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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

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

Velkommen til Café Stella!
2 etagers hygge!

Kåret som månedens sted i plusklub 
og lorry i marts og april måned
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Niels Hemmingsensgade 6, st.

1153 København K

Tlf: 33 13 23 13

Online Booking

www.pilo-organichair.dk

Klippede vi dit hår?
- så tak for i år!

- Bor du i KBH. K? Kom ind og få julerabat

PILO
Organic hair

Marie Skellingsted
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NYHAvNS jULEmARKED 
SKAL UDvIDES TIL ALLE 
pLADSER I INDRE BY

INDRE BY BLIvER EN DøD 
KULISSE, HvIS UNIvERSI-
TETET FLYTTER UD, SIGER 
BYEKSpERTER

GÅGADEpLANER SpLITTER 
BEBOERNE OG DE 
HANDLENDE I pISSERENDEN

BLOmSTERBINDEREN TAGE 
ANDERSEN LANGER UD 
EFTER KvARTERETS 
BUTIKSmILjø

TRAFIKKAOS ER GARANT 
FOR DET mANGFOLDIGE 
BUTIKSLIv I STRæDERNE, 
SIGER EKSpERT

SØERNE GROR TIL
Vandet er blevet renere i Sø-
erne, der omkranser Indre 
By. Og det har ændret van-
dets udseende radikalt: Nu 
stortrives vandplanterne så 
meget, at Søerne efteråret 
igennem har lignet en mose. 
Oprensningprojektet har ko-
stet mere end 12 millioner 
kr. og resultatet undrer fl ere 
politikere og københavnere. 
Den ansvarlige for oprens-
ningen, biolog Kim Michel-
sen, erkender, at Søerne ikke 
er specielt ”æstetiske”. Men 
de fremstår naturlige, for-
klarer Kim Michelsen. Han 
bakkes op af  Københavns 
tidligere Miljøborgmester, 
Winnie Berndtson: ”Køben-
havnerne skal vænne sig til, 
at det er levende søer. Ikke et 
badekar”.  

Side 4-5 københavnerne	skal	vende	sig	til	de	mange	vandplanter	i	Søerne.	Sådan	ser	natur	ud.

O T H M A R
J e w e l l e R y

St. Kongensgade 5
1264 København K

3332.3305
www.othmar.dk
othmar@mail.dk
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»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

BYG TÅRNET
Tivoli har præsenteret deres nye prestigeprojekt: et 103 meter 
højt tårn, der vil ændre Københavns skyline og uundgåeligt 
blive byens nye vartegn.

Alene tårnets højde er kontroversiel. Byens højeste punkter 
har altid været spir, af hvilke Christiansborgs er højest med 
sine 106,5 meter. Den eneste bygning, der bare kommer i nær-
heden, er SAS Royal Hotel på 73 meter. Hotellets højde skræmte 
så mange politikere, at man sidenhen ikke har givet tilladelse 
til noget højere end 25 meter i ’Middelalderbyen’, som Indre By 
kaldes, når det skal lyde romantisk.

Men umiddelbart inden Tivoli offentligjorde tårnet, frem-
lagde Overborgmester Ritt Bjerregaard og Teknik- og Miljøborg-
mester Klaus Bondam deres højhus-strategi for København. 
Budskabet var klart: intet område havde længere højhus-helle 
– heller ikke Indre By.

Tivolis tårn fik straks borgere og politikere op ad stolen. 
”Det er da synd for Middelalderbyen”, mener flere, der fluks 
er gået i gang med at puste liv i Foreningerne Mod Fremskrid-
tet – fuldstændig som vi altid har gjort det, hver gang en bro, 
euroen, teaterfuglen, højhusene på Krøyers Plads eller noget 
andet stort/nyt var i gære.

”Den passer ikke ind på Rådhuspladsen”, lyder det sikre ar-
gument. Helt ærligt. Hvad passer ikke ind på den rodede plads, 
der prydes af det meget lidt pæne Industriens Hus fra 1976, et 
eventyrslot bygget i pseudostil, en overlæsset bladbygning, en 
busterminal fuldstændig ude af skala og et hæst pan-fløjte or-
kester, der skal foregive at komme fra Sydamerika. Hvem sagde 
Middelalderby? Tivolitårnet vil kun pynte.  

Andre politikere triumferer med et andet modargument. 
Lejlighederne i tårnet, der skal finansiere  projektet, bliver så 
dyre, at ingen almindelige københavnerne kan nå dem. I stedet 
bliver de købt af meget rige udlandsdanskere og firmaer, der 
kun vil benytte boligen få måneder om året. ”Vi vil ikke have 
en død bymidte”, er svaret. Argumentet er forståeligt nok, hvis 
vi talte om en boligkarre i Rendestenen. Men Rådhuspladsen 
og Tivoli - her er intet beboermiljø at bevare, intet at forsvare.

Faktisk er det ikke interessant, om tårnet får en bred bebo-
ersammensætning og et dagligliv. For København handler det 
om at få sig et vartegn i byens skyline – ligesom Paris har deres 
’ubrugelige’ Eiffeltårn og Berlin har Fernsehturm. Projekter, 
der sikkert har fostret en masse vrede, dengang de blev bygget, 
men som ingen i dag ville være foruden.

Lige nu er Københavns vartegn en lille havfrue, der skuffer 
selv den mindst kritiske turist. Derfor er Tivolitårnet et smukt 
alternativ, vi bør tage imod med kyshånd. Også selv om ud-
landsdanskere og rige firmaer er midlet til at nå målet.

Københavneravisen

Træn som stjernerne, Madonna, 
Manchester United etc.etc.

Power træning er ganske enkelt 
fremtidens træningsform for alle som 

hurtigt vil opnå flotte resultater, en 
indre råstyrke og en flot tonet krop

Med Power træning  træner du 20 min. 
Max 3 gange om ugen 

– dette er lige til at klare 
– prøv en gratis prøvetime og mærk 

velbehaget brede sig i din krop.

For begge køn og alle aldre

Amaliegade 12
1256 København K

Tlf: 33 33 74 24

Nye læsertal fra LN Analyse-
institut A/S viser, at Køben-
havneravisen, som du har i 
hånden nu, læses ganske me-
get i Indre By. 

Faktisk læses hver avis 
gennemsnitligt af 1,43 perso-
ner på de adresser, der mod-
tager Københavneravisen, 
hvilket er meget højt for en 
gratis lokalavis. Vi holder 
fast på ambitionen, at udgive 
Danmarks bedste lokalavis, 
og lover nye tiltag i 2007 for 
vores kompakte avis. Indtil 
da ønskes læsere og annon-
cører en god jul og et godt 
nytår.

AviSEN	
SToRLæSES



3DECEMBER	2006	ÅRGANG	1		 KBH K

Kom ind og få et bud på 
bedre investeringer. 

I Forstæderne får du 
noget for pengene

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

City Erhvervs- og Investeringscenter

Forstæderne_86x40.indd   1 10/05/06   11:39:21

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

fax: 33 12 06 38

Svendlarsens_41x60_2.indd   1 08/08/06   14:20:38

Tlf.: 70 22 10 44

Absalon Privatklinik

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”

Strøget, Frederiksberggade 26

Ortopædkirurgi
Plastikkirurgi
Gynækologi

Urologi
Øre-næse-halskirurgi

Mave-tarmkirurgi
Diagnostisk ultralyd

www.absalon-privatklinik.dk

"

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

180,-

Old & New

White & Blue

Kgs. Nytorv

Kgl. Teater
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Holbergsgade

Hver fredag og lørdag 
kl. 10-17

Første gang:
1. og 2. 

december 2006

NYT MARKED 
ANTIK - DESIGN

og gode lopperier

FRI ENTRÉ

Hjørnet af Holbergsgade 
og Tordenskjoldsgade

Lige bag Det Kgl. Teater

Tanja H. Løhndorf
Fysioterapeut/kost- 
og livsstilscoach
Har du ondt i nakke, ryg ect.?

Har du hovedpine?
Mangler du energi og overskud?

Har du sunde madvaner?
Får du søvn nok?

Er der meget stress på din krop?
Er det tid til at få lavet sundhedstjek?

JULETILBUD
- spar op til 40%

Fysioterapi el. massage
60 min. 350 kr.

Individuel kost-og livsstils analyse 
+ opfølgning 1000 kr.

Forkæl dig selv eller 
dine nærmeste med et gavekort

tanja@correction.dk
Tlf.: 51928071

Bredgade 14 · 1260 København K
tlf.: 33 15 13 63

www.alida-marstrand.dk

Håndlavede chokolader

Alida_41x40.indd   1 10/05/06   11:28:08

Det nye Tivolitårn er i politisk 
modvind i Københavns Borger-
repræsentation. 

Af	Morten	Brink	iwersen

STORm. Som Københavnera-
visen kunne afsløre allerede i 
sidste nummer, bliver det ar-
kitekten Lord Norman Foster, 
der skal bygge Tivolis nye 
prestigeprojekt – et 103 meter 
højt tårn på Rådhuspladsen. 

Hvis det altså nogensinde 
bliver til noget. For fl ere poli-
tikere i Københavns Borgerre-
præsentation er ikke så begej-
strede for tårnet. 

En del er vrede over, at de 
kun er de små sidebygninger, 
der skal være hotel. Selve tår-
net skal kun bestå af lejlige-
heder, og de bliver så dyre, at 
få københavnerne ville have 
råd til at købe dem. Og det be-
høver københavnerne heller 
ikke. For når man nyopfører 

lejligheder, bortfalder kravet 
om bopælspligt. Dermed bli-
ver den markante bygning 
domicil for rige udlands-
danskere og store fi rmaer, 
der skal bruge en prestige-
lejlighed. Og det er hverken 
Venstre eller SF særlig begej-
strede for.

”Vi vil have levende men-
nesker i Indre By, men ikke 
spekulationsprojekter, der 
ligger øde det meste af året”, 
siger Torben Kastrup fra SF. 
Venstre har i princippet in-
tet imod tårnets rige bebo-
ersammensætning – det skal 
bare ikke ligge i Tivoli.

”Tivolis grund skal bru-
ges til forlystelser. Og jeg kan 
ikke i min vildeste fantasi 
se, hvordan boliger til meget 
rige mennesker har noget 
med forlystelser at gøre”, si-
ger Venstres Jesper Schou 
Hansen, der ikke tror, der er 
politisk fl ertal for tårnet. 

Også Enhedslisten er 
umiddelbart imod. ”For os er 
det afgørende, at middelalder-
byen bevarer sit præg og sky-
line”, siger Jette Gottlieb (Ø).

 Dansk Folkeparti er heller 
ikke tilfredse. ”Det passer slet 
ikke ind på Rådhuspladsen”, 
siger Karin Storgaard (DF). 

Politikerne understreger, 
at de endnu ikke har taget 
endelig stilling. Men hvis 
deres skepsis, plus løsgænge-
ren Winnie Berndtson, der er 
”lodret imod,” bevares, er der 
et politisk fl ertal mod tårnet 
i Københavns Borgerrepræ-
sentation.

Socialdemokratiet og de 
radikale er betydeligt mere 
positive overfor det 103 me-
ter høje varetegn. 

”Det har taget mig med 
storm”, siger Anne Vang (S) og 
forsætter: ”vi kan jo ikke byg-
ge billige boliger overalt”.

Mbi@koebenhavneravisen.dk

TIvOLITÅRNET vAKLER
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Oprensningsprojektet af Søer-
ne i København har fået dem til 
at fremstå som – en mose. De 
mange planter er kun natur-
ligt, siger projektlederen, men 
indrømmer blankt, at Søerne 
ikke er smukke. Endnu. 

Af	Ege	B.	Heckmann

NATURLIGT. 12 millioner kr. 
har det kostet at rense Sø-
erne. Og de er da også blevet 
langt renere, men samtidig 
meget mere tilgroede. De mo-
seligende tilstande vækker 
ikke just begejstring blandt 
københavnerne. 

En sump i Indre By
”Jeg har aldrig set noget lig-
nende, vi har jo fået en sump 
i Indre By, i stedet for de 
smukke søer, vi engang hav-
de”, siger Henrik Vennegaard, 
en borger som Københav-
neravisen møder ved Søerne. 
Han er ligesom mange andre 
borgere forundret over Søer-
nes skummende overflade.

Projektetleder og biolog 
Kim Michelsen mener dog, 
at projektet har været en stor 
succes:

”Vandet i søerne er blevet 
langt klarere. De grønne plan-
ter, som vi ser i overfladen i 
dag, er et godt tegn. Før i ti-
den var der slet ikke planter 
i søen”, siger han, men un-
derstreger, at ”det dog ikke er 
meningen, at søen skal se ud, 
som den har gjort her i efter-
året. Men den varme sommer 
har gjort, at vandpesten er 
vokset drastisk. På langt sigt 
vil dette fænomen forment-
ligt formindskes”, siger han.

Ikke pænt
Kan du forstå københavner-
nes store utilfredshed med 
søernes udseende?

”Ja det kan jeg egentligt 
godt. De store plantemåtter, 

der ligger på overfladen og 
skummer, er jo ikke pæne. 
Jeg må blankt indrømme, at 
Søerne ikke er æstetisk pæne 
for tiden”. 

Selv om Kim Michelsen 
godt kan se, at søerne kunne 
være pænere, så er han opti-
mistisk indstillet til søernes 
fremtid. Han håber, at man 
en dag vil kunne få soppe-
bassiner i Søerne, som der 
var engang. 

”I år var Søerne faktisk 
så rene, at man kunne bade 
i dem. Uheldigvis gav den 
varme sommer alt for mange 
bakterier i Søerne. Og det 
er problemet: Folk vil bade, 
når temperaturen er høj. Og 
der er vandet mest bakterie-
fyldt”.

Kunne det æstetiske ind-
tryk hjælpes på vej af vand-
planter, som for eksempel 
åkander og dunhammere?

”Det kunne man godt 
forestille sig. Vi har allerede 
forsøg med sådanne planter i 
en enkelt sø, og det er indtil 
videre en succes”. 

Københavnerne skal dog 
kigge langt efter prydfisk 
som eksempelvis guldfisk, da 
”disse ikke er lovlige at ud-
sætte i offentlige søer”, siger 
Kim Michelsen.

Overlevede sommervarmen
Selv om restaureringsprojek-
tet reelt er ovre, vil der blive 
holdt nøje øje med Søernes 
udvikling i de kommende år. 

”Søerne bestod en stor 
prøve denne sommer, da de 
overlevede temperaturer 
på på omkring 30 grader. 
Sådanne vandtemperatu-
rer kan normalt knække en 
usund vandkultur. Derved 
fik vi et vigtigt fingerpeg om 
Søernes nyvundne stabili-
tet”, siger Kim Michelsen og 
fortsætter: ”den udsatte rov-
fiskebestand af gedder har 

stabiliseret sig, og holder 
skidtfiskebestanden nede, 
hvilket giver en dynamisk 
udvikling i plantemiljøet 
under Søernes overflade. 
Derfor ser jeg optimistisk 
på søernes fremgang”, siger 
Kim Michelsen. 

Spørgsmålet er så, om kø-

benhavnerne ville have fore-
trukket at beholde de gamle 
unaturlige, men pænere, 
søer, eller om de kan affinde 
sig med de nye naturlige mo-
ser.

ebh@koebenhavneravisen.dk   

SøERNE, DER BLEv TIL EN mOSE

Søernes andebestand er 100 
gange større end normalt 
på grund af københavnernes 
trang til at fodre. Det giver 
stressede ænder og iltsvind.

OvERFLOD. Søernes helt 
store problem er overfod-
ringen af ænderne, mener 
biologerne. Overfodringen 
medfører at der ofte befin-

der sig over 100 gange så 
mange ænder i søerne, som 
der ville under naturlige 
omstændigheder. 

Det er først og fremmest 
et problem for Søernes ilt-
indhold: Brød bruger nem-
lig ilt for at nedbrydes. Så 
meget, at et kilo brød sva-
rer til 4.500 liter urenset 
spildevand. Desuden giver 

ændernes mange klatter 
store problemer for Søernes 
miljø. 

massevoldtægt og død
Den fortættede andebestand 
har også andre bivirkninger. 
Ællingedrab er et alminde-
ligt syn, ligesom massevold-
tægter af hunnerne, hvilket 
resulterer i druknedød for 

unaturligt mange ænder.
Det er dog forholdsvist let 

at omgå disse problemer. Hvis 
københavnerne i fremtiden 
kunne lokkes til at fodre æn-
derne på land, eller hvis der 
kunne opsætte specielle fod-
ringsbassiner, ville mange af 
problemerne kunne undgås. 

EBH

æNDERNE	ovERfoDRES

Restaureringsprojektet	er	løbet	i	perioden	2002	til	2006,	og	fortsæt-
ter	på	observationsplan	i	fremtiden.	i	perioden	er	der	blevet	fisket	
ca.	500	cykler	op	og	ca.	34.000	kg.	skidtfisk.	fiskene	er	blevet	
brændt	på	Amagerforbrændingen,	da	de	var	for	forurenede	til	at	
havne	på	spisebordet.	forbruget	af	økologiske	juletræer,	som	skjul	
for	rovfisk,	ligger	i	hele	perioden	på	over	2000	træer.	Hele	projektet	
har	kostet	omkring	12.000.000	kr.

