efter
lægens
Bivirkninger:
Almindelige:
Svie i næse
og svælg,
tør Bør
og irriteret
næseslimhinde,
nysen, slimproduktion
i næsen.
(levocabastin) anvendes
modog
allergi
i øjneGraviditet:
og næse.Bør
Dosering:
VoksneAmning:
og børnBør
overkun
2 år:
En dråbe
i hvert
øje anvisning.
2 gange daglig
eller to pust
i hvert næsebor
2 gange
daglig.
ikke anvendes
ved overfølsomhed
over for indholdsIkke
almindelige:
Tilstoppet
næse.
Sjældne:
Ubehag
i
mave-tarmkanalen.
Læs
vejledningen
i pakningen
Nycomed
Danmark,
Langebjerg
4000lægens
Roskilde.
Tlf.: 46 77
11anvendes
11. Fax: 46af75
66 40. Internet:
stofferne. Må kun anvendes til børn under 2 år efter lægens anvisning. Forbigående
let lokal
irritation omhyggeligt.
kan forekomme.
Bør ikke
anvendes
til gravide1,uden
anvisning.
Kan
ammende
kvinder.www.nycomed.dk.
Kontaktlinser bør
ikke anvendes samtidig med behandling med øjendråberne. Fås i håndkøb på apoteket. Pakninger: Øjendråber 4 ml: 84,25 kr, Næsespray 100 doser og 150 doser: Ikke apoteksforbeholdt, derfor ingen pris (12. marts 2007). I
øvrigt henvises til brugerinformation i pakningen. Livostin markedsføres af McNeil, en division af Janssen-Cilag. Yderligere oplysninger fås hos Janssen-Cilag A/S, telefon 45948282

Forkølelsessæsonen er over os med hoste, ondt i halsen, tilstoppet
næse
og sygedage.
ud af og
4 danskere
bliveri både
forkølet
opog
til
Forår
inspirerer
til skønt3udeliv
frisk aktivitet
have
flnatur.
ere gange
hvertfølger
år. gener fra bl.a. høfeber i kølvandet på de
Desværre
På
apoteket
hjælper
vi hele
familien
med at lindre
generne
ved
mange
udetimer,
ligesom
muskelog ledsmerter
opstår
som følge
forkølelse.
Foraktivitetsniveau
nogle er næsespray
og sugetabletter
løsningen,
af det uvante
ved eksempelvis
havearbejde.
mens andre har brug for et hostemiddel, som dæmper den tørre
Spørg på
hvad du og din familie
kan ro
gøre
at slippe
hoste.
Detapoteket
giver forkølelsesramte
danskere
til for
at sove
om
for forårets
natten
– ogkvaler.
gør livet lidt mere udholdeligt, indtil man igen er
på højkant. Spørg på dit lokale apotek, hvad du kan gøre for at
slippe lettere igennem din og familiens forkølelse.

Her indsættes apotekets navn

Kongelig Hof-Apotek
Store Kongensgade 45
Her indsættes
adresse og
1264 København
K
telefonnummer
Tlf.:
33 14 11 68
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Fredage 18:30 frem til august
kaster DFDS kanalrundfarten
fortøjningen til et nyt festligt
initiativ: Kanalrundt med samba-orkester. Københavneravisen var med på jomufrurejse.
Af Tobias Mortensen

Den sejlende samba i nyhavn hedder på brasiliansk
”sam-barco”, samba i båd.
Københavneravisens
udsendte gik ombord til lyden af instrumenter af en
verden, og måtte sande, at
sol, sommer og samba er en
kombination så sommerlig,
at en ny tradition truer med
at blive grundlagt i Nyhavn.
Dette nyskabende eksotiske
alternativ bliver båret af fire
musikere, tre brasilianere og
en dansk: På Tromme Rui
Poreira, banjo og portugisisk
folkesang Geovan Santos,
Tamborin Afonso Correa,
guitar Martin Heap.