Sådan	ser	søerne	ud	efter	at	man	har	renset	dem	for	12	millioner	kr.
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REPUTATIONcph.com

Discountvarer forbudt

Flere varer på hylderne
Specialkøbmanden har fået nye ejere. Det er godt nyt for dig, som sætter 
pris på specielle delikatesser, alverdens krydderier og spændende vin. 
Kig ind og oplev alt det nye. 

Hovedvagtsgade 6  1103 København K  Tlf. 3315 1288  Fax. 3315 1288  www.specialkoebmanden.dk

Forhandler af Playboy
www.Pink-shop.dk

Badstuestræde 12 
1209 Kbh. K 

Tlf: + 45 33 32 00 43

PINK_86_125.indd   1 31/10/06   15:41:58

SøERNE, DER BLEv TIL EN mOSE

Carsten Saunte:

”Der er meget affald i dem.
Det syntes jeg ikke, er pænt.
De var meget pænere for 30 
år siden, da jeg boede her. De 
ville være flottere, hvis for-
men af dem var mere naturlig 
og mindre liniær”.

Marie-Louise Laureng:

”Jeg er jo ikke ekspert, men 
jeg synes, at vandet er meget 
beskidt, og at der er meget 
skum på søerne. Faktisk vir-
ker de lidt sumpagtige, og der 
er mange insekter”.

Martin Pejstjorp:

”Jeg syntes, at de var flottere, 
inden algerne kom her i som-
mer. Det gjorde dem lidt mo-
sede”.

HvAD	SyNES	Du	oM	SøERNES	
NyE UDSEENDE?
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Tapasrestaurant, vinbar og catering

Dronningens Tværgade 22 · 1302 Kbh K · tlf. 33 36 07 70 · www.tapasbaren.dk

Ud af huset menu (minimum 10 kuverter)
·	 Sorte oliven i Tapasbarens egen marinade
·	 Spanske pølsespecialiteter - catalansk fuet, chorizo-pølse og lomo 	 	
	 (marineret og lufttørret svinekam)
· 	 Tortilla a la Española - spansk omelet med kartofler og løg
· 	 Canelones af courgetter fyldt med rucolla og friske boquerones
· 	 Haneruller med lomo og persille

· 	 Marinerede piquillo peberfrugter med hvidløg, saltede ansjoser 	 	
	 og persille - kan bestilles uden ansjoserne
·			 Små spanske frikadeller
·	 Salat med æg, bønner og tomater
· 	 2 slags manchego ost
·	 Hjemmebagt brød 195 kr,- pr. kuvert

Tapasbaren_221x80_september.indd1   1 05/09/06   10:44:53

TØjHUSMUSEET REKLAMERER 
FOR KAMpFLyFABRIKANT
Det offentligt støttede køben-
havnske museum lagde lokaler 
til et reklamefremstød for 
det svenske kampfly Gripen 
– samtidig med at det danske 
forsvar netop skal indkøbe 
nye kampfly. Det er en grotesk 
sammenblanding, mener oppo-
sitionen på Christiansborg. 

Af	Morten	Brink	iwersen	

GRÅZONE. Det danske forsvar 
skal have nye kampfly, der 
skal erstatte værnets nuvæ-
rende F16-fly. Tre flyfabri-
kanter står på spring for at få 
ordren, skønt forsvarsmini-
ster Søren Gade (V) tilsynela-
dende har besluttet sig for at 
investere i det amerikanske 
Joint Strike Fighter fra fabri-
kanten Lockheed Martin. 

I forrige uge blandede 
Tøjhusmuseet sig pludselig i 
debatten. Det københavnske 
museum lagde lokaler til et 
reklamefremstød for Griben, 
der er svenske SAAB’s bud på 
Danmarks næste kampfly. 
Museet lokkede med flysi-
mulator til børnene, gratis 
adgang og informationsma-
teriale for flytypen.

Hvorfor ikke vælge Gripen?
Tøjhusmuseet fremhævede 
på museets hjemmeside i for-
bindelse med særudstillin-
gen, at Gripen ”kan anvendes 
til flere formål; både som in-
terceptor (at holde luftrum-
met fri for fjendtlige fly) og 
mod mål på jorden. Gripen 
er designet til at angribe mål 
både indenfor og udenfor 
visuel rækkevidde” og afslut-

tede med ordene ”på nuvæ-
rende tidspunkt er Gripen i 
brug i Sveriges, Tjekkiets og 
Ungarns forsvar”.

Det samme kunne man 
læse på store plancher inde 
på museet – her var de bare 
skrevet af SAAB selv. Des-
uden fremhævede SAAB, at 
de kunne levere bombema-
skinerne ”til tiden”, og at 
”Danmark vil drage fordel 
af de skandinaviske værdier 
om åbenhed og samarbejde” 
samt ordene: ”Derfor må 
man i det hele taget spørge 
sig selv: hvorfor ikke vælge 
Gripen?”.

Grotesk
Gripens reklamesøjle på Tøj-
husmuseet deler vandene 
blandt kulturordførerne på 
Christiansborg. Oppositio-
nen er ikke voldsomt begej-
stret:

”Det er jo grotesk. Gripen 
må finde andre steder at re-
klamere for deres fly end på 
et statsligt museum”, siger 
SF’s kultur- og forsvarspo-
litiske ordfører Holger K. 
Nielsen, der har vanskeligt 
ved at se ”det kulturpolitiske 
perspektiv” med særudstil-
lingen.

De radikales kulturpoli-
tiske ordfører, Elsebeth Ger-
ner Nielsen, undrer sig over 
sammenblandingen mellem 
offentlig og privat virksom-
hed. 

”Tøjhusmuseet ligger gan-
ske centralt i København, så 
det er et godt sted for Gripen 
at lave markedsføring. Men 
noget tyder på, at de har fået 

lokalerne meget billigere, 
end hvis de skulle have 
lejet tilsvarende lokaler 
ude i byen. Det er 
konkurren-
ceforvriden-
de. Og så har 
jeg meget svært 
ved at se museets 
fordele med markeds-
føringen”, siger hun. Efter 
Københavneravisens hen-
vendelse har hun stillet en 
række spørgsmål til Kultur-
minister Brian Mikkelsen (K) 
om sagen. 

Helt rigtige rammer
I den modsatte side af folke-
tingssalen er de kulturpoliti-
ske ordførere mere positive 
over for museets initiativ. 
Jakob Axel Nielsen fra de 
Konservative finder det ”væl-

dig forfriskende med noget 
nyt teknik på museet”. Mest 
begejstret er dog Dansk Fol-
kepartis Louise Frevert:

”Det er smadder spænden-
de, det er jo krudt og kugler. 
Det er rigtig godt at museet 
viser alt fra gamle jernka-
noner til den nyeste tekno-
logi”, siger Louise Frevert og 
understreger, at det er ”helt 
fint” et offentligt museum 

og det private erhvervsliv ar-
bejder sammen på denne her 
måde. 

”Husk på, at der er et for-
svarsmuseum. Derfor er det 
de helt rigtige rammer for 
sådan en udstilling”. 

Folketinget skal endelig 
beslutte deres valg af kamp-
fly om to-tre år.

mbi@koebenhavneravisen.dk

Tøjhusmuseets direktør Ole 
Frantzen kan overhovedet 
ikke se nogen problemer med 
Gripen-udstillingen.

Hvorfor agerede I reklame-
søjle for Gripen?
Den præmis køber jeg ikke. 
Det var ren folkeoplysning. 
Vi har også gamle kanoner 
fra Bofors på museet. Er det 
så også en reklamesøjle for 
Bofors?

Men I skriver om Gripen, 
at den ”kan leveres til tiden” 
og ”hvorfor ikke vælge Gri-
pen?” - det står der ikke på 
den gamle kanon...

Vi har intet haft med ud-

stillingens indhold at gøre. 
Det har Gripen selv stået for. 

I skriver da ellers noget på 
jeres hjemmeside...

Nå ja, men det er jo rene 
facts. Vi må vel godt fortæl-
le om vores arrangementer. 
I sommer havde vi en li-
gende udstilling om det an-
det fly Joint Strike Fighter. 
Derfor kan vi jo ikke stille 
Gripen ringere. Joint Strike 
Fighter lavede  i øvrigt ikke 
så meget reklame for sig 
selv, som Gripen har gjort. 
Hvad har Gripen og Joint Stri-
ke Fighter betalt i leje?

Omkostningerne. Begge 
særudstillinger har været 

udgiftsneutrale for os.
Er det ikke konkurrence-

forvridende?
Det må du spørge Kultur-

ministeriet om. Det er dem, 
der ønsker, at vi går i dialog 
med erhvervslivet. Husk på, 
at vores museum er sat i ver-
den for at fortælle om forsva-
rets fortid og fremtid. Og så 
er det da interessant at infor-
mere om de virksomheder, 
som Staten er i dialog med. 
Desuden interesserer det be-
folkningen: Vi har haft 5000 
besøgende - alene til Gripen 
udstillingen. 

mbi
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Slagteren_86x40.indd   1 11/05/06   9:48:29

LARRYS SANDWICHBAR  |  LANDEMÆRKET 23  |  3966 2121
LARRYS KØKKEN  |  FREDERIKSBORGVEJ 186  |  3966 7273

Larrys 4 retters Nytårsmenu
Hjemme hos dig

Menu
Bagt Nytårstorsk med grøn top af krydderurter

på rødbede risotto med grov parmesan & peberrodscreme

Svampefarseret grillet oksebøf 
med dyb stegt paneret kartoffelcigar,

tomatiserede vintergrønt med timian & løvstikkesmør   

Oste anretning bestående af
Spansk manchego, Dansk brie & Fransk Gorgonzola
dertil svesker & appelsiner kogt i rødvin med kanel

Bagt mørk chokolade-mandel soufflé med 
cremefyld & hvidt støv dertil krydret syltede blommekompot 

225,- pr. couvert.

Minimum bestilling 1 couvert

Hjemmebagt flute pr. stk. 15,-
Hjemmelavet nougat kransekage pr. stk. 15,-

Afhentes i vores butik mellem kl. 12.00 & 16.00 den 31-12-2006
Frederiksborgvej 186   2400 København NV  

Bestilling nødvendigt   Telefon 3966-7273

Jeg vil i øvrigt foreslå at I tager et kig på vor hjemmeside: LARRYS.dk
Værsgo & velbekomme.

Tei system 
– ny teknologi indenfor

elektronisk muskelstimulering

En behandling man ikke kommer 
udenom, hvis man hurtigt vil cellulite, 

slap hud og vægtproblemer til livs. 

Prøv det i Gent & Ladylounge 
– stedet man bare kommer

Gratis Prøvebehandling 
i december

Amaliegade 12
1256 København K

Tlf: 33 33 74 24

Jørgenholst_41x100.indd   1 11/05/06   10:36:21

RøvER BRUGTE KvINDELIST
Efter en 10-15 genstande og en tur omkring 
Absalon og Lurblæseren ville en ung mand 
hjem. På vej ned ad Strøget mødte han en 
ung ”velsoigneret”, 25-årig, østeuropæisk 
pige, der ”smøg sig” op ad ham. ”Der var 
ikke noget seksuelt i det”, forsikrede den 
unge mand Politiet på Station City. Men 
de stod i hvert fald tæt, for det lykkedes 
pigen at få fat i mandens mobiltelefon, der 
befandt sig i hans bukselomme. Herefter 
forsvandt hun, og politiet har ikke fundet 
hende endnu. 

mbi

    

AFvIST FORFøRER ANKLAGET 
FOR ARmBÅNDSTYvERI
To fyre var på vej hjem efter en heftig af-
ten på Jailhouse. Den ene ville gerne have 
den anden med hjem i seng. Men han blev 
afvist. De fortsatte videre, og i Ny Adel-
gade tilbød den ene ‘forføreren’ 100 kr til 
en ‘farvel’ taxa, så han kunne fortsætte 
alene. Men taxa-pengene faldt ikke i god 
jord: ”Det kan du ikke spise mig af med”, 
lød hans reaktion ifølge Politiet på Station 
City. Herefter væltede forføreren ham om-
kuld, sparkede ham og tog hans armbånd 
af mærket Anker til 42.000 kr. Politiet har 
fundet den anklagede, lystne armbånds-
tyv, men i hans version er historien knap 
så kriminel. Og armbåndet, det kender 
han ikke noget til. 

mbi    

BORNHOLmERNE SAvNER FæRGEN 
TIL KøBENHAvN

Bornholmerne er stadig rasende over, at 
natbåden mellem København og Rønne 
blev deporteret fra Sankt Annæ Plads og 
Køge Industrihavn. Forleden fik rigsre-
visor Henrik Otbo det at mærke, da han 
modtog Kultur Bornholms spotpris, be-
stående af en side røget laks. I sin moti-
vering, der blev fremsagt på klingende 
bornholmsk, påpegede ambassadør Her-
luf Hansen, at trafikminister Flemming 
Hansens hærværk havde gjort sejlasen til 
og fra Bornholm dyrere og dårligere, og at 
Otbo burde have grebet ind. Rigsrevisoren 
replicerede, at han ikke kan tage ansvar 
for politikernes beslutninger, men alene 
for den måde statsmidlerne forvaltes på. 
Han vil på baggrund af spotprisen se nær-
mere på sagen. Overrækkelsen fandt sted 
på den nye Restaurant Koefoed, Landgre-
ven 3, hvor Timo Hoffmann fortrinsvis 
anvender bornholmske råvarer.

Jalu

NY BELæGNING pÅ KøBmAGERGADE

Nu bliver Købmagergades huller og skæve 
fliser langt om længe renoverede. Et enigt 
Teknik og Miljøudvalg ventes i begyndel-
sen af december at sige ja til et tilbud fra 
Knud Højgaards Fond. Fondet vil støtte 
renoveringen, der også omfatter Kultor-
vet og Hauser Plads, med et beløb på 30 
millioner kr. Hele renoveringsarbejdet vil 
koste omkring 100 millioner kr. Den ende-
lige plan for renoveringen ventes forelagt 
Teknik og Miljøudvalget i januar 2007. 

mbi

ILLUm pÅ GLATIS
Illum åbner i julemåneden en skøjtebane 
på anden sal, så børn og barnlige sjæle 
kan skøjte rundt og tage en pause fra ju-
leindkøbene. Man kan gratis låne skøjter 
i alle størrelser, og den 48 km2 store bane 
er til fri afbenyttelse. 

JKH

BYCYKLERNE KøRER I GARAGE
Sæsonen er slut for bycyklerne. Det er 12. 
år i træk, at de 2000 specielle cykler har 
præget gaderne i Indre By – samt en hel 
del andre steder, hvor de er knap så lov-
lige. Langt fra alle cykler når sikkert i ga-
rage efter hver sæson. Det årlige svind ple-
jer at ligge på godt 400 cykler, men i år ”ser 
det lidt bedre ud”, siger Christian Christi-
ansen fra Teknik- og Miljøforvaltningen, 
der dog ikke kan sige, præcist hvor meget 
bedre det ser ud, da kommunen stadig 
samler cyklerne ind. 

mbi

NYT Tv-pROGRAm 
FRA RÅDHUSpLADSEN
Fra nytår begynder DR1 at sende daglige 
udsendelser fra den sorte busterminal 
på Rådhuspladsen i København. Halv-
delen af det nuværende billetsalg bliver 
inddraget til fordel for det nye tv-studie. 
Programmet, der hedder ’Aftenshowet’, er 
DR’s modtræk overfor TV2s populære ’Go’ 
aften Danmark’. DR’s opskrift på succes 
hedder ‘bløde nyheder serveret af en ræk-
ke kendte værter’ – en del af dem kommer 
fra P3 og nogle fra konkurrenten TV2. DR 
tror, at placeringen på Rådhuspladsen vil 
tilføre studiet en mangfoldig baggrund: 
En dag med demonstration, en med rock-
koncert – og sikkert rigtig mange med syd-
amerikanere på pan-fløjter. 

mbi

KØBENHAVN - KORT
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Larsbjørnsstræde 17     København K     33 32 66 10

ROBERT’S COFFEE

robertscoffee_86x86.indd   1 10/05/06   16:59:56SKRIVEWEEKEND PÅ FYN
Stress af – Få sat gang i dine skriverier. 
Lær at lufte dine tanker – Find form på processen. 
To dage på landhotel med ny udsigt.

19-21. januar 2007 / 2.890 kr. for kursus incl. ophold
Besøg: www.lonebillumaistrup.dk

Skriveweekend_86x40.indd   1 31/10/06   11:44:47

Vintage baby, 6 nye design
0-2år, p. nr 3-3½

Design: Uldstedet v. Sus Gebhard

Strik i blødeste 100%:
Bomuld/merinould extrafine
Silke/ merinould extrafine

Ren merinould extrafine, maskinvask!