Mystisk akustik
Folk i Nyhavn havde fået
løn, kajen var spækket, og
de mange svenskere, der var
i gult og blåt var stormede
over Øresundsbroen til fod-

boldlandskampen
2.juni
bidrog også med et større mindre beruset – selskab til
kanalbåden. Så lagde vi fra!
I selve båden kunne man
smage brasiliansk nationaldrik – ganske stærk snaps
og limeblanding! – og en
uventet oplevelse blev akustikken, når båden med det
spillende orkester lå stille
under de mange broer. De
mange broers hvælvinger
kastede rytmerne tilbage i
båden, hvad skaber en unik
akut akustik, så alle publikummer begynder at klappe
i takt! Det udløste, at bandets to brasilianske kærester
rejste sig og dansede samba i
midtergangen.

Folk tittede frem
Særligt hyggeligt var det at
opleve, at folk i bygningerne ved Gammel Strand og
på Christianshavn tittede
frem fra stuerne: Hvad var
nu det? Folkemusik i kanalen? Man godtede sig over at
være med, hvor festen var, og
over at være dem, der skulle
vinke tilbage. Efter 1½ time
var det slut. Mere romantisk
og københavnsk kan det

Før afgang

ikke blive: Så vil du ud med
familien eller kæresten eller have et sted at slappe af
efter en hård fredag, så mød
op i Nyhavn kl. 18:30 fredage
fremover. Det koster 120 kr.
- og nærmere på en live-oplevelse kommer man ikke i
levende live.

DET KONGELIGE DANSKE

UNGDOMSHUS

tm@koebenhavneravisen.dk

Det Kgl. Danske Kunstakademis billedhuggerskole i Frederiksholms Kanal var forgæves på udkig efter tåregas med dette
frække banner til den store fest i gården 2. juni. Skoleudstillingen, Rundgang 2007, indeholder de kunststuderendes skitsearbejder, noter og titler. Her bliver – kunsten tro - vendt op og ned
på vante forestillinger.
Under den vide bro sejlede en båd med 2(og tyve).

JM

SKUESPILHUSET
x
x

Udlægning af egetræsplanker på promenadedækket pågår.
Inde i bygningen pågår de afsluttende installations- og apteringsarbejder på alle
niveauer.
- Der arbejdes med alle installationsfag så som ventilation, VVS, sprinkling og el.
- I løbet af sommeren skal alle tekniske anlæg indreguleres.
- Tømrerne opsætter de sidste indvendige vægge og lofter, og fodpaneler monteres.
- Indvendige døre monteres.
- Der pågår gulvarbejder i foyer, på 3. sal, i auditoriet og på scener.
- Malerarbejder pågår overalt i bygningen.
- I løbet af sommeren opsættes stole i publikumsområdet i store sal.

x

x

Teaterteknikentreprenørerne er i gang med teatertekniske installationer. I scenetårnet
arbejdes der i 10 niveauer med montage af dekorationstræk, lysbroer mm.
I løbet af sommeren installeres styresystemet til det teatertekniske udstyr. Herefter skal
der udføres en række indreguleringer og tests af det teatertekniske udstyr inklusive
styresystemet.
Fra slutningen af sommeren installeres højtalere, lyd- og lysborde i publikumssalene.

x

Der arbejder dagligt ca. 130 håndværkere og ca. 30 funktionærer på byggepladsen.

x

KONTAKT TIL BYGGEPLADSEN
Al henvendelse vedrørende forhold på byggepladsen bedes rettet til byggeledelsen på:

Telefon: 33 93 66 96
Fax:
33 93 66 98
Mail:
mmm@cowi.dk el. jest@cowi.dk

Telefontid: 9 – 16. Uden for dette tidspunkt kan der lægges besked på tlf. svarer.