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

»Ezzelino«
Massage 

Prøv en
gratis

rygmassage

30 min .. kr. 180,-
60 min .. kr. 300,-

– GAVEKORT –

Mikkel Bryggers Gade 5A
lige v. Rådhuspladsen - tlf. 3391 2238

EzzelinoMassage_41x60.indd   1 07/08/06   9:55:33

Af	Morten	Brink	iwersen

BASAR. Først kom mikro-bryg-
gerierne. Nu får København 
sit første mikro-mejeri, der 
hver morgen vil få økologisk 
råmælk kørt ind fra en sjæl-
landsk bedrift og producere 
frisk mælk, smør, rygeost og 
yoghurt til københavnerne.

Mælkeforædlingen vil ske 
i den nuværende Nimb-byg-
ning i Tivoli, som Løgismose-
imperiet over tager ved års-
kiftet. Løgismose står blandt 
andet for restauranterne Fals-
led Kro, Kong Hans, delika-
tesseforretningen på Nordre 
Toldbod i Frederiksstaden 
samt Løgismose Mejeri på 
Fyn.

Tivoli og Løgismose-fol-
kene har store planer for det 
gamle eventyrslot. Det skal 
huse alt fra gourmetrestau-
rant, brasseri, luksushotel, 
chokoladefabrikation, bageri, 
et Enoteca (vinbar) i kælderen 
til et samlet delikatesseudsalg 
mod Hovedbanen. 

”Nimb bliver dermed Kø-

benhavns nye, gastronomiske 
vartegn”, lover Tivolidirektø-
ren Lars Liebst.
 
Stalinistisk facade
Nimbs facade mod Hovedba-
nen står over for en kraftig 
ombygning. I dag fremstår 
den alt for lukket, og ligner 
ifølge Jacob Grønlykke fra 
Løgismose et ”stalinistisk 
byggeri”. Renoveringen sker 
i samarbejde med den itali-

enske arkitekt Matteo Thun, 
der blandt andet har stået for 
en del hoteller i Italien, Østrig 
og Tyskland. Hoteller i en mo-
derne og minimalistisk stil 
– milevidt fra Nimbs nuvæ-
rende fremtoning.

”Nimbs nye facade bliver 
meget åben. Man skal kunne 
se ude fra Bernstorffsgade, at 
vi står og vasker mælkejun-
gerne”, siger Jacob Grønlykke. 

mbi@koebenhavneravisen.dk

TILBAGEBLIK. Et mejeri i Kø-
benhavns centrum er slet ikke 
så enestående, som det umid-
delbart lyder. Ifølge et opslags-
værk fra 1915 var København 
– og især brokvartererne – 
spækket med mikromejerier, 
der alle producerede mælk og 
kærnede smør. Alene omkring 
Københavns Hovedbanegård 
var der ikke færre end 18 me-
jerier. 

”Det var mikromejeriernes 
storhedstid, for dengang var 
der masser af køer helt inde 
i Københavns centrum”, for-
klarer museumsinspektør på 
Dansk Landbrugs Museum, 

Jens Aage Søndergaard.
Alle mejerierne, der havde 

eksotiske navne som Pasteur, 
Saint Thomas og Flodgaards, 
var familiedrevene og ganske 
små. Denne omfangsrige mæl-
keproduktion var et resultat 
af  brændevinsfremstillingen, 
som ligeledes kørte på højtryk 
i det Indre København.

”Brændevin og mælk. Det 
hang sammen. Køerne blev 
fodret med masken fra bræn-
devinen – selvom de blev fuld-
stændig skæve i kraniet af det”, 
siger Jens Aage Søndergaard. 

Alle de københavnske mi-
kromejerier lukkede dog igen 

omkring 1. Verdenskrig, da 
en ny lov om mælkeforsyning 
trådte i kraft. En lov, der skulle 
sikre en mere stabil forsyning 
og bedre hygiejne for forbruge-
rene. Herefter delte de større 
mejerier Trifolium, Enighe-
den og Københavns Mælkefo-
rsyning byen imellem sig. 

Enigheden viste sig at være 
den mest levedygtige af de 
tre mejerier. Men i 1996 blev 
Enigheden opkøbt af det da-
værende MD Foods, nu Arla, 
der kort tid efter lukkede det 
sidste københavnske mejeri. 

mbi  

18	MikRoMEjERiER	vED	HovEDBANEN

•	Brasseri	og	vinkælder/bar.
•	Lukushotel		med	12	værelser	à	la	falsled	kro.	Senere	vil	hotellet		
	 udvide	med	10-15	værelser
•	Gourmet-restaurant	med	stjernekokken	Thomas	Hermann	som		
	 chef.	køkkenet	vil	nyfortolke	klassiske	danske	retter	som	
	 flæskesteg,	stjerneskud	og	forloren	hare	–	i	en	”suværen	og	
	 moderne	udgave”.	Målet	for	restauranten	er	to	stjerner	i	Guide		
	 Michelin.	
•	Bageri,	chokoladefabrikation	og	delikatessebutik,	med	salg	ud		
	 mod	Bernstorffsgade.
•	omkring	70-90	personer	vil	få	arbejde	i	det	ny	renoverede	hus.
•	ombygningen	af	Nimb	vil	koste	over	100	millioner	kroner	og	
	 ventes	færdig	til	årsskiftet	2007/8.	

UDOVER MIKROMEjERIET SKAL NIMB HUSE:

NYT mIKRO-mEjERI 
vED HOvEDBANEN

Nimbs	”stalinistiske”	facade	mod	Hovedbanen	åbnes,	så	man	fremover	kan	se	selve	mejeriproduktionen.	
fra	2008	åbner	butikken,	der	–	udover	mejeriprodukter	-	skal	tilbyde	brød,	chokolade	og	delikatesser.	



9DECEMBER	2006	ÅRGANG	1		 KBH K

Ikke som de andre
I NOTAR gør vi tingene anderledes end andre ejendoms-
mæglere. Det fornemmer du straks, når du kommer ind 
i en af vores butikker og møder vores medarbejdere. 

Her ligger sagerne ikke og samler støv
Vi kender markedet og giver dig altid en realistisk salgs-
pris for din bolig. Så slipper du for at starte forfra efter
½ år, fordi udbudsprisen var sat for højt.

Få den rigtige salærpris fra start
Der er ingen grund til at spilde hinandens tid med lange
forhandlinger om salærets størrelse. Vi giver dig en kon-
kurrencedygtig pris for vores arbejde fra start. 

Ingen ubehagelige overraskelser
Hos os står ingenting med småt. Du kender samtlige
omkostninger fra start og får en overskuelig oversigt
over, hvad du får ud af salget af din bolig.

Prøv NotarMægleren
Vi strækker os længere!

Ole Sundenæs
Statsaut. ejendoms-
mægler & valuar MDE

Kaj Kristiansen, HD
Statsaut. ejd.mægler
& valuar MDE

Ole Fromberg, HD
Salg/vurdering

Camilla Lagstrøm
Salg/vurdering

Morten Hovmand
Salg/vurdering

Ulla Nielsen
Faglig leder

Konkret salgsplan – så du ved, hvad du får
Vi betragter ethvert salg som en unik proces. Derfor
skræddersyr vi fra start en salgsplan for din bolig, så
du ved, hvordan salget præcist kommer til at forløbe. 

Vær med hele vejen
Vi mener det seriøst, når vi siger, at vi strækker os
længere. I NOTAR har vi et effektivt salgssystem, som
bygger på løbende evaluering af vores indsats og et
højt informationsniveau til vores kunder. 
Hver uge får du en status over, hvilken respons, der
har været på din bolig, så du hele tiden ved, hvor tæt
vi er på at sælge.

NOTAR fører dig sikkert igennem dit salg, så du kan
sove trygt om natten.

Læs mere og bestil en uforpligtende salgsvurdering
på www.notar.dk eller ring på 33 33 00 66.

NOTAR er Skan dinaviens
største uafhængige ejen-
domsmæglerkæde med 
342 mæglere fordelt i Norge,
Sverige, Spanien, Italien,
Grækenland, Tyrkiet og
Brasilien. 

Vores uafhængighed betyder,
at vi ikke har et forma liseret
samarbejde med realkredit -
institutter, banker eller
forsik rings selskaber. 
Det er din garanti for  uvildig
rådgivning.

NOTARKøbenhavn
Store Kongensgade 118
1264 København K
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De længe ventede Torvehaller på Israels 
plads har nu fået en investor. Køben-
havnernes nye delikatesseparadis slår 
dørene op i sommeren 2008. visionerne 
er enorme, skønt et ligende projekt i 
1980’erne ikke var nogen succes. 
 

Af	Morten	Brink	iwersen

 
TEmpEL. Københavns Kommune har 
nu skrevet kontrakten med Torvehal-
lernes fremtidige operatør under. Det 
er firmaet CenterPlan, der først og 
fremmest skal få Tovehallerne bygget 
dernæst skal stå den daglige drift.

Uheldigt fortilfælde
Torvehaller, der ifølge Overborgmester 
Ritt Bjerregaard har et ”kæmpe poten-
tiale”, er et nyt fænomen herhjemme. 
Der findes kun et enkelt fortilfælde 
fra 1980’erne, og det var ingen succes. 
Kokkenes Torvehaller hed de, og de 
lukkede med et brag, bare få måneder 

efter start. Dels kom Kartoffelkuren, 
dels var hallens priser omkring fem 
gange dyrere end ude hos producen-
ten, forklarer Hans Peter Hagens, der 
er med i Torvelaugets bestyrelse og 
arkitekt på projektet.

”Der var alt for langt mellem pro-
ducenterne og torvets diske. Det gav 
alt for høje priser og meget lidt inci-
tament til at få varerne solgt. Men 
den fejl laver vi ikke igen. Nu er det 
producenterne, der står bag disken”, 
siger han.

Nordisk miks
Inspirationen til Torvehallerne på Is-
raels Plads kommer primært fra Bar-
celona i Spanien. En by, hvor næsten 
alle bydele har hver deres torvehal. 
”Hallerne giver et enestående liv til 
Barcelona”, siger Hans Peter Hagens 
og fortsætter: ”Ud over at det er et ef-
fektivt udstillingsvindue for lokale 
varer, så er hallerne et socialt møde-

sted. Et byrum, hvor man gider sidde 
og drikke kaffe”. 

Men selvom Barcelona er drøm-
men, har man i udformningen af det 
københavnske projekt skelet mest til 
vores nabolande, der har sammenlig-
neligt klima med Israels Plads. I Sve-
rige findes der eksempel tre markeds-
haller i Stockholm og to i Göteborg. 
”De svenske erfaringer siger, at det 
rigtige miks i vores klima er 50 pro-

cent boder indendøre og 50 procent 
udendørs. De udendørs boder kan 
køres meget impulsivt, mere årstids-
bestemt. Her vil det bugne af jordbær 
i jordbærsæsonen, kartofler i kartof-
felsæsonen. Og så kan de udendørs 
boder trække folk indendøre”.

mbi@koebenhavneravisen.dk

TORVEHALLERNE åBNER I 2008

INDBLIK. Israels Plads skal genskabes 
som et grønt torv. Det er en af kerne-
ideerne bag de nye Torvehaller, for-
klarer Hans Peter Hagens, der er med 
i Torvelaugets bestyrelse og arkitekt 
på projektet.

”Pladsen er jo en del af det op-
rindelige, grønne voldbælte – lige 
mellem H.C. Ørstedsparken og Bo-
tanisk Have”, siger han. Derfor skal 
der plantes 41 lindetræer rundt om 
hallerne. De er plantet i samme sy-
stem som søjlerne inde i hallerne for 

at give ”ligeværdighed” mellem det 
indendørs og det udendørs marked. 
Hans Peter Hagens understreger, at 
der er tale om en reetablering af en 
”grøn markedsplads”. Fra 1889 og 
frem til 1958 var Israels Plads nemlig 
københavnernes grønttorv – og grønt 
i mere end en forstand:

”Billederne fra dengang viser, at 
pladsen vitterlig var meget beplan-
tet. Det er dét grønne rum, vi skal 
genskabe”, siger han.

mbi

DEN	GRøNNE	MARkEDSpLADS	
SKAL GENSKABES

Statoil, der før havde en tankstation på 
Israels plads, hvor de nye Torvehaller 
skal ligge, blev lovet en anden grund. 
men pludselig ændrede et flertal den 
beslutning. 

FORSpIL. Københavns Kommune hav-
de meget travlt med at rydde Israels 
Plads og få fjernet den gamle Statoil-
tank, der lå i vejen. 

Som kompensation lovede kom-
munen Statoil en ny grund ude ved 
Islands Brygge. Det tilbud accepte-
rede Statoil, der lukkede og gik i gang 
med at designe en ny tankstation.

Men pludselig vendte et flertal i 
Borgerrepræsentationen rundt på en 
tallerken. Nu måtte Statoil alligevel 
ikke få deres lovede grund. I stedet 
fik de... ingenting.

”Det er det meget beklageligt, at et 
flertal pludselig lavede en kovending. 
Vi flyttede kun, fordi en enig Borger-
repræsentation ville give os en anden 
grund i kompensation”, siger Infor-
mationschef i Statoil Søren Bjelka, 

der understreger, at det er yderst van-
skeligt at finde grunde i København.

Den borgerlige opposition er op-
rørte over den nye beslutning: 

”Der er ikke så meget at diskutere! 
Kommunen skal altid overholde en 
aftale. Hvis vi løber fra vores aftaler, 
hvor er vi så henne?”, siger en rasen-
de Jesper Schou Hansen fra Venstre, 
der sammen med de Konservative og 
Dansk Folkeparti stemte imod Stato-
ils nye ’ikkeplacering’.

Socialdemokratiet, der var primus-
motor i den nye beslutning, kan ikke 
se, de har gjort noget galt:

”Vi tænkte os blot om. Flytningen 
var ude i borgerhøring, så jeg kan 
ikke se, at vi har handlet umoralsk”, 
siger Anne Vang (S). 

SF stemte blankt, og det afgjorde 
beslutningen. Tankstationer er nem-
lig ikke folkesocialisternes ”vigtigste 
prioriteringsområde”.

”Men det er en super pinlig sag”, 
medgiver Torben Kastrup fra SF. 

mbi

Der	var	fuld	gang	i	grønttorvet	på	israels	plads	i	1910-1920’erne.	Det	er	den	stemning,	
som	Tovelauget	håber	at	kunne	genskabe	med	de	nye	haller.	
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Boderne	bliver	fra	12,5	km2	til	50	km2
Der	er	plads	til	maksimalt	154	boder
foreløbigt	har	134	producenter	til-
meldt	sig	–	heriblandt	de	eksisterende	
grønthandlere	på	torvet,	hallalslag-
tere,	fiskehandlere,	grønt	fra	Lol-
land-falster,	Bornholm,	osteboder,	et	
mejeriudsalg,	fem	bagerier,	kaffebarer,	
en	café,	vinhandlere	med	videre.	Se	
hele	listen	på	www.hallerne.dk	
Byggeriet	af	Torvehallerne	begynder	i	
maj-juni	2007.	Dørene	åbnes	somme-
ren	2008.

HALLERNE INDEFRA
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Naturlig hudpleje
til hele din familie

Elizabeth Løvegal
Brændesmark

Urtegaard Bornholm

Se sortimentet på
www.bornholmershoppen.dk

Kontakt:
loevegal@hotmail.com

eller 56 44 33 33

Forhandlere i København K

City Helsekost
Vendersgade 6 v/ Israels Plads

Vitaminhuset
Store Kongensgade 54

Naturpoteket
Teglgårdsstræde 6

Untitled-1   1 09/06/06   19:29:01
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Trælister

Vil du ikke have dine elskede sko og støvler til at falde sammen og se 
trætte og slunkne ud, så er disse trælister lige sagen. Hælebaren har 
sørget for et stort lager, så du kan sagtens få et sæt trælister med til alle i 
familien.
Hvor:  Hælebaren ved Kultorvet, Frederiksborggade �
Pris:  109,- kr.

Luxury Christmas Cake

Denne kage er en sand sukret bombe af nødder, frugter og 
et tykt lag cremet sukkerglasur. Så hvis du gerne vil holde 

jul med inspiration fra England, 
så er Luxury Christmas Cake et must!

Hvor: ABIGAIL’S - British and South African 
Food & Drinks, Peder HvitfeldtsStræde 17

Pris: 179,- kr.

Vibrator

”Årets julegavehit bliver uden sammenligning denne lille, fi ne vibrator”, 
forsikrer ejeren af butikken Party Uartig i Peder Hvidtfeldtsstræde 17. 
Udover et anseligt udvalg af lingeri har butikken også en stor samling 
af erotiske gadgets, som denne model af mærket Fun Factory, der fås i 14 
farvekombinationer.
Pris:  �99,- kr.

Ghost World

Tegneserien ‘Ghost World’ af Daniel Clowes. 
Morten fra Fantask poserer her med årets 

julegave. Nej, det er ikke Morten, der er ju-
legaven! Det lille tegneseriehæfte kan fi ndes 
på disken i forretningen - hvis det altså ikke 

allerede er revet væk!
Hvor: Fantask, Sankt Peders Stræde 1�

Pris: 1�0,- kr.