Der kan til enhver tid findes mere information på www.skuespilhus.dk

Det Kongelige Teater - Nyt Skuespilhus

Foto: Luftfoto af byggeplads primo april 2007.
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REDAKTION: Grønnegade 18, 1107 København K, tlf: 33 45 46 00

Tobias Mortensen, tm@koebenhavneravisen.dk

I GRØNNEGADE
Sidst i Maj var udbrød brænd
lige foran Københavneravisens redaktion i vor egen
Grønnegade. Da ilden havde
raset færdig og brandbilen
tudet ud, blev alt stille et par
dage, hvor vi alle frygtede
nogen var kommet noget til,

og kun i det små jokede med
nyrøgede sko til afhentning.
Så skete der noget:
Næsten som et digt – og
i forskelligtfarvede blokbogstaver - står der nu at læse på
ejerens vindue:

KÆRE KUNDER
ØV, VI ER BRÆNDT!
MEN BARE ROLIG
VI VENDER STÆRKT
TILBAGE MED EN NY OG
ENDNU FLOTTERE BUTIK
OM ET PAR UGER.
HAR DU SPØRGSMÅL TIL
DINE INDLEVEREDE TING
KAN DU RINGE PÅ:

Lindegardiner_86x60.indd 1

11/05/06 10:23:26

50 50 45 42
MVH BELL HÅNDVÆRK
.9 !$%,'!$% 
4,&    

JM@koebenhavneravisen.dk
Situationsbillede fra da branden var igang.

TEAKO

CAFÉ VICTOR
SAGSØGER CAFÉ
- I MUNKEBO
Café Victors ejer i Grønnegadekvarteret er blevet sur
på en mand i Munkebo – på
Fyn, så sur, at han har sagsøgt ham. Men hvorfor dog?
Hvad gør de galt i Munkebo,
der kan provokere og ærgre
hele vejen til Kongens Københavns fineste kvarter? Sagen
er såmænd den, at munkebogenseren har åbnet en café
under samme navn, en Café
Victor i Munkebo. Redaktionen ved i skrivende stund
ikke om

PALÆ_41x40.indd 1

09/06/06 16:36:00

JAPANSK PÅ 22.ÅR!

manden, hans søn eller hans
kat er bærer af Victor-navnet.. Tiden vil vise, om der er
retslig hjemmel for at tvinge
Munkebos Café Victor til at
skifte navn.
jm

Boutique TAEKO i Gothersgade 17 holder ud på samuraisk
vis. Som den første japanerbutik slog TEAKO døren op i
1985, for 22 år siden, og théduften er kraftig som aldrig
før. Typisk japansk fniser Taeko højlydt bag disken, da Københavneravisen tager sit billede, men bag fniset gemmer
sig en forretningskvinde, der
ikke lader en kunde gå forgæves.
Under besøget vil en
kunde gerne
have noget
fra Okinawa,

Grønnegade 6
en gave til en ven, der netop
Telefon
33 32 76 72
har fået en pris i netop den
by.”Dét og dét er fra Okinawa”, peger Taeko venligt.
Om det japanske islæts
Museumskopi_41x80.indd 1
11/05/06
udbredelse i Kbh. K, forklarer
GRIB CHANCEN FOR
Taeko, at der også er komET GODT GREB
met ”en madbutik” til i Fiolstræde, og også andre, der
blander japanske og kinesiske
varer, hvad ikke rigtig gælder.
Teakos TEAKO i Gothersgade
er endnu den eneste japanske
butik med keramik, silke og batikvarer, thé og alskens
ting, - der kun er japansk. Hai!
Og tillykke med de 22.
jm

ARNE JAC OBSEN

Frokosttilbud

6VÌÀÊ°Ê >vjÊ°Ê À>ÃÃiÀi
Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13
www.cafevictor.com

Victor_86x60.indd 1

11/05/06
10:14:11
Sushitime_86x60.indd
1

· Sushi 45,- kr.
· Curry & rice 50,- kr.
· Rarmennudler 75,- kr.
Grønnegade 28
1107 Kbh K
tlf.: 33 11 88 99
fax: 33 11 88 97

97 mm i matforniklet messing
med Ø50 mm kuglelejeroset
12.4044.74.xxx

799,-

97 mm i poleret messing med
Ø50 mm kuglelejeroset
12.4042.01.xxx

799,-

111 mm i matforniklet messing
med Ø50 mm kuglelejeroset
12.4054.74.xxx

999,-

111 mm i poleret messing med
Ø50 mm kuglelejeroset
12.4052.01.xxx

999,-

møller
& mammen ApS
Gothersgade 42 • 1123 København K
Tlf.: 33 14 05 40 • Fax.: 33 32 28 64
E-mail: post@moller-mammen.dk
www.moller-mammen.dk

10/05/06 12:54:36

19:31:50
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REDAKTION: Grønnegade 18, 1107 København K, tlf: 33 45 46 00

Anders Villumsen, av@koebenhavneravisen.dk

KUNSTNERSPIRERNE
FOLDER SIG UD
Et nyt kuld unger er flyvefærdige fra reden: Kunstakademiets årgang 07 udstiller i
Kunstforeningen GL STRAND.
En cykelstige løber med guldprisen.
Af Anders Villumsen

Indtil 8. juli indbyder Kunstforeningen GL STRAND til
en udstilling om, af, fra 29 afgangselever fra Det Kgl. Danske Kunstakademi.Hver især
giver de nyudfoldede spirer
netop deres bud på den nutidige og fremtidige kunst. Det
er 11. gang, at GL STRAND
ligger hus til afgangseleverne
, og udstillingen er efterhånden blevet en populær københavnerbegivenhed.
Årets udstilling har titlen
EXIT 07 og rummer flere genrer indenfor kunst: Her er alt
fra skulpturer, malerier, film,
installationskunst,
objekter, der blandes til en hel ny
enhed og m.m. De klassiske
genrer indenfor kunst bliver

fortolket på nye mere nærværende måder: EXIT 07 er bestemt et sted, hvor publikum
kan undersøge kommende
kunsttendenser.

Cykelstigen fik guldprisen
Afgangselev Morten Steen
Hebsgaards bidrag på udstillingen er en cykel og en stige,
der er smeltet sammen, og en
ældre gyngehest, der er placeret på et endnu ældre mahognibord. Begrundelsen for prisen er, at disse værker er med
til at ligge et højt kunstnerisk
ambitionsniveau. Værkerne,
der er meget innovative og
højst originale, taler for sig
selv og skal ses. Priskomitéen
bestod af 3 museumsdirektører, samt prisens stiftere Annie og Otto Johs Detlefs, hvis
Almennyttige Fond er en stor
bidragsyder til dansk kunstog kulturliv. Prisen EXIT
EKSTRA blev givet for første
gang i år og gav Morten Steen
Hebsgaard 50.000 kr. til hans
videre arbejde.

Drikkepenge både til gården
og til gaden, tak!

VINNIS CHILI
”Kvalitet er vejen frem” fortæller Vinni Bergkvist., ejer af
Restaurant Chili på Vandkunsten 1, Restauranten tilbyder
burgere i en kvalitet, de kan
stå inde for i lokaler, der indbyder til 50’er og 60’er stil.
Af Anders Villumsen

Restaurant Chili har ligget
på hjørnet af Vandkunsten
og Rådhusstræde siden 1987,
men selve idéen bag caféen
går år tilbage. Ejer Vinni
Bergkvist startede helt tilbage i 1976 i Sporvejen på Gråbrødretorv, hvor hun kom
ind som medhjælper. Her lavede man hamburgere inden
McDonalds og Burger King
kom til landet. Mange mennesker var skeptiske og vidste ikke, hvad hamburgere
var! Derfor så Sporvejen det
som sin pligt at lave ordentlige burgere til danskerne. Til
en god hamburger hører en
god bøf: Derfor sendte de de-

BAGGÅRDSLIV

res leverandør af kød en tur
til London, hvor han lærte at
tilberede kødet ordentligt.