Årets julegavehit 

- ifølge butikkerne selv...
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SPAREKASSEN

Kontante
fordele
Økonomisk rådgivning ud
over det sædvanlige.

Østergade 6 - Strøget
1100  København K.

Tlf.: 77 30 15 15
SPAREKASSEN

Vi passer godt på vores kunder

DA NAKKEHåRENE REj STE SIG I DAMASKUS
Københavns biskop har skrevet 
en bog om sin studietur i mel-
lemøsten. I Damaskus fik han 
sin debut som taler i en moské. 
Københavneravisen forhørte 
sig om det modsatte scenario: 
En muslimsk gæstetaler i vor 
Frue Kirke.    

Af	jeppe	Marsling,	kulturredaktør

pORTRæT. Erik Norman Svend-
sen er en samtalevenlig ånd, 
der ikke blot vil interviewes, 
men føre en levende samta-
le. På 15. år sidder han som 
biskop i Københavns Stift, 
og det gennem en tid, hvor 
stiftet har forandret sig, og 
enkelte sogne har fået flere 
muslimske end kristne tro-
ende. Det er netop udviklin-
gen gennem 1990erne, der er 
baggrunden for biskoppens 
studietur til Mellemøsten. 
For biskoppen er religions-
mødet en hjertesag, og gan-
ske livligt fortæller han alle 
sine erindringer i lyslevende 
nutid, live, så at sige.

Åndelig eneleverandør
”Den kulturelle situation har 
virkelig ændret sig afgørende 
op gennem 90’erne! Hvor fol-
kekirken før har været næ-
sten eneleverandør på mar-
kedet – indenfor ”åndelige 
ydelser” – får vi pludselig 
konkurrence. I firserne fik vi 
især konkurrence fra de ny-
religiøse bevægelser; mange 
unge tog til Østen, især In-
dien og slog sig ned hos en 
guru og fik åndelige ople-
velser og et åndeligt ståsted 
udenfor folkekirken. Det var 
den første udfordring. Vi når 
dårligt at forholde os til den, 
før islam –  i kraft af antallet 
af muslimer på Vesterbro og 
Nørrebro – langsomt begyn-
der at dominere. Der opstår 
en række ønsker om at kom-
me i kontakt eller dialog med 
dem. Det begyndte for alvor i 
efteråret 1992, da et par store 
flygtningeskibe ankrede op i 
Københavns havn: Vi spurgte 
hinanden: ”Hvad gør vi? Skal 
vi bare lade dem ligge dér 
for lud og koldt vand?” En 
tredjedel af dem var i øvrigt 
kristne!”

Det var altså ikke for-
skrækkelsen fra 11. septem-
ber, der ligger til grund for 
din studierejse?

”Nej, 11. september un-
derstreger, at det er vigtigt, at 
vi får kontakt med de brede 
muslimske kredse, som ikke 
på nogen måde støtter vold 

med religiøse argumenter. 
Der må være en anden vej 
end konfrontationen. Efter 
10 år som formand for salme-
bogskommissionen, hvor jeg 
stort set brugte al min fritid 
og megen arbejdstid på sal-
mebogen, som udkom i 2002, 

bad jeg ministeriet om orlov 
for at kunne beskæftige mig 
med noget andet. Min kone 
(medforfatter Margit Svend-
sen, red.) er teolog og har 
i flere år studeret arabisk. 
Sammen tilrettelagde vi en 
rejse til tre brændpunkter: 
Libanon, Syrien og Ægypten, 
hvor Islam og kristendom har 
levet side om side i 1400 år. 
Vores bogs hovedformål er at 
gøre opmærksom på, at mus-
limer er en højst sammensat 
størrelse. De er mindst ligeså 
forskellige som vi kristne, og 
der er ligeså mange fortolk-
ninger og forståelser af islam 
som af kristendommen. Dem 
vi kan kalde ”de stille i lan-
det”, den store lidt anonyme 

gruppe muslimer, som både 
vil leve med deres muslim-
ske identitet men også øn-
sker at leve som fuldgyldige 
medlemmer af det danske 
samfund - det er en overset 
gruppe i den danske debat.  
Denne store gruppe er lige så 
ræd – måske mere ræd – for 
islamisterne som vi andre.
Medierne koncentrerer sig 
om de store modsætninger, 
de store spændinger. Hvis 
man vil have en rigtig god 
debat, så tager man en kon-
troversiel imams udtalelser. 
Det er lidt trist”. 

En gribende begivenhed 
fra bogen er din debut som 
taler – i en moské...

”Jeg blev inviteret med 
ind til fredagsbønnen i Abu 
Nour-moskéen i Damaskus 
med 4000 muslimer. Med 
svensk bispeskjorte med flip 
og mit reserve-bispekors sad 
jeg dér på podiet, og så hørte 
jeg over højtalerne at jeg, ”ær-
kebiskoppen” – blev inviteret 
til at tale. Jeg oplever det fan-
tastiske: Ordet er frit, jeg får 
lov at sige noget. Det blev en 
kort tale. Jeg går direkte hjem 
og skriver den ned bagefter, 
genfortalt efter erindringen. 
Først siger jeg: ”Her i Damas-
kus har kristne og muslimer 
levet side om side i 1400 år. 
Ikke altid fredeligt, men for 
det meste i gensidig respekt 

»Så oplever jeg det fantas-
tiske: Ordet er frit, jeg får 

lov at sige noget« 
københavns	biskop	Erik	
Norman	Svendsen	om	

sin	tale	i	moskéen

københavns	biskop	fik	taletid	i	en	moské	i	Damaskus.	Men	han	er	ikke	
overbevidst	om,	at	han	ville	give	en	imam	det	samme	i	vor	frue	kirke.
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I LYST OG NØD
Giv jer selv et ophold med parterapi.
To dage på skønt landhotel med psykoterapeut 
MPF, Master of Arts Lone Billum Aistrup.

Bestilling: 65 34 29 88 / Pris: 2.970 kr. for to i to dage.
Besøg: www.lonebillumaistrup.dk

Skriveweekend_86x40.indd   1 31/10/06   11:43:03

DA NAKKEHåRENE REj STE SIG I DAMASKUS

JULEGAVEIDÉER TIL FRIMÆRKESAMLEREN
Stender - Schaubek - Leuchtturm fortrykSaLbum

Redus systemer - Indstiksbøger - Stort udvalg i frimærkeartikler
Kataloger og håndbøger samt gavekort

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

Hele juleugen til kl. 20.00

og forståelse.” Så siger jeg dét, 
som også er centralt for mus-
limer, dét, som vi deler: ”Vi 
er alle Guds børn!” Når man 
taler til nogen, der har en 
anden tro end én selv, er det 
et retorisk greb ikke at starte 
med noget, vi er uenige om. 
Jeg vil skabe lydhørhed. Det 
er det grundlæggende: At vi 
er enige om, at vi er Guds 
børn, at vi er skabte, at vi har 
et ansvar. Da jeg ikke prøver 
at harmonisere eller udglatte 
forskellene mellem religio-
nerne, er det næste jeg siger 
meget vigtig for mig: ”Vi ser 
forskelligt på mangt og me-
get. Også på, hvem Gud er” 
Jeg siger ikke: ”Vi tror ikke på 
den samme Gud”, det vil jeg 
ikke blande mig i. Jeg synes, 
det er en ufrugtbar måde at 
tale på. Men vi tror ikke det 
samme. For min egen sjæle-
freds skyld var det vigtigt 
for mig at sige det. ”Vær nu 
modig”, tænkte jeg: Du skal 
kunne citere det derhjemme! 
Så siger jeg, at Jesus ikke blot 
er profet, som muslimerne 
siger, men Guds søn, ja Gud 
selv. Hans ord og gerninger 
har derfor afgørende betyd-
ning og autoritet for os krist-
ne. Og så citerer jeg til sidst 
Jesus fra Matthæus-Evange-
liet: ”Salige er de, som stifter 
fred, for de skal kaldes Guds 
børn”.

Som biskop er du vel stærk 
i troen, men blev du ikke ner-
vøs?

”Det nåede jeg slet ikke! 
De sad så smukt discipline-
ret. Da jeg gik ud, rejste de 
sig, lagde hånden på hjertet 
og bøjede hovederne. Nak-
kehårene rejste sig. Desværre 
kunne jeg ikke se kvinderne. 
De sad helt oppe – inklusiv 
min kone. Men det var en 
stor oplevelse!”

Hånden på hjertet: Kunne 
Københavns biskop invitere 
en imam til at tale i Domkir-
ken?

Herpå følger biskoppens 
eneste tænkepause. Køben-

havneravisens alvorlige 
spørgsmål bliver taget gan-
ske alvorligt:

”Det nærmeste jeg er kom-
met noget lignende … engang 
inviterede jeg overrabbiner 
Bent Melchior, da vi marke-
rede 29. august 1943. Han 
talte i civilt tøj, fra koret – ef-
ter gudstjenesten, hvad han 
selv lagde meget vægt på. 
Man kan ikke komme uden 
om den tradition og funk-
tion vore forskellige rum 
har. Moskéen, jeg talte i i Da-
maskus, er et sted hvor man 
mødes med folk fra andre re-
ligioner. De er vant til at leve 
sammen og tale med hinan-

den, og derfor er det ikke det 
store chok at lade en kristen 
biskop sige noget. I Damas-
kus er man vant til det. For 
en muslim er det ikke spor 
forunderligt, at en kristen 
vedkender sig sin kristentro. 
Jeg kunne da godt ved en 
helt særlig lejlighed indbyde 
– lad os sige en dansktalende 
imam til at sige noget i Vor 
Frue Kirke. Men jeg er ikke 
sikker på, at jeg ville gøre 
det. Jeg er bange for, at det 
ville blive misforstået, at det 
ville få den modsatte effekt. 
Men jeg har da været med 
til at lade repræsentanter fra 
andre trossamfund sige no-
get. For nogle år siden holdt 
jeg en evangelisk morgen-
sang i Christianskirken, som 
Dalai Lama overværede. Vi 
havde den klare aftale, at jeg 

forestod morgensangen med 
prædiken og bøn, og at han 
bagefter fik lov til at bringe 
en hilsen og fortælle, hvorfor 
han var i landet. Han benyt-
tede selvfølgelig ikke lejlig-
heden til at tale mod den 
danske folkekirke eller mod 
kristendommen. I stedet tak-
kede han for at være gæst ved 
vores gudstjeneste. I april var 
jeg i Leicester med biskop-
perne. Leicester er den mest 
multi-religiøse by i England. 
Her besøgte vi en række for-
skellige trossamfund – mus-
limer, sikher og buddhister. 
Vi overværede nogle af deres 
gudstjenester, hvor vi fik lov 
til at bringe en hilsen. Her 
faldt det mere naturligt, for 
det multi-religiøse har været 
på dagsordenen i længere tid 
end i Danmark. Jeg er helt 
sikker på, at hvis jeg invite-
rede en imam til at tale i Vor 
Frue Kirke, ville debatten 
bagefter gå på, at han over-
hovedet sagde noget. Ikke 
hvad han sagde”.

Har det siden 11. september 
været en fordel at være kristen 
i den offentlige debat?

”Ja. Der er i hvert fald stør-
re lydhørhed. Det, at islam 
er kommet på dagsordenen 
i dansk sammenhæng, har 
været en øjenåbner for mange 
danske for den religiøse di-
mension – og for deres egen 
kristne identitet. Den var næ-
sten glemt. Pludselig opdager 
de, at der findes nogle rødder, 
der gør, at man ser anderle-
des på tingene. Det, at møde 
andre religiøse mennesker, 
er ofte en øjenåbner for, hvad 
der er væsentligt i ens egen 
tro”. 

Jm@koebenhavneravisen.dk

»Jeg er helt sikker på, at 
hvis jeg inviterede en 

udenlandsk imam til at 
tale i Vor Frue Kirke, ville 
debatten bagefter gå på, 

at han overhovedet sagde 
noget. Ikke hvad han 

sagde«  
københavns	biskop	Erik	
Norman	Svendsen	om	en	

imam	i	vor	frue	kirke.

Rejsebogen	udkom	17.	nov.
”Menneske	først	–	kristen	Så”,	
unitas	forlag,	120	s.,	148	kr.
Af:	Erik	Norman	Svendsen,
biskop	siden	1992,	og	hustru	
Margit	Svendsen,	cand.	theol.

I december har Nationalmuse-
et en særudstilling i samar-
bejde med DR’s julekalender. 
vor gamle bys grundlægger, 
Absalon, får en forunderlig 
renæssance.

LOKALHISTORIE. Nationalmu-
seet kører en særudstilling 
om københavnernes grund-
lægger, Absalon, i forbindelse 
med DR1s juleeventyr “Ab-
salons hemmelighed”. Her 
kan besøgende se genstande, 
som må betegnes som kleno-
dier, lige fra Absalons egen 
guldring med safir (fundet i 
graven) til bispestav, sværd, 
stridsøkse, en pavebulle og 
meget mere. Ikke uden grund 
bliver han af Nationalmuse-
ets pr-folk kaldt ”macho-bi-
spen”.

”Nationalmuseets udstil-
ling indeholder helt eneståen-
de genstande, som man ikke 
kan se andre steder. Ingen op-
digtet historie kan hamle op 
med den virkelige Absalon og 
hans fascinerende liv som ær-
kebiskop, hærfører og korsfa-

rer”, siger medarbejder på Na-
tionalmuseet Vivian Etting.

Børnevenlig
Som en separat del af udstil-
lingen viser Nationalmuseet 
også kulisser og kostumer fra 
DR’s julekalender, som man-
gen en københavnsk børne-
familie vil kunne glæde sig 
over.

”Et samarbejde med DR er 
en god og utraditionel form 
for formidling, som kan være 
med til at åbne børns øjne 
for, hvor spændende historie 
kan være. Udstillingen hen-
vender sig dog lige så meget 
til familien generelt, så alle 
kan være med på det niveau 
de selv vælger”, siger Vivian 
Etting.

I forbindelse med sidste 
års TV2-julekalender om Val-
halla havde Nationalmuseet 
lånt kulisser og kostumer fra 
tv-stationen, og ifølge medar-
bejder Vivian Etting, blev det 
en forrygende succes: ”for der 
kom rigtig mange børn”.

Jm

ABSALoNS	CoMEBACk
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»Mit kvarter«

Hvilken bog har du sidst læst?
Kunstneren Kristian Horn-
sleths ‘Hornsleth village 
projects uganda.’ Jeg har 
altid været lidt bange for 
negere, men den fik mig til 
at indse en masse, især om 
vores forhold til de fattige. 

Hvad er dit yndlings tv-
program?
De Unge Mødre på Kanal 
4. Som nybagt far er det 
dog for hårdt at se som do-
kumentar, så jeg vælger at 
se det som satire, og i det 
lys fås det ikke bedre. 

Er der en dansker, du 
beundrer?
Hans Engell er virkelig en 
dejlig mand. I personlighed 
overgås han kun Jakob 
Ludvigsen. Jeg var også 
engang vild med Knud 
Rasmussen, men så fandt 
jeg ud af, at han holdt sla-
ver hjemme i Hundested.

TRE HURTIGE...

michael jeppesen, blandt 
andet kendt fra Ekstra Bladets 
bagside, har boet i Rådhus-
stræde de seneste seks år. 
Han  fremhæver sammenholdet 
mellem beboerne i Stræderne 
som noget særligt i København, 
men også, at prisudviklingen på 
cafeerne er vanvittige.

Af	Stine	Louise	Laursen

Michael, du er netop flyttet 
til Charlottenlund. Var Stræ-
derne ikke fine nok længere? 
Nej. Charlottenlund har et 
skønt mix af grønne plæner, 

nyrige ejendomsmæglere og 
jyske grosserer med ekstra 
tykke læber. Og i forbindelse 
med, at jeg er blevet far, har 
jeg fået en skøn kæreste, og vi 
fik altså denne her drøm om 
et hus. Og dem er der ikke 
mange af i Stræderne.

Hvor længe boede du i 
Stræderne og hvor henne? 
Seks år i Rådhusstræde. Med 
fri udsigt til solcentrets af-
klædte mænd og damer.

Hvor hang du oftest ud, 
dengang du boede i Stræder-
ne? I vindueskarmen... Nej, 
jeg gik rigtig meget op og ned 

ad Strædet, ind 
på Kreutzberg, 
ind på Lazlo, ind 
på Europa, og en 
gang imellem var 
jeg heldig at få et 
bord på Kafe Kys 
til sidst.

Hvad er det 
mest unikke ved 
Stræderne?

Det, at man er 
en del af større 
historisk bevidst-
hed, og sammen-
holdet mellem beboerne. Det 
er mærkeligt nok et af de 
steder i Storkøbenhavn, hvor 
folk er mest flinke. Måske 
fordi der er så pokkers smukt 
når man går aftentur med 
hunden.

Hvad er mest håbløst? 
Prisudviklingen på Café 
Europa. Da jeg begyndte at 
spise en tunsandwich hver 

dag, kostede den 29 kroner. 
Nu er den oppe på 139. Men 
hold kæft, hvor er den god. 

Hvis du måtte vælge frit i 
København K, hvor ville du så 
helst bo?

Gl. Strand. Og det er ikke, 
fordi Klaus Riskjær lige er 
flyttet ind. Okay, lidt derfor.

sll@koebenhavneravisen.dk

DET ER SÅ SmUKT AT GÅ 
AFTENTUR mED HUNDEN

Undertøj og nattøj i 100% silke 
fra Lady Avenue.

Byens største udvalg i silkejersey 
og silkesatin.
Også tøj til HERRER, SILKESENGETØJ, SILK-
EDYNER og nu også
SELSKABSTØJ.

Danmarks førende forretning i silketøj 
til damer og herrer

Åbent søndag 10.12. og 17.12 kl. 12-16

HOUSE OF SILKSILKEGAVER FRA

HOUSE OF SILK · Fiolstræde 14,  København K · Tlf.: 33 14 10 19 · e-mail:  houseofsilk@mail.dk · www.houseofsilk.dk

Silkeunderkjole med
blonder 399,-

Lang silkenatkjole
med ærme 699,-

Silkepyjamas i
mange farver 799,-

Silkeunderkjole 499,- 
Kimono 699,-

profession:	forfatter         
Født:	1975.
Udgivelser:	 ”før	ørerne	falder	af”	om	valget	mellem	fogh	og	Lyk-
ketoft,	”Dr.	jeppesen	uncut”,	”Hold	masken	eller	der	falder	brænde	
ned”og	netop	”overblik”	om	dansk	samtidskunst.

:

michael jeppesen

Michael	jeppesen,	der	netop	fraflyttet	fra	Stræ-
derne.	Her	ses	han	sammen	med	sønnen	Esko.
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Frisør Pelo & Butik Ertner
Nyåbnet Concept Butik

Frisør Pelo tilbyder professional rådgivning indenfor hårpleje, 
extensions, negle og make up

Hårpleje/styling produkter fra Schwarzkopf/Osis, American Crew og Dfi .
Klip 189,- Åbningstilbud på 20 % og en gratis kur til håret 

ved en behandling, indtil 20 dec.

Butik Ertner sælger nyt og second hand tøj og accesoires. 
Der sælges tøj fra nye danske designere Hawaleschka og Fia.
Second hand tøjet består blandt andet af mærker som Sand, 

Odd Molly, Ivana Helsinki ect.

Kom ned i butikken med dit brugte mærketøj og få 40 % af prisen 
som tøjet bliver solgt for.

Indtil 20 dec. er der 15 % på alt nyt tøj i butikken.

Vi bor Snaregade 5 kld. /v Gl. Strand
Frisør Pelo 33936055 og Butik Ertner 33936033

Åbningstider: Man.-Tor. 10-18 Fre. 10-19 Lør. 10-15

Af	julie	kragh	Hansen	
og	Stine	Louise	Laursen
 

SvINGOm. Dans er populært 
for tiden, både blandt mænd 
og kvinder. Københavneravi-
sen har været i kontakt med 
flere danskeskoler i Indre By. 
Og de bekræfter alle, at kø-
benhavnernes danselyst er 
voldsomt stor.

”Jeg tror, at vores Lindy 
Hop alene i København er 
vokset med 100 pct. det sid-
ste år”, fortæller Kit Blædel 
fra Studenterhuset i Købma-
gergade, hvor det er det mu-
ligt at få stillet danselysten. 
Hver søndag kan man melde 
sig til undervisning i swing-
dans eller Lindy Hop, som 
det hedder. Det er den ældste 
og originale form for swing. 

Pardans er en sjov måde 
at opleve hinanden på. Sådan 
lyder det fra Soffie Dalsga-
ard, der sammen med Niko-
laj Christensen blev nummer 
tre i årets omgang ’Vild med 
Dans’ på TV2. 

”Dansen virker som en te-
rapi for parforhold, og singler 
kan gennem dansen have det 
sjovt med en ven eller måske 
en kommende kæreste”, siger 
Soffie Dalsgaard.

Men sådan var det allerede 
inden tv-programmerne ”Vild 
med dans” og ”Kan du danse” 
fik hele Danmark til at tale 

om dans. ”Vild med dans osv. 
er jo kun symptomer på en 
tendens i tiden til, at folk igen 
dyrker organiseret pardans”, 
siger hun. 

”Folk kommer både alene 
og i par, men primært alene 
og finder måske en dansepart-
ner at udvikle sig videre med. 
Der er en del kærestepar, der 
har mødt hinanden gennem 
dansen”, fortæller Kit Blædel, 
medlem af Club Hep Cat, som 
står for arrangementet.

Ligesom på tv er det par-
dans, der lige nu er mest po-
pulært. Men sådan har det 
ikke altid været. 

”Balletten var den domi-
nerende dans de sidste 100 
år. Men balletten er grund-
læggende så feminin, at man-
den ikke kan udtrykke sin 
maskulinitet i den. Det kan 
han i pardansen. Og det lig-
ger i tiden, at vi søger tilbage 
til de traditionelle kønsrol-
ler. Vi holder jul som i gamle 
dage, dyrker familien, sylter 
og bager og strikker. Vi læn-
ges mod tider hvor rollerne 
var klare”, siger Kit Blædel. 

Jkh@koebenhavneravisen.dk

sll@koebenhavneravisen.dk

KøBENHAvN RAmT AF 
DANSEFEBEREN 
Danseprogrammer	ruller	hver	uge	over	de	danske	tv-skærme,	og	ven-
dinger	som	“paso	brilliante”	og	“paso	double”	er	blevet	almene	danske	
udtryk.	københavnerne	følger	trop	–	og	danseskolerne	oplever	en	ny	
guldalder.

i	1800-tallet	kom	pardansen	på	mode	i	Europa.	først	valsen,	der	var	
til	stor	forargelse,	og	i	begyndelsen	af	1900-tallet	kom	tangoen	fra	
Argentina	og	foxtrotten	fra	uSA.	Herefter	kom	quicksteppen,	og	de	
latinamerikanske	danse	samba	og	mambo	dukkede	op	i	1930’erne.	
1940’erne’s	boogie-woogie-bølge	bød	på	danse	som	jitterbug	og	
jive.	Denne	stil	blev	ført	videre	i	1950’erne	med	rock’n’roll	og	twist.	i	
nyere	tid	har	danse	som	disco	og	funk	sat	individet	i	fokus,	men	der	
er	ingen	tvivl	om,	at	pardansen	hitter	i	øjeblikket.

DANSENS HISTORIE
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Købmagergade 56
1014 København K

Tlf. 33 12 34 18

BRILLER
0,- i rente

0,- i gebyr

0,- i oprettelse

Nytsyn_41x100.indd   1 27/09/06   14:49:43
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Det kører rigtig godt for den 
lille københavnertrio Ibrahim 
Electric, der netop har udgivet 
deres tredje plade: Absinthe. 
Københavneravisen afhørte 
guitaristen Niclas Knudsen om-
gruppens historie, sære navn 
og om den megen absinthe, 
der skulle hældes indenbords 
før musikkens indenlandske og 
udenlandske elementer flød 
ordentligt sammen.      

Af	jeppe	Marsling

Niclas Knudsen, for tiden 
spiller Ibrahim Electric meget 
i København, men hvor me-
get København er der i Ibra-
him Electric?

”Jeg er fra København. Vi 
bor alle tre i København. Og 
vi mødte hinanden i Køben-
havn i 2003, da Stefan skulle 
lave afgangskoncert på mu-
sikkonservatoriet og derfor 
inviterede Tuxen og mig. Vi 
mødtes i et øvelokale, - og 
så begyndte vi bare at spille 
sammen. Det var fuld skrue 
fra første dag, det føltes helt 
rigtigt”.

Så blev I Ibrahim Electric?
”Nej, så blev vi ’Pasborg, 

Knudsen & Tuxen’. Det var 
jo et fantastisk navn”, smiler 
guitaristen ironisk og ser til-
bage på de begyndervanske-
ligheder, de fleste ’self-ma-

des’ må gå igennem: 
”I starten var vi ikke no-

gen stor succes: Vi spillede på 
Studenterhuset, PH-caféen 
og Børneteatret. Musikken 
var - som nu - en blandet 
landhandel af afrikansk mu-
sik, funkmusik, jazzmusik, 
surf-music. Vi havde ikke 
lige fundet ud af det dér med 
publikum. Faktisk stod vi 
lidt og fedtede med det, så-
dan indadvendte. Jeg husker 
særligt en koncert i Studen-
terhuset, hvor alle folk sad 
og snakkede løs, mens vi stod 
og kæmpede med at få det ud 
over scenekanten”.

Karameller og toiletpapir
Det begyndte nu først at gå 
rigtig godt for bandet, da de 
fandt på det sære navn ’Ibra-
him Electric’. Navnet kom fra 
en dykkerferie i Ægypten.

”Der lå en masse forret-
ninger dernede. Alle solgte to-
iletpapir og karameller, men 
i mellem lå der en butik, der 
hed ’Ibrahim Electric’. Min 
daværende kæreste blev dra-
get og ville derind, og hvad 
solgte de så? Toiletpapir og 
karameller! Jeg synes det var 
fantastisk, denne her form 
for falsk varebetegnelse: Det 
var lige noget for mig. Vi tog 
et billede af logoet, det kom 
på det første cd-cover og den 

første t-shirt. Da vi fandt dét 
navn begyndte det at rulle. 
Vi spillede på nogle højskoler 
og spillesteder, og trykkede 
den af - og så begyndte folk 
pludselig at danse”.

Hvilke internationale mu-
sikere kunne du da møde i 
København på en god aften?  

”København er en lille 
metropol, men dog en metro-
pol. På en god aften kunne 
man møde Dawda fra Gam-
bia på JazzHouse. Han spiller 
på Cora. Lelo Nika, harmo-
nikaspilleren fra Rumænien, 
ham kunne man møde på Et-
norama. Så kunne man møde 
Pervez, pakistaneren, der 
spiller pakistansk trækorgel 
og synger. Han er fantastisk! 

Afonzo Correra, trommesla-
geren fra Brasilien, den stil 
han kører, det er rigtig brasi-
liansk: Total hustler”.

Er det ikke lidt ”kunstne-
risk korrekt” at musikerne 
skal være så fremmedartede 
som muligt?

”Er de da for mørke i hu-
den? Nå, så møder jeg da 
samme aften Paul Banks, 
den amerikanske sing-a–
song-writer; en meget åben-
mindet type, der har været 
god til at integrere sig. Der 
bliver også plads til en sven-
sker: På saxofon Thomas 
Franck, ham har jeg jammet 
rigtigt meget med. Så er vi da 
næsten hjemme?”.

Tvunget på absinthe
Absinthe, den grønne drik 
fra de franske caféer: Hvorfor 
hedder jeres nye plade dét?

”Vi havde en periode, hvor 
vi spillede rigtig meget nede i 
Sofiekælderen, og her drak vi 
rigtig meget absinthe. Altså: 
Før vi begyndte at drikke ab-
sinthe, spillede vi ikke, som 
vi gør nu: Musikken blev 
enormt energifyldt. Prøv at 
forestil dig at blive tvunget 
til at drikke absinthe på et 
spillested?! En meget beslut-
som herre, nemlig ejeren, gav 
os FIRE absinthe hver i pau-
sen: Så var man så fuld og så 
speedet, så at man på ingen 
måde vidste, hvad der fore-
gik – overhovedet! Jeg tror, 
at vi i bandet åbnede et eller 
andet rum, hvor vi kunne slå 
fra sammen: Græsset måtte 
gerne betrædes. Det blev en 
Tour de Absinthe”.

Jm@koebenhavneravisen.dk

 

i	november	gik	det	anmelderroste	band	”ibrahim	Electric”	på	gaden	
med	deres	tredje	album	’Absinthe’.	Trioen	består	af	Niclas	knudsen	
(guitar),	Stefan	pasborg	(trommer)	og	jeppe	Tuxen	(Hammond	B3).	
Cd’en	fås	bl.a.	i	jazzkælderen.

Absinthe	er	det	franske	ord	for	Have-malurt.	i	1700-tallets	
slutning	fik	franske	soldater	den	ofte	med	i	rationerne	som	beskyt-
telse	mod	tropesygdomme.	Men	snart	mente	mange	læger,	at	den	
var	skadeligere	end	andre	former	for	alkohol.	

Siden	blev	absinthe	især	forbundet	med	den	franske	bohème,	
blandt	andre	digteren	Baudelaire	og	maleren	Toulouse-Lautrec.	
i	følge	sagkundskaben	var	problemet	at	malurt	-	foruden	de	ønske-
de	smagsstoffer	-	indeholder	nervegiften	Thujon,	som	man	mente	
gav	kronisk	hjerneskade	ved	langvarig	brug.	Derfor	blev	absinthen	
forbudt	i	en	række	lande.	Absint	fremstilles	af	have-malurt,	fen-
nikel	og	anis,	der	trækker	i	stærk	alkohol.	Alkohol	%:	50-75.	

køBENHAvNERTRio	
på ABSINTHE
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RESTAURANT

PHILIPPE

Åbent alle dage
11.00 - 24.00

Gråbrødre Torv 2
1154 København K

Tlf. 33 32 92 92
Fax 33 32 92 87

www.philippe.dk
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Ny spændende butik med brugskunst, 
tøj, sko, tasker, smykker, bælter m.m.

Flotte gavekurve til værtinden, den du holder af samt julekurven.
Tøj fra Bandolera, Container, Momentum, On Stage, In Town m.m.

Kik ind og få en lille gave sammen med dit køb.

Skoubogade 2 (overfor La Glace)
Tlf. 33 91 90 20
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Udflytningen af Københavns 
Universitet fra byens centrum 
til Amager Fælled tager form. 
De studerende er rasende. De 
mener, at Indre By mister sin 
puls. Også Center for Byrums-
forskning på Arkitektskolen 
mener, at det bliver et stort 
tab for byen.

Af	katrine	kirch	kirkegaard

De studerende ved Køben-
havns Universitet har længe 
været sure over planerne om 
at fl ytte universitetet ud af 
Indre By. Universitetet havde 
tidligere gratis bygninger i 
hjertet af København. Men 
på grund af en ny ordning 

med Statens Ejendoms Ad-
ministration, SEA, skal de nu 
betale markedsbestemt hus-
leje. Det har tvunget Køben-
havns Universitet til at fl ytte 
ud af Indre By, da man prio-
riterer forskning og uddan-
nelse højere end dyre lokaler 
i Københavns centrum. 

Blandt de studerende på 
teologistudiet lægger man 
vægt på, at det ikke kun er 
et tab for de studerende, men 
også for København og de 
handlende i midtbyen. De 
studerende frygter, at byen 
vil miste noget af ”sin sjæl”.
”Det er synd for København. 
Vi kan ikke forstå beslutnin-
gen. København mister livet 

efter klokken 18”, siger teo-
logistuderende Louise Kiær.
Og de studerendes frygt 
er begrundet. Det mener 
en ekspert fra Center for 
Byrumsforskning, Sia Kir-
knæs, der også er arkitekt.
”Det er et stort tab for bylivet, 
når de studerende forsvinder. 
De er med til at give byen liv, 
en rytme - også om aftenen og 
natten. I Melbourne i Austra-
lien har man gjort det mod-
satte. Melbourne centrum 
var i starten af 1980erne en 
tom og forladt bymidte uden 
byliv. Det ønskede kommu-
nen at ændre. Siden 1993 har 
man gjort en stor indsats. Nu 
er Melbourne en charme-
rende 24-timers, attraktiv og 
sikker by”, siger Sia Kirknæs.

Bymidte bliver et tivoli
Der er nu kommet 62 procent 
fl ere studerende i Melbour-
nes bymidte og 830 procent 
fl ere beboere siden 1992. Re-
sultat: 275 procent fl ere cafe-
er og restauranter siden 1993 
i Melbournes centrum.

Så man kan ikke forestille 

sig en levende storby uden et 
universitetsmiljø?

”Nej. Bymidten dør og 
centrum bliver en kulisse. 
Et tivoli. Det er meget trist, 
at denne brugergruppe for-
svinder. Du kan til en vis 
grad se det i Stockholm, 
hvor man i 1970’erne fl yt-
tede universitetet ud. Det er 
en alvorlig kvalitetsbrist”.
Sia Kirknæs bakkes op af 
professor Martin Zerlang 
fra Center for Urbanitet og 
Æstetik på KUA. Han er helt 
enig i, at det bliver et stort 
tab for Indre By, når uni-
versitetsmiljøet forsvinder.
”Frue Plads, som ligger 
helt centralt i midtbyen, og 
hvor universitetets hoved-
bygning tidligere har været 
meget dominerende, bliver 
en slags Ground Zero”, siger 
han og henviser til Mexico 
City, hvor livet i centrum 
blev kraftigt reduceret, efter 
at man fl yttede universite-
tet ud af byen for ca. 25 år
siden.