Anders Dyrup
I 1986 overtog Vinnis tidl.
chef bygningen på hjørnet
af Vandkunsten og Rådhusstræde. Først blev der lavet
en stilren og præmoderne
restaurant i samarbejde
med Café Krasnapolsky.
Dette var dog ikke tiltalende
for københavnerne, restauranten måtte kort tid efter
lukke, da Krasnapolsky trak
sig. Firmaet bag restauranten fik da tilknyttet arkitekten Anders Dyrup,der har
stået bag flere restauranter
og caféer i det københavnske bl.a. Café Halvvejen.
Han fik til opgave at forme
indretningen af bygningen,
så den passede til deres koncept. Restauranten har ikke
skiftet stil siden 1987. Flere
af de ansatte har spurgt ”om
de ikke skal have lidt om”,

bl.a. malet, men Vinni står
fast:”Vi sælger det samme,
som da vi åbnede, og vi ved,
at kunderne er tilfredse med
stil og indretning”. En burgerjoint i amerikansk 50’er
og 60’er-stil er ikke sådan til
at lave om på…
Nu er Vinni boss og vedligeholder af kvalitetstraditio-

I Strædet nr. 20 ligger Riz
Raz, og i dennes baggård
fik Københavneravisen
syn for sagn for, at der
i den travle sommertid
ikke kun knokles ud
mod gaden. Med billedet
af Ali ved opvasken slår
vi til lyd for den kendsgerning, at på en god
arbejdsplads deles drikkepengene ligeligt mellem alle medarbejdere:
Også de ansatte man
ikke lige ser ved restaurationsbordet. Som det er
hos Riz Raz bør det være
i hele Kbh. K. Hermed en
billedlig kommentar til
situationen på en restauration i Nyhavn, hvor
drikkepengene af ejeren
på usolidarisk vis er blevet inddraget for at dække underskud i biksen.

nen: ”Vi kan kun fastholde
kunderne ved at lave kvalitet”, siger hun på sin chilifacon, så man ikke tør andet
end bestille en burger.”
av@koebenhavneravisen.dk

jm
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REDAKTION: Grønnegade 18, 1107 København K, tlf: 33 45 46 00

Anna Tabita Kjær Sørensen, atks@koebenhavneravisen.dk

HAR DU TALT MED
DIN KØBMAND I DAG
Det har Rendestenens udsendte: Zakkar Hussain Malik ejer købmandsforretningen Delikatessen i Sankt Peders
Stræde.
Af Anna Tabita Kjær Sørensen

For fjorten år siden resulterede familiens lyst til at starte egen virksomhed i åbningen Delikatessen, som
hurtigt blev en succes ”Selvfølgelig
er det okay at hjælpe sin familie med
forretningen og sådan, men jeg vil
jo også gerne lidt andet ved siden
af”, siger Zakkar på 24, som har været ejer af Delikatessen siden 2002.
Selvom det er tidligt på dagen bliver
vi hurtigt ’afbrudt’ af en kunde, der
skal have tyve blå Kings og en liter
letmælk. På spørgsmålet om hvorfor
Delikatessen er så populær, svarer
Zakkar: ”Fordi vi gør alt for at give
en optimal service, - det kan vi jo

ligeså godt, når vi nu er her! Vi har
også har nogle rimelige priser, men
det er umuligt at konkurrere på
priserne med de store dagligvarebutikker, så jeg tror det er servicen, vi
skiller os ud på”. Der kommer mange
faste kunder i Delikatessen, som især
består af ældre mennesker, der bor i
kvarteret og unge fra Niels Brock og
den tyske skole, som køber slik og
sodavand i frikvartererne. Zakker er
glad for samværet med kunderne og
synes kvarteret er hyggeligt.

Selvstændigheden, familien
Zakkar har det godt med at være selvstændig, det giver mere frihed mere
eller mindre selv at kunne bestemme
sine arbejdstider: ”Jeg slipper for det
pres, det kan være at arbejde for andre. Og det er fedt at være sin egen
herre”. Zakkar fortæller mig, at hans
far og brødre ofte hjælper ham i

kiosken:”Det er hyggeligt at arbejde
sammen med dem og godt at have
nogen, der kan afløse mig indimellem. Det ville være meget hårdt at stå
her alene hver dag i tolv timer, uden
nogen at snakke med!”. Interviewet
afbrydes af, at en ældre dame ind i
kiosken, og efter de snakket et stykke
tid fortæller han, at damen havde lidt
problemer med sin mobil:”Det med
sms’er er ikke så nemt for hende, så
jeg hjælper hende engang imellem”.