”Husk også på, at turister-
ne kommer til en by for at se 

noget anderledes. Så er det 
ikke særlig sjovt bare at gå 
rundt og se på sit eget spejl-
billede i vinduerne”, siger 
Martin Zerlang, som kalder 
universitetets udfl ytning til 
Amager Fælled for ”en ampu-
tation af København”.

kki@koebenhavneravisen.dk

BYEKSpERTER:	iNDRE	By	DøR	uDEN	uNivERSiTET

STuDENTER-
HuSET	
fLyTTER	ikkE
Helt død bliver byen næppe. 
Selv om de studerende fl ytter 
ud af Indre By, vil Studen-
terhuset blive i deres loka-
ler i Købmagergade. ”Vi er 
da kede af, at de studerende 
forsvinder fra gadebilledet 
i dagtimerne, men det kom-
mer ikke til at føre til en luk-
ning af Studenterhuset”, si-
ger forretningsfører, Annette 
Stæhr. 

Den reelle udfl ytning af de 
studerende ligger dog et styk-
ke ude i fremtiden, nemlig 
omkring år 2012, men der bli-
ver allerede forhandlet med 
staten om muligheden for at 
udleje lokalerne til Studenter-
huset, når universitetets byg-
ninger bliver solgt. Og det ser 
indtil videre lyst ud. 

”Vi regner helt klart med, 
at de unge stadig vil benytte 
sig af Studenterhuset”, siger 
Annette Stæhr og henviser 
til, at der bliver afholdt man-
ge aftenarrangementer. 

KKI
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Sandwich
Kylling & karry m. Larrys syltede agurker & bacon

Chorizo m. oliven tappenade & tomat
Røget laks m. kold grov svampecreme 

Skinke & ost m. sennep & tomat
Parmaskinke m. krydret tomat kompot 
Pastrami m. syltet agurkemos & tomat

Tun m. Basilikumsmayonaise
Oksebeef m. Grov pickless

Alle sandwich 40,-

Diverse Pizza brød 18,-
Dagens salat m. brød 30,-

Dagens HOVSA !!
Kage

LARRYS SANDWICHBAR  |  LANDEMÆRKET 23  |  3966 2121
LARRYS KØKKEN  |  FREDERIKSBORGVEJ 186  |  3966 7273

DØD OVER
STJERNESKUD
Byen ś bedste Sandwich

LARRYS_86X125.indd   1 07/09/06   9:42:38

Jørgenholst_41x100.indd   1 11/05/06   10:36:21

Strik julegaver
- lækkert tilbud

Silkealpaca, p. nr 5
kun 39,75 kr pr. 50g

20% silke, 80 babyalpaca

Rowan Big Wool
20% rabat p. nr 10-15

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

Restaurant 
Schønnemann

Stort flot traditionelt 
dansk frokostkort med 
kolde og lune retter.

Masser af atmosfære 
og hygge.

Åbningstider:
Mandag til Lørdag 

kl. 11.30-16.00

Restaurant 
Schønnemann
Hauser Plads 16

1127 København K
Tlf. 33 12 07 85

RestaurentSchon_41x200.indd   1 11/05/06   12:14:04

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

KirstineJenbo_41x40.indd   1 17/10/06   12:41:22

Fransk er umoderne, siger inde-
haveren, der ikke kan klare sig i 
kampen mod internettet. 

Af	jeppe	Marsling

EpOKE. Der er ikke mange bø-
ger tilbage på hylderne i Den 
Franske Boghandel i Badstue-
stræde. Og fotografi er af store 
franske litterater er givet væk. 

”Internettet er hovedårsa-
gen til at vi må lukke. Og så 
går det så dårligt for fransk, 
næsten ingen vil lære det i sko-
len mere. Gymnasielærerne 
er dybt fortvivlede”, siger en 
træt, men værdig ejer, Anne K. 
Thomassen – og med fransk 
accent.

I den tomme, franske bog-
butik i Badhusstræde er der 
ikke meget at se frem til. Der-
for ser vi for en stund tilbage 

butikkens åbning i 1940erne 
– dengang den frankofi le pe-
riode begyndte. Og i 1960’erne, 
hvor ungdomsoprørets unge 
tog mange kloge bøger fra re-
volutionens land ned fra hyl-
derne:

”Det var boghandlens stor-
hedstid. Før krigen kendte 
ingen til Sartre og Camus, les 
philosophes!, der introduce-
rede eksistentialismen. Der 
var en stor sult efter deres 
bøger”, siger Anne K. Thomas-
sen og forsætter: ”I 1960’erne 
fl yttede mine forældre butik-
ken til Badstuestræde, hvor 
jeg tog over. Både 1960’erne 
og 1970’erne var gode årtier 
for boghandlen her. Dengang 
var de unge var meget fransk 
inspirerede”.

jm@koebenhavneravisen.dk

DEN FRANSKE 
BOGHANDEL LUKKER

De specialiserede sprog-bog-
handlere har generelt svært 
ved at klare konkurrencen fra 
EU’s Indre marked, internettet 
og  koncentrationen af en-
gelsk, siger direktøren for Den 
Danske Boghandlerforening.

INDBLIK. Det er ikke længe si-
den, at den tyske boghandel i 
Indre By lukkede. Direktøren 
for Den Danske Boghandler-
forening, Olaf Winsløw, be-
kræfter, at sprog-handlererne 
er pressede.

Han mener ligeledes, at 
hovedfjenden er de internati-
onale, netbaserede boghand-
lere samt EUs Indre Marked.

”Desuden er der sket en 
koncentration af det engelske 
sprog, vi ikke har set tidlige-
re. Engang lå der faktisk en 
russisk boghandel på Vester 
Voldgade. Men den overle-
vede ikke Murens Fald”, siger 
han, men tilføjer, at der sta-
dig ligger en spansk og fransk 
boghandel i København. 

mbi

SvæRE	TiDER	
foR	BRANCHEN
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Skindergade 3, Kbh K. – Billetter: 3312 5814 og Billetnet  
www.cafeteatret.dk

SCHWANZEN 
SÄNGER KNABEN
J U LE S HOW 2006
9.+11. & 16.- 22.dec. kl.21.00
12.-15.dec. kl.22.30

BLACKBIRD
med Laura Bro og Asger Reher

Mirakelmaskine! Et af efterårssæsonens
højdepunkter. (INF)

Intenst drama (POL)
tir-fre kl.20, lør kl.17 til 16.12

HE
RS

ESTHERS
K L Æ D E S K A B

Smukke rævekraver 
i flere farver

priser fra kr. 599,00

Kjoler til julefrokosten 
fra In Love og Eden

ESTHERS 
KLÆDESKAB

Købmagergade 53
v/ Rundetårn

Tlf.: 3313 0019

Kom og tøm klædeskabet
før dine veninder

Vanilla
Shop

Økologi
The

Kaffe
Chokolade

Delikatesser
Specialiteter

Natur
Skønhedspleje

Shampoo
Vaskemiddel

&
meget mere

Købmagergade 53
1150 København K

33 93 15 00
www.vanillashop.dk

Af	Camilla	kjær	pedersen

jULEHANDEL. De fleste fami-
lier kender diskussionen, om 
det skal være and eller flæ-
skesteg, der skal pryde mid-
dagsbordet juleaften. I år er 
der dog en ekstra faktor, der 
spiller ind: fugleinfluenzaen, 
der betyder mangel på fritgå-
ende, og dermed økologiske 
ænder. 

Det mærker Jens Slagter, 
ejer af Slagteren på Kultor-
vet, tydeligt. Han sælger kun 
økologisk kød og får allerede 
nu så mange forespørgsler, at 
han regner med, at de 1000 

ænder, som han får leveret 
fra sin leverandør, alle vil 
være forudbestilt tre uger før 
jul.

”Jeg har valgt ikke at sæl-
ge ‘Frankenstein kød’ – for-
brugerne fortjener bedre!!”, 
lyder slagtermesterens pas-
sionerede svar, da Københav-
neravisen spørger, om ikke 
han bare kan sælge uøkologi-
ske ænder for at imødekom-
me den store efterspørgsel på 
juleand. 

Fugleinfluenza eller ej, så 
er det store spørgsmål stadig, 
om der skal and eller gris 
på julebordet. I år forudsi-

ger Jens Slagter dødt løb, og 
regner med at lange godt tre 
tons and og tre tons flæske-
steg over disken.

ckp@kkoebenhavneravisen.dk

6.000	kiLo	AND	
oG	fLæSk	ovER	DiSkEN

Studenternes egen menighed, 
der holder til i Trinitatis kirke 
har afholdt 40 års jubilæum. 
Gud er bestemt ikke gået af 
mode blandt de studerende, 
men problemstillingerne har 
ændret sig siden 1966 – i år 
har man for eksempel disku-
teret net-dateing. Menigheden 
har sin egen studenterpræst, 
der også klarer samtaler med 
studerende. Det er ikke noget 
krav, at det skal være proble-
mer og overvejelser af religiøs 
karakter – tit er det emner 
som kærestesorg, døds- og ek-
samensangst, der præger sam-
talen. 

LHH

40	ÅR	juBiLæuM	
pÅ	uNivERSiTETET
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Beauty Defect Repair 
- en ansigtsbehandling udover det
sædvanlige med synlige resultater 

allerede efter 1.gang. 

En unik behandling med micropeel 
og dermabration som er metoden til 
at få produkter til at virke i dybden. 

Prøv selv og du er overbevist

Amaliegade 12
1256 København K

Tlf: 33 33 74 24

Havnegade skal have en ny 
havnepromenade. men hvilken 
betydning vil de gamle hav-
nearealer få for København? 
Arkitekturprofessor er positiv, 
men efterlyser flere broer og 
mindre sterile bygninger.

Af	Sofie	vestergaard

BYRUm. Selv om Havnegade 
kun ligger et stenkast fra 
Kongens Nytorvs og Nyhavns 
myldrende liv, virker det som 
et afsondret sted. Udover 
nogle få restauranter og ca-
féer er der i dag ikke meget, 
der tiltrækker folk. 

Men planerne om at 
omlægge Havnegade til en 
havnepromenade kan gøre 
gaden attraktiv. Det er ifølge 
Carsten Thau, professor på 
Kunstakademiets Arkitekt-
skole, en både oplagt og nød-
vendig idé at udnytte byens 
havnearealer. 

”I de sidste år er havnetra-
fi kken forsvundet, og det ska-
ber et tomrum i byen. Hav-
neområderne er blevet byens 
bagside, men tendensen kan 
vendes, så havnefronten bli-
ver en gevinst.”

Centrum udvides
For at havneområderne kan 
virke indbydende, er det 
vigtigt at skabe nogle til-
trækningspunkter. For ek-
sempel kan Skuespilhuset, 
som bliver færdigt til næste 
år, være en attraktion, der 

vil trække folk fra Nyhavn 
og videre mod Amaliehaven. 
Også rekreative områder 
med caféer, opholdspladser 
og muligheder for motion 
er en god måde at tiltrække 
både lokale og turister på. Og 
der er Havnegade velegnet på 
grund af dens centrale place-
ring og fl otte ejendomme. 

Hvis fornyelserne bliver 
vellykkede, vil det betyde en 
forandring og udvidelse af 
Købehavns centrum, og det 
behøver ifølge Carsten Thau 
ikke begrænses af vandets 
grænser. 

”En naturlig løsning for 
København ville være at byg-

ge fl ere broer, som vil fungere 
som hængsler og skabe større 
cirkulation mellem byde-
lene. I dag stopper centrum 
ved Nyhavnsbroen, men med 
broer kan det blive nemmere 
at komme rundt og udnytte 
byens muligheder.” Hvis der 
blev bygget 4-5 broer, for 
eksempel en cykel/gangbro 
for enden af Nyhavn, kunne 
man undgå omveje og trafi k-
knudepunkter, men der er 
dog ingen konkrete planer i 
øjeblikket, da både beboere 
og Københavns Borgerrepræ-
sentation er modvillige. 

En lang række udenland-
ske storbyer har virkelig ud-

nyttet deres havnearealer, 
og deres erfaringer bør Kø-
benhavn tage ved lære af. 
Carsten Thau nævner blandt 
andet Barcelona som et godt 
eksempel. 

Barcelona brillierer
”Dér har udvidelsen af cen-
trum netop fungeret, fordi 
man har placeret restauran-
ter og butikker som attrak-
tioner for både lokale og tu-
rister i nærheden af vandet. 
Også New York udnytter 
vandet godt. Her har man 
omdannet fl ere nedlagte om-
råder, så der nu er promena-
der og offentlige koncerter.” 

Carsten Thau kan sagtens 
forestille sig en bandstand 
på Havnegade – selv om det 
sikkert vil skabe protester fra 
gadens beboere.  

Spildt potentiale           
Selv om København har po-
tentialet for at skabe et spæn-
dende område langs havnen, 
mener Carsten Thau ikke, at 
havnefornyelsen indtil nu er 
grebet rigtigt an. 

”Der er blevet bygget alt 
for mange kontordomiciler, 
som steriliserer området lige 
fra Fisketorvet og frem til 
Langebro. I stedet burde der 
være boliger, som ville skabe 
liv i området. En løsning kan 
dog være at bygge slanke 
punkthuse i 10-12 etager ude 
i vandet med plads til unge, 
fraskilte eller ældre.” Vand 
har altid haft en tillokkende 
virkning, og hvis København 
ellers kan udnytte mulig-
hederne, kan Havnegade og 
resten af fronten blive et af 
de mest attraktive steder i 
byen. 

sv@koebenhavneravisen.dk

HAvNEN ER BYENS 
UUDNYTTEDE BAGSIDE

SAChristensen_86x60.indd   1 11/05/06   10:10:40

Det	er	stilhed	for	stormen	i	Havnegade.	om	godt	et	år	står	første	etape	af	den	nye	havnepromenade	færdig.	
og	projektet	får	fi	ne	karakterer	af	Carsten	Thau,	professor	på	kunstakademiets	Arkitektskole.



Foto: Luftfoto af byggeplads primo november 2006.

SKUESPILHUSET
Opmuring af skalmur på facader er afsluttet. Montage af døre og vinduer i de murede 
facader er udført på nær i de åbninger, som anvendes som adgangsveje til bygningen
under byggefasen. 
Boring af pæle til promenadedækket i havnebassinet er udført. Endvidere er de 6 store
synlige pæle i havnebassinet, som skal beskytte promenaden mod drivende skibe, 
blevet nedboret. Pælene fremgår af ovenstående luftfoto. 
I den kommende periode pågår montage af ”Venezianske pæle” på de borede pæle. 
Efter årsskiftet opstartes montage af stålunderbygningen til promenadedækket. Ét 
landfæste for promenadedækket kan ses i form af en beton-/stålkonstruktion
umiddelbart nord for havnebusstoppestedet.
Inde i bygningen pågår installationsarbejder.
Tømrerne opsætter indvendige vægge. 
Malerne og gulvlæggerne er nu også i fuld gang inde i bygningen. 
Teaterteknikentreprenørerne er i gang med montagearbejder på snoreloftet i toppen af
scenetårnet og med montage af sceneelevatorer.
Der arbejder dagligt ca. 130 håndværkere og ca. 30 funktionærer på byggepladsen. 

KE-AFLØB, UNDERJORDISK REGNVANDSBASSIN
Byggepladshegnet er flyttet ind til grænsen mellem det asfalterede areal og det 
grusbelagte areal over regnvandsbassinet. Det grusbelagte areal bibeholdes indhegnet,
indtil den endelige terrænoverflade kan etableres. Montage af endelige dæksler på 
bygværker pågår.

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
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VITAMINHUSET

Speciale:
Bachs Blomstermedicin

Friskt brød fra Aurion
hver onsdag

Stort udvalg i økologisk mel

St. Kongensgade 54
1264 København K

tlf. 32 84 44 82

v/Heilpraktiker
Mette von der Lippe Hofverberg

Vitaminhuset_41x60_ny.indd   1 05/09/06   13:04:40

RENSNING OG REPERATION 
AF PRISMEKRONER

E.A.Fogh Krystalbelysning
Mere 50 år med prismer

tlf. 46185036
mail:e.a.fogh@mail.dk · www.eafogh.dk

Nytibo_41x40.indd   1 08/06/06   14:20:34

StigHaunso_41x60.indd   1 11/05/06   19:35:27

For sjette år i træk er der julemarked i Nyhavn 
– og det har aldrig været større. Alligevel er 
Nyhavns Erhvervsforening ikke tilfreds. De har 
planer om et nyt stort projekt, der skal sprede 
julestemningen til hele København. 

Af	julie	kragh	Hansen

UDvIDELSE. På en kold og mørk vinterdag var-
mer det at gå i Nyhavn, hvor lys, nisser og 
duften af gløgg skaber en eventyrlig julestem-
ning. 

Det er nu sjette år i træk, at Nyhavns Er-
hvervsforening arrangerer julemarked. 

”Det er ved at blive en tradition. I år er an-
tallet af boder vokset til 26, hvilket bekræfter 
den stigende interesse”, siger formand Ole Ar-
boe, der arbejder på at iværksætte et nyt stort 
projekt ’Jul i København’, som skal forvandle 
København til en rigtig juleby. 

Nyhavns Erhvervsforening har derfor 
sendt projekt ’Jul i København’ videre til 
overborgermester Ritt Bjerregård. Planen er 
at udnytte Københavns mange pladser til 
forskellige julearrangementer. ”For eksempel 

kan Nytorv og Gammeltorv omdannes til en gammel 
bondegård med levende grise”, siger Ole Arboe. 

”Vi vil gerne have meget mere jul i København”, 
fortæller Ole Arboe og fortsætter: ”Ligesom Københav-
neravisen er en avis i København, skal Københavnerne 
også have deres jul. Det handler om at gøre København 
attraktiv, så også folk, der bor langt væk, har lyst til at 
tage hertil”. 

På Nyhavns julemarked sælges alt fra legetøj og ju-
legodter til strik og undertøj. ”Når folk har været på 
strøget eller i Magasin tager de ofte et smut i Nyhavn 
og fi nder de sidste julegaver på vores julemarked”, for-
tæller Ole Arboe. I boderne langs havnen har varmt på-
klædte og glade sælgere trodset kulden. De glæder sig 
alle til et godt julemarked, hvor det til dels handler om 
at sælge, men lige så meget om at have det sjovt og være 
med til at skabe en god stemning.   

Jkh@koebenhavneravisen.dk

’jUL I NyHAVN’ SkAL	uDviDES	
TiL	HELE	køBENHAvN

Bamsebo
”Det summer i Nyhavn – ligesom 
om sommeren”, fortæller Marianne 
og Torben Bredvig, der rejser rundt 
på forskellige kræmmermarkeder 
året rundt. ”Dog ikke på festivaler. 
Der kan man få masser af damer, 
og så gider man jo ikke have en 
bamse”, siger Torben og griner.  
  
Lækkert Lingeri
Anette Klit er garvet i 
branchen, og hun har i 
år tre boder med på Ny-
havns julemarked. ”Jeg 
sælger alt mellem him-
mel og jord”, fortæller 
Anette.

Pouls Pølser
Bag pølserne, der hænger ned foran disken i den lille bod, står 
Birger Svendsen, der er en sand ekspert i spegepølser. Birger er 
for første gang med på Nyhavns julemarked, og han forventer, at 
det bliver ”rigtig sjovt”. 

Nissehulen 
Larsen Danmark, som han kaldes, 
var med til at starte julemarkedet op 
for 6 år siden. ”Det bliver hyggeligere 
og hyggeligere. Jeg har fulgt Nyhavn 
lige siden 50’erne, og fra at være et 
”fy” sted har Nyhavn ændret karak-
ter og er blevet rigtig eksklusivt”, si-
ger Larsen og tilføjer: ”Jeg har før stå-
et inde på Tivolis Julemarked. Men 
det er altså blevet for kommercielt”.

Drillenisserne
Nissemor og Kanelia går rundt og deler slik ud, imens de driller 
og synger sange. ”Vi skaber en eventyrstemning og holder troen 
på nisser i live”, fortæller nisserne i Nyhavn. 

Folketingsmedlem Søren Krarup 
fra Dansk Folkeparti er flyttet 
fra præstegården i Seest i jyl-
land til en lejlighed i Toldbod-
gade. Tidligere delte han en 
lejlighed i Nyhavn med fætteren 
jesper Langballe (ligeledes 
præst og DF’er), når han var på 
arbejde i Folketinget. 

Af	julie	kragh	Hansen	

Hvad er dit favoritsted, når 
du skal slappe af i Frederiks-
staden?

”Somme tider sidder min 
kone og jeg i Amaliehaven og 
hygger os med en kop kaffe 
og en avis. Det er et dejligt 
sted at slappe af”.

Hvad er dit favoritsted, 
når du skal have noget godt 
at spise i Frederiksstaden?

”Toldbod Bodega på Es-
planaden laver noget fanta-
stisk god mad, og så er der 
en hyggelig stemning”.

Hvad er dit favoritsted, 
når du skal have en på ople-
veren i Frederiksstaden?

”Jeg kan nu godt lide at 
være i min lejlighed i Told-
bodgade – især når min kone 
er hjemme”.

Er der noget i Frederiks-
staden, som du synes mindre 
godt om?

”Jeg kan rigtig godt lide 
Frederiksstaden. Jeg kan 
faktisk ikke komme i tanke 

om noget, som skulle være 
anderledes”. 

jkh@koebenhavneravisen.dk

ToLDBoD	BoDEGA	
ER FANTASTISK

Hvad er dit favoritsted, 
når du skal have noget godt 
at spise i Frederiksstaden?

”Toldbod Bodega på Es-
planaden laver noget fanta-

ToLDBoD	BoDEGA	
ER FANTASTISK
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Af	Ege	Bejer	Heckmann

Butikken ‘Tage Andersen’ i Ny 
Adelgade er langt mere end 
en blomsterdekoratør. Det er 
en totaloplevelse af musik, 
kunst og natur i internationalt 
format. Tage Andersen har 
haft butikken i 40 år og mener 
ikke, at kvarteret har udviklet 
sig positivt.

INTERvIEW. En duft af gran-
nåle slår en i hovedet, når 
man åbner døren. Musiske 
lyde fra naturen fylder ører-
ne, mens synsansen giver et 
indtryk af at være forsvundet 
ind i en mystisk Harry Potter 
verden.

Tage Andersen er et fæ-
nomen i sig selv. Et så stort 
fænomen, at Københavnera-
visens udsendte ligefrem er 
blevet bedt om at portræt-
tere stedet. Af en svensker! 
Med ordene: ”han er meget 
kendt i Sverige”.

Det er han såmænd også i 
Danmark. Og han har travlt 
med at dekorere en lysestage, 
da jeg allernådigst får fortræ-
de for ham. Efter et meget 
fast håndtryk, falder snak-
ken på Grønnegadekvarteret, 
som han har drevet forret-
ning igennem 40 år.

Døde facader
”Kvarteret er desværre faldet 
af på den. De store butikker 
fra 80erne, som holdt kvar-
teret chikt, er forsvundet. I 
stedet er der kommet en del 
banker og andre kedelige bu-
tikker, som har lukkede og 

døde facader”, siger Tage An-
dersen og uddyber:

”Igennem de sidste 20 år 
har jeg set mange butikker 
med kort levetid. Faktisk er 
det normalt at butikker kun 
er her et par år. Dette gør, at 
beboerne ikke rigtigt ved, 
hvad der er at fi nde i området 
mere” siger Tage Andersen. 
Mens han taler, er han travlt 
beskæftiget med at udsmyk-
ke en lysestage, og modbevi-
ser derved al teori om mænds 
besvær ved at multitaske.

Men selvom Tage Ander-
sen har ligget samme sted i 
40 år, vælter beboerne ikke 
ligefrem ind.

”Det er ikke naboerne der 
‘belemrer’ os med besøg, må-
ske ikke engang københav-
nerne. Jeg tror at 80 procent 
af min kundekreds er udlæn-
dinge, deraf hoveddelen nok 

svenskere. Dette er forståeligt 
nok, da jeg ikke er en, man 
ville besøge for at købe en 
blomst. Jeg sælger jo til større 
arrangementer. Desuden er 
alt håndlavet og unikt - der-
for skal priserne være højere. 
Hele butikken appellerer 
faktisk til en bestemt gruppe 
mennesker. De unge genera-
tioner får formentligt ikke en 
forståelse for dette ind med 
opdragelsen mere”.

Hvilken oplevelse vil du 
gerne havde, at folk får når de 
træder ind?

”Jamen det er jo en total-
installation, der gerne skulle 
give en totaloplevelse for den 
besøgende”. Idet Københav-
neravisens udsendte forlader 
den forenede butik, galleri og 
museum, bemærkes en fl ag-
rende bevægelse ud af øjen-
krogen. I delvis forventnin-
gen om at stå ansigt til ansigt 
med en stor sneugle ved navn 
Hedwig, skuffes jeg for første 
gang, der er blot tale om en 

kulinarisk udseende Solsort. 
Skuffelsen erstattes dog af 

overraskelse, da nuancerne 
fra de grønlige vinger viser 
sig at matche med dekoratio-
nerne i baggrunden. 

ebh@koebenhavneravisen.dk  

  

BLOMSTERBINDEREN: 
kvARTERET	ER	fALDET	Af	pÅ	DEN

Kunstneren Gavin Turk 
udstiller for tiden i Galleri 
Veggerby, Ny Østergade 34. 
Gavin Turk er inspireret af 
kendte popart kunstnere som 
Andy Warhol og Piero Man-
zoni. Manzoni, der er mest 
kendt for at havde udstillet 
sin egen afføring på dåse. En 
inspireret Gavin Turk reage-
rede prompte på dette ved 
at udstille en tom toiletrulle 
bemalet med bronze og gav 
kunstværket navnet ‘After 
Manzoni’. Udstillingen løber 
frem til den 16. December. 

EBH

LoRTEkuNST?	

Der bliver 500m2 at boltre sig 
på for den købelystne og luk-
susorienterede  københavner 
i den nye livsstilbutik, der 
åbner i Pilestrædet 12b. Bu-
tikken hedder Galleri K, og er 
en konceptbutik med varer, 
der varierer fra skønhedsbe-
handlinger til en kop kaffe i 
lounge-cafeen. 

EBH

SToR	LivSSTiLS-
BuTik	ÅBNER

En	totalinstallation,	kalder	Tage	
Andersen	sin	butik,	der	er	er	

spækket	med	blomster-	og	lysede-
korationer	–	samt	levende	påfugle	

og	springvand	i	gårdhaven.
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De handlende er generelt glade 
for Klaus Bondams idé om en 
gågade i pisserenden. Nogle 
frygter dog larm og at området 
bliver alt for pænt.

Af	Anders	olivarius

GADEKAmp. For nylig havde 
en gruppe beboere fra Pis-
serenden inviteret teknik- og 
miljøborgmester Klaus Bon-
dam på en gåtur i kvarteret. 
Her luftede borgmesteren 
sine visioner for kvarterets 
fremtidige udvikling, som 
blandt andet indbefatter en 
gågade i Larsbjørnsstræde 
og Teglgårdsstræde. Bon-
dam præciserede, at en mu-
lig gågadeløsning vil kunne 
målrettes kvarterets behov. 
For eksempel kunne man 
indføre generelle hastigheds-
begrænsninger, tillade serve-

ring på fortovene og begræn-
se gadeparkering.

Fra kommunalt hold er 
man bevidst om, at de lokale 
skal med på råd, inden der 
sker konkrete ændringer i 
gadebilledet. En rundspørge 
blandt beboere og erhvervs-
drivende viser, at meninger-
ne er delte, når det kommer 
til Pisserendens udvikling.

Èt er forretning...
Blandt restauratørerne i Lars-
bjørnsstræde er der generel 
enighed om, at gågaden er 
en god idé. Thomas fra Pa-
chá forklarer, at færre biler 
vil betyde en øget tilstrøm-
ning af handlende og nys-
gerrige til Pisserenden – og 
det er lige netop den friske 
indsprøjtning, kvarteret har 
brug for. Thomas understre-
ger dog, at det er hans syns-

punkt som butiksindehaver: 
”Hvis jeg selv boede heroppe, 
ville jeg være nervøs”.

Der er en god grund til, at 
mange lokale er nervøse over 
udsigten til en gågade. De 
frygter nemlig, at Vesterga-
des vilde natteliv rykker op 
i Larsbjørnsstræde og sætter 
kvarteret på den anden ende 
i weekenderne. Også her er 
meningerne dog delte. ”Kø-
benhavn har altid været en 
by med gang i”, siger Annita 
fra Teglkroen og henviser 
til, at Pisserenden ikke just 
har været kendt for et roligt 
natteliv. ”Flytter man måske 
ikke ind til de høje huse for 
at få noget liv?” spørger hun.

Netop kvarterets særlige 
identitet er et argument for 
at bevare tingene, som de er. 
Hvis gågaden bliver en reali-
tet, får Pisserenden en mar-

kant ansigtsløftning og mi-
ster måske lidt af sin charme, 
frygter en beboer. 

”Jeg vil være ked af, hvis 
der bliver alt for pænt her-
inde. Det er det eneste sted 

i København, hvor de ikke 
har ryddet op”, som Mille fra 
Larsbjørnsstræde udtrykker 
det.

ao@koebenhavneravisen.dk

GÅGADE-iDÉ 
SpLITTER pISSERENDEN

NU IDÉ

i	kommunens	strategi	for	indre	By	skal	Teglgårdsstræde	i	fremtiden	være	gågade.	De	handlende	synes	godt	om	ideen	–	beboerne	er	mere	skeptiske.
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Den omstridte Søren vente-
godt føler sig forfulgt af det 
danske sundhedssystem. Nu 
skal han i retten for at for-
svare sin lægetitel.

Af	Anders	olivarius

RETSSAG. Søren Ventegodt 
har været det hele igennem 
det sidste år. Han er blevet 
anklaget for grove overgreb 
mod sine patienter og udsat 
for en politiefterforskning, 
alt imens Ekstra Bladet 
hængte ham ud på forsiden 
som ”Dr. Klam”. Alt sammen 
på grund af nogle specielle, 
alternative behandlingsme-
toder, herunder den meget 
omtalte vaginale akupressur, 
som Ventegodt gør brug af.

Den 7. november tog sa-
gen så en ny drejning, da 
Sundhedsministeriet stad-
fæstede Ventegodts midlerti-
dige autorisationsfratagelse. 
Det betyder at Ventegodt, der 
fortsat behandler patienter i 
sin klinik i Teglgårdsstræde, 
nu skal nu i retten og forsvare 
sin ret til at kalde sig læge.

Hvilken betydning vil rets-
sagen få? Ventegodt selv er 
ikke i tvivl, da han modtager 
Københavneravisen i klinik-
ken i Teglgårdsstræde:

”Det eneste jeg har at mi-
ste, er min ret til at dele pil-
ler ud – og den bruger jeg 
ikke!”.

Siden Søren Ventegodt fi k 
frataget sin lægeautorisation, 
har han fortsat sin praksis, 
da han også er uddannet ’al-
ternativ behandler’. Derfor 
kan han se med optimisme 
på fremtiden, uanset retssa-
gens udfald.

Ikke desto mindre mener 
Ventegodt, at dommen vil 
få meget omfattende kon-
sekvenser, ligegyldigt hvor-
dan den falder ud. Han ser 
sig nemlig som en, måske 
ufrivillig, frontfi gur for den 
alternative medicin i Dan-
mark. Og som han siger: 
”Hvis det lykkes dem at ram-
me mig, vil det have yderst 
skadelige konsekvenser for 
den videnskabelige, alterna-
tive medicin”.

Men retssagen handler jo 
ikke om den alternative be-
handlingspraksis som sådan. 
Den handler om dine meto-
der...

 ”Ja, Sundhedsstyrelsen 
mistænker, at psykisk syge 
mennesker kan tage skade af 
min behandling”, bekræfter 
Søren Ventegodt. ”Men som 
jeg ser det, har sagen ingen-

ting med mig at gøre person-
ligt. Psykiaterne, som jo er 
dem, der kritiserer mig, har 
gennem Ekstra Bladet fået 
det til at gå på min person”.

Men dine fysiske behand-
lingsmetoder er vel ret kon-
troversielle? Vaginal akupres-
sur for eksempel…

”Det er kun 3-4 procent 
af patienterne, der får den 
behandling. Og 18 ud af 20 
bliver hjulpet. Der er rigtigt, 
at behandlingen ikke er fuld-
stændig harmløs, men må der 
ikke gerne være en minimal 
risiko? Når man transplan-
terer et hjerte, løber man jo 
også en enorm risiko!”.

Så det er en risiko, du er vil-
lig til at løbe? ”Det er det, ja”.

Hekseafbrænding
Ventegodt forklarer, at han 
kun er et nyttigt redskab, en 
syndebuk, i et større opgør 
mellem den alternative og 
den traditionelle medicin, i 
særdeleshed psykiatrien, her 
i landet. ”Vores felt stormer 
frem videnskabeligt. Hvis 
det alternative virker, er der 
mange patienter, der vil have 
større glæde af en sådan be-
handling. Psykiatrien føler 
sig truet”, siger Ventegodt.

Det var netop en lille 
gruppe psykiatere fra Rigs-
hospitalet, der var hårdest i 
beskyldningerne mod Søren 
Ventegodt, da sagen sidste år 
kørte på sit højeste. Om deres 
rolle dengang siger Vente-
godt: ”De havde den samme 
rolle som hekseafbrændere i 
gamle dage”.

Nu hvor sagen skal for 
retten, føler Ventegodt, at sy-
stemet er ude efter ham igen: 
”Sundhedsstyrelsen hyrer 
den samme gruppe af psyki-
atere, som er imod mig, til at 
være konsulenter i sagen”.

Du siger altså, at Sund-
hedsstyrelsen sætter dine 
værste anklagere til at være 
dine dommere?  

”Ja”.
For at ramme den alterna-

tive medicin? ”Ja, sådan ser 
det ud for mig, og det synes 
jeg er helt forkert. Det hand-
ler ikke om at bevare det 
danske sundhedssystem, det 
handler om at hjælpe patien-
terne”.

Søren Ventegodt går i ret-
ten med en fast tro på, at han 
kan vinde sin autorisation 

– og sin ære – tilbage. Men 
hvordan vil du tage et neder-
lag?

”Det kan godt være, at 
jeg bliver knust, hvis jeg ta-
ber”, siger Ventegodt og lyder 
pludselig ikke så selvsikker 
længere.

Du giver altså op? ”Aldrig. 
Hvis jeg taber, anker jeg”.

ao@koebenhavneravsien.dk

vENTEGoDT: 
jEG HAR KUN ÆREN AT TABE

Søren	ventegodt	er	i	øjeblikket	degraderet	til	‘alternativ	behandler’.	
En	retssag	skal	afgøre,	om	han	kan	få	sin	lægetitel	tilbage.
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pisserenden, Latinerkvarte-
ret, Nørre Kvarter. De godt 
fem stræder har mange navne, 
men hvor stammer de fra? 
Lokalhistoriker Allan mylius 
Thomsen, der selv bor i Tegl-
gårdsstræde, forklarer.

Af	Andreas	Birkegaard	Stær

Nørre Kvarter
Nørre Kvarter er kvarterets 
offi cielle navn, og er derfor 
formelt set den korrekte be-
tegnelse. Da Absalon grund-
lagde København i 1167, blev 
byen inddelt i kvarterer efter 
samme princip, som romerne 
inddelte deres militærlejre. 
Kvarteret kom logisk nok til 
at hedde Nørre Kvarter, da 

det udgjorde byens nordlige hjørne.

Latinerkvarteret
Navnet dukkede op, fordi kvarteret tid-
ligere husede store dele af Københavns 
Universitet og de kollegier, hvor de stu-
derende boede. Navnet er sandsynligvis 
opstået, fordi undervisningen på uni-

versitetet oprindeligt foregik på latin. 
Sproget kunne således høres i gaderne.

Pisserenden
Navnet ’Pisserenden’ opstod, fordi kvar-
teret til tider simpelthen har lugtet af 
pis. I Christian IV’s København var 
Nørre Kvarter bryggerikvarteret, hvor 
der blev foretaget ildelugtende gærings-
processer, og hvor mennesker og krea-
turer levede dør om dør – med kreatu-
rer så højt som 2. sal. Samtidig ligger 
Teglgårdsstræde og Larsbjørnstræde 
syv meter lavere end resten af områ-
det. Det gjorde, at tyngdekraften hjalp 

efterladenskaber fra hestevognene på 
Nørrevoldgade direkte ned gennem ren-
destenene i Nørre Kvarter. Selvom ’Pis-
serenden’ næppe er det mest fl atterende 
øgenavn, er det grundigt blevet indar-
bejdet i folks bevidsthed. 

”Og jeg må sige”, siger lokalhistoriker 
Allan Mylius Thomsen, ”at jeg egentlig 
godt kan forstå det, når jeg går rundt i 
gaderne mandag morgen efter en lystig 
weekend”.

kbh@koebenhavneravisen.dk

KæRT KvARTER – mANGE NAvNE

NORDISK KORTHANDEL , SCANMAPS.DK
STUDIESTRÆDE 26-30 * 1455  KØBENHAVN K

TLF. 3338 2638 * FAX. 3338 2648 * E-MAIL. POST@SCANMAPS.DK

Jul i Nordisk Korthandel

Dante
30 cm med lys
625,- kr.

I nordisk Korthandel, finder du mange flotte og
spændende julegaver. Se WWW.SCANMAPS.DK/JUL

Den 19. december fejrer vores netbutik 10 års
fødselsdag.

Fødselsdagen fejres i butikken og på nettet med
fantastiske tilbud hver uge

Den 19. december fejres dagen med timetilbud alle
døgnets 24 timer.

Velkommen og glædelig jul
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Københavneravisen er skrevet af journalister med deres daglige gang i Indre By. Avisen skriver om 

mennesker, der sætter deres præg på byen, om lokalpolitik og byudvikling, om byens spirende 

kulturliv, om de enkelte kvarterers små fi nurligheder og meget, meget mere.

ABONNÉR NU  -  Kun 249 kr. om året for beboere uden for udgivelsesområdet. 

Københavneravisen udkommer 11 gange årligt.

❑ JA TAK, årsabonnement til Københavneravisen 
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GADE:	..............................................................................................

poSTNuMMER:		..............................................................................

evt.	EMAiL:		....................................................................................

- tættest på Indre By

Kuponen sendes til 
københavneravisen	
Grønnegade	18
1107	københavn	k	
eller	faxes	til	33	45	46	00.	
Abonnement	kan	også	tegnes	på	
www.koebenhavneravisen.dk

✃

Skal Stræderne, der i øjeblik-
ket består af mylder af biler, 
cykler og fodgængere, ændres 
til  gågader? Debatten bølger, 
men Strædernes trafikanarki 
er faktisk et forbillede for 
mange andre kvarterer i indre 
by, mener en byrumsekspert. 
Den giver et sammensat han-
delsliv og et mere nuanceret 
liv i gaden.

Af	Stine	Louise	Laursen

BYTRAFIK. I dag er Stræderne 
et mylder af biler, cyklister 
og gående, som skal deles om 
den trænge plads i de smalle 
gader. Særligt om sommeren, 
hvor der er udendørsserve-
ring på cafeerne, og det er 
højsæson i de små specialbu-
tikker, er der kamp om plad-
sen i de ensrettede gader. 

Til foråret starter trafi k-
kampagnen i Stræderne igen, 
hvor man skal fi nde en løs-
ning på den anakistiske tra-
fi k i Stræderne. Der er mange 
mulige løsningsforslag, men 
et af dem er at gøre Stræder-
ne til gågade.

Antallet af gågader er sti-
gende i København, og net-
op den løsning er populær 
blandt de handlende. I Kø-
benhavns kommune fi ndes 
der mere end 5,9 km ren gå-
gade, oplyser Torben Melms 
fra Trafi k og Plankontoret.

Sikrer lav husleje
Men trafi kken er god, som 
den er. Det mener Jan Gehl, 
professor ved Center for By-
rumsforskning: ”Løsningen 
for Indre By er ikke fl ere gå-

gader, men fl ere fodgænger-
prioriterede gader ligesom 
Stræderne. Der giver et mere 
nuanceret gadebillede”, siger 
han og fremhæver, at trafi k-
mulighederne i Stræderne 
giver en bredere udbud af 
småbutikker og et mere nu-
anceret handelsliv i forhold 
til Strøget, hvor det er de 
store internationale kæder 
køber sig ind og hæver hus-
lejerne til et niveau, hvor 
den lille forretningsdrivende 
ikke kan være med.

”Trafi kløsningen i Stræ-
derne er derfor et rigtig godt 
kompromis, som sikrer en le-
vende by og et godt handels-
liv”, siger Jan Gehl og fortsæt-
ter: ”Indre by har de gågader, 
den har brug for. Trafi kken  i 
Stræderne i dag er et forbille-
de for mange andre kvarterer 
i Indre By”.

Jan Gehl mener, at det er 
vigtigt at gøre byen fodgæn-
gervenlig. ”

Derfor er det en perfekt 
løsning i Stræderne, hvor 
nogle af gaderne er lukket 
af, så man ikke inviterer til 
gennemkørsel. Det er ikke 
meningen, at man skal køre 
i gaderne med mindre man 
har et ærinde.” siger Jan Gehl 
og tilføjer:

”Man skal ikke være fun-
damentalist og forsøge at 
jage alle biler ud af Indre By. 
Man skal i stedet lave bedre 
gader i bedre kvalitet, sådan 
som det er i Stræderne”, siger 
han.

Sll@koebenhavneravisen.dk

STRæDERNES	TRAfikLøSNiNG	
ER ET FORBILLEDE

DET MENER FOLK	i	STRæDERNE:

Rasmus Rubæk. 
Salgskonsulent
Der er rigtig meget trafi k, og 
der er meget tung trafi k, selv-
om det ikke er tilladt i fl ere 
af gaderne. Men reglerne er 
uigennemskuelige, så jeg 
tror, folk blæser på dem.

Hvad synes du, ville være 
en god løsning på trafi kken?
Gøre reglerne mere simple 
og ensrette dem. Man kunne 
evt. lukke nogle gader helt af 
for biler.

Regitze Nørregård-Nielsen.	
’Bøger	og	kuriosa’	i	Læderstræde
Jeg synes bestemt ikke Stræ-
derne skal gøres til ren gå-
gade. Jeg vil være bange for, 
at Indre By blev til en mu-
seumsby, hvor der ikke er 
andet end turistbutikker og 

sightseeing. Ligesom det er i 
Stockholm, hvor de har lavet 
bilfri Indre By.

Det vil ændre Indre Bys 
karakter. Jeg synes Indre By 
skal beholde sin charme og 
et broget liv.

Hvad synes du, ville være 
en god løsning på trafi kken?

Der må kunne skabes en 
fælles ordning og en fælles 
løsning. En idé kan være at 
organisere en lille bus, som 
man kunne køre gratis med 
i Indre By. Cykeltaxaerne er 
for dyre.

Rie pedersen 
’Rie	B’	i	Læderstræde
I højsæsonen, særligt om 
sommeren, er der mange pro-
blemer med at komme frem 
og tilbage i Stræderne. Jeg 
synes cykeltaxaerne kører 
alt for stærkt, og der er pro-
blemer med cykelparkering 
foran butiksvinduerne.

Hvad synes du, ville være 
en god løsning på trafi kken?

Man kunne muligvis 
lukke af for bilerne, men jeg 
synes stadig det skal være 
tilladt at cykle. Det betyder 
ikke det store for mine kun-
der, men der er selvfølgelig 
andre butikker, hvor det vil 
have indfl ydelse, hvis der bli-
ver lukket af for biler. 

Kirstine Blaaberg. 
Studerende
Det virker lidt kaotisk med 
både biler, cykler og gående. 
Jeg troede faktisk ikke, det 
var tilladt at cykle her, men 
det er meget forvirrende med 
skiltene om, hvor man må 
hvad. Det må det også være 
for bilerne.  

Hvad synes du, ville være 
en god løsning på trafi kken?
Jeg synes, det vil være en god 
idé at gøre det til gågade.
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FASHION SHOP VED VANDKUNSTEN 

Af	Stine	Louise	Laursen

SYREKUNST. Det er 
nyskabende, det er 
aldrig lavet før, det 
er eksperimentel 
kunst. Bevægelse, 
fart og lyd midt i en 
centrifuge. Det ud-
fordrer folks sanser, 
og det provokerer, 
mener Kunstner-
gruppen PAINT 
OVER, der med de-
res udstilling AC-

CELERATOR har begået et 
”fl ygtigt værk, et sanseind-
tryk, som forsvinder”.

I udstillingen på Kunst-
foreningen Gl. Strand giver 
kunstnerne deres bud på og re-
fl eksioner over maleriet anno 
2006. Her har de skabt et ”rum 
i rummet”, som gør oplevelsen 
af værket fysisk. Man skal gen-
nem en seks meter lang gang, 
som gradvis indsnævres, for 
at komme ind til et cirkulært 
rum. 

”Gangen er en konstruk-
tion. Det er en forventnings-
zone, som er grænseoverskri-
vende at bevæge dig frem i, 
fordi du ikke ved, hvad det 
sker for enden”, fortæller Lars 
Christensen fra PAINT OVER.

I det cirkulære rum er der 
ophængt fi re fl adskærme, 
som hver viser et værk af 
de fi re kunstnere. Rummet 
minder om et forskningscen-
ter, idet inspirationen stam-
mer fra forskningens parti-
kelaccelerator, som spalter 
partiklerne op i mindre dele. 
Her er der tale om en ”male-
riaccelerator”. Malerierne op-
løses i dele og hvirvler rundt, 
og trækker andre dele med 
sig. Til sidst blandes fl ere 
og fl ere af de individuelle 
kunstnernes billedsprog, og 
delene smeltes sammen til 
et nyt maleri. På den måde 
kommer man som beskuer 

til at stå i en kaotisk billed-
strøm, der konstant danner 
nye kompositioner af de fi re 
individuelle billeder. 

”Det looper, så alle vil få 
en forskellig oplevelse alt ef-
ter hvornår de kommer ind i 
rummet”, siger han.

Kunstnergruppen PAINT 
OVER består af billedkunst-
nerne Jonas Hvid Sønderga-
ard, Lars Christensen, Ivan 
Andersen og Troels Aagaard. 
De fi re håber på at bryde 
nogle grænser hos deres pub-
likum. Det er en anderledes 
måde at gå på kunstudstil-
ling. Det er umuligt at over-
skue hele rummet på en 

gang, man bliver nødt til at 
bevæge sig rundt. 

”Vi udfordrer folks sanser 
og det provokerer. Det er et 
fl ygtigt værk, et sanseind-
tryk, som forsvinder. Det vi-
ser, at et maleri kan være no-
get helt andet, end det man 
havde regnet med”, siger Lars 
Christensen.

sll@koebenhavneravisen.dk

udstillingen	er	på	Gl.	Strand	
fra	d.	23.	november	2006	til	
28.	januar	2007

NY FRISøR 
OG TøjBUTIK I ÉT
Få ny frisure og fi nd kjo-
len, som passer til, i én og 
samme butik. I Snaregade 
nr. 5 åbnede i november 
en kombineret frisørsalon 
og tøjbutik. I Kælderbu-
tikken har de to veninder 
Faten Salem og Jeanette 
Marie Ertner kombineret 
deres drømme og sam-
men åbnet frisørsalonen 
Pelo og tøjbutikken Ert-
ner. 

sll

DISKRImINATION 
I KNABROSTRæDE

Det hører til sjældenhe-
derne, at en majoritet dis-
krimineres. Men det er 
ikke desto mindre tilfæl-
det på den homoseksuelle 
Pan Club i Knabrostræde. 
Her er man blevet trætte 
af de fl ere og fl ere hetero-
seksuelle, der hver fredag 
og lørdag fester med på 
homoernes diskotek. Så 
trætte, at man har indført 
medlemskort for at luge 
ud i heteroernes tilstrøm-
ning. 

mbi

ITALIENSK mODETøj 
I LøNGANGSSTRæDE
Den nye tøjbutik i Løn-
gangsstræde, Minnamo, 
forhandler italiensk mo-
detøj til kvinder af mær-
ket Rinascimento. Ejeren 
har boet og arbejdet for 
fi rmaet i Italien, men nu 
er hun vendt tilbage til 
København, for at åbne 
den første butik i Dan-
mark som forhandler 
mærket Rinascimento. 

sll

KORTACCELERATOR	pÅ	
kuNSTfoRENiNGEN	GL.	STRAND
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KURIOSA
Læderstræde 9, kld.
1201 København K
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www.kuriosa.dk
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krop&velvære
lisbeth führing

fysiurgisk massør & slankekonsulent

NyåbNet kliNik: 15% rabat
til studerende og pensionister. 

tidsbestilling 26 22 53 34
eMóte wellNess

rådhusstræde 4h / 1466 københavn k

Klipning fra 200-250 kr.
Negler fra 400-450 kr.

Make-up fra 200-600 kr.
Bryn og vipper 250 kr.

Tilbud i december:
Klipning, kur og hoved massage 270,- kr.

Knabrostræde 25, 1210 København
Tel. 33690989
www.zenso.dk

Han kan huske fællestoilet-
tet i magstræde og dengang, 
hestevogne sad fast i de 
smalle stræder. Kunstneren 
og forfatteren til et historisk 
værk om Stræderne bød Kø-
benhavneravisen velkommen i 
hans kælder.  

Af	Stine	Louise	Laursen

HISTORIE. Vi sidder i Bjarnes 
kælder i Snaregade, Brøn-
dums gamle gærkælder. Fra 
alle steder emmer det af 
fortidens svundne dage. Fra 
gulv til loft og i hver en krog 
er der minder, som Bjarne 
Tuxen enten har fået foræret 
eller selv har været med til at 
grave frem i udgravningerne 
af områdets gamle kældere. 
Bjarne Tuxen har gennem de 
sidste 25 år undervist i kun-
stens mangfoldigheder i sin 
kælder- udover at han også 
fungerer som bygningshisto-
risk konsulent.

Bjarne Tuxen har levet en 
tidsalder i Stræderne. Han 
kom i kvarteret allerede som 
5 årig sammen med sin far 
bag på nimbusmotorcyklen. 
Faren havde en vinforretning 
i Bredgade, men de skulle 
hente sprit hos De Danske 
Spritfabrikker i selv samme 
kælder, hvor han nu selv 
holder til. Senere i barndom-
men hang han ofte ud med 
kammeraterne på Gammel 
Strand, hvor de kiggede på 
kuttere, legede rundt på bå-
dene og lavede drengestreger. 
Det var et noget andet kvarter 

end i dag. ”Der var et leben 
med lastbiler og hestevogne, 
som ikke kunne vende i de 
smalle gader, som dengang 
ikke var ensrettede”. Det var 
dengang et fattigt kvarter 
med råbende fi skerkoner og 
fyldte værtshuse. Der er siden 
da sket store forandringer