Fremtiden
Zakkar er glad for, at det aldrig er
for sent at få en uddannelse i Danmark og mens han langer cigaretter
og sodavand over disken, tænker han
sommetider på, at han måske vil uddanne sig til automekaniker eller
politibetjent. Men indtil videre har
han ingen planer om at sælge forretningen ”Hvis jeg vælger at tage en ud-

Zakkar Hussain udenfor for sin købmand.

dannelse kan jeg jo gå på aftenskole
efter lukketid og samtidig passe butikken, med hjælp fra min familie”,
siger han. Så skolebørnene og de andre stamkunder kan godt ånde lettet op: Delikatessen forsvinder ikke i
den nærmeste fremtid.
atks@koebenhavneravisen.dk

Hos os er der kort & guider til næste ferie

169,- kr.

189,- kr.

159,- kr.

Besøg os i butikken eller på nettet

135,- kr.

Nordisk Korthandel
scanmaps.dk
Studiestræde 26-30 - 1455 Kbh. K
3338 2638 - post@scanmaps.dk
www.scanmaps.dk
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Se lige her kære kunde!

#
Frisør Hans

Herreklip: 180,- kr.
Damer vask, klip og føn 250,- kr.
Lyse eller farvede striber 400,- kr.
Studiestræde 38 · Tlf. 33 14 54 48
Mandag - Fredag kl. 8.00 - 19.00

Ny dansksproget guide til
hjemmebanen –mest for folk
på udebane.
Af Nana Nørgaard-Clausen

Nu har en ny guide til Danmarks hovedstad set dagens
lys – Turen går til København, hedder den. Mange
kender sikkert serien, hvor
destinationen er skiftet ud
med et andet bynavn, f.eks.
Rom, Paris eller London.
Men nu går turen –hertil!
Og det er både underholdende og foruroligende læsning
for turisten og københavneren selv.
Alle har vi en ven eller
et familiemedlem fra provinsen, der i ny og næ tager
turen ind til København. Og
med skjult gru og et påtaget
smil, lytter vi, når personen
beretter om sine oplevelser
i byen – turen gennem et
overrendt Strøget en tropevarm lørdag, frokosten og
de ”hammerdyre” øl, der
blev indtaget i Nyhavn, og
børnene der blev sendt på

museer omkring Rådhuspladsen, imens de voksne
spiste aftensmad på Jensens
Bøfhus. Alt det er også en
del af København, men kender man byen, ved man, at
der er mange meget mere
stemningsfulde steder, der
skal opleves.

For københavneren er der
ikke meget nyt at hente, hvis
man da ikke er sådan en, der
aldrig har bevæget sig ud af
sin egen baggård, men det er
skægt at læse om ”de andre”
fra nabo-bydelene.
Eller bare få sig et lille grin
over sig selv.

”Måske for afslappet”
Selve befolkningen beskrives også, og for en københavner er det spøjst at se sig
selv skildret på tryk. Forholdet til påklædningen er
afslappet, det samme gælder
forholdet til alkohol, ”måske
for afslappet”, skrives der.
Det virker måske eksotisk på
en udenlandsk turists øjne,
men også for en besøgende
fra naboøen Jylland?
Men derudover kan Turen går til København sagtens ligge i en hovedstadsbesøgendes taske, for der er
mange fine beskrivelser af
bydelene og en ikke helt tosset guide til berigende oplevelser.
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Tapasrestaurant, vinbar og catering
Forårs -Menu ud af huset
til minimum 10 kuverter

•
•
•
•
•

Marinerede Oliven i Tapasbarens marinade
Hjemmelavede saltede ristede mandler
Okseruller med salt ansjos og salvie
Fennikel og persille svøbt i serrano-skinke
Tortilla med Chorizo-pølse

•
•
•
•
•

Haneruller med lomo og persille
Små tostas med gedeost, tomat og oliven
Manchego-ost og Mahon (Nationalost fra Menorca)
Chokolade/espressokage
Hjemmelavet brød
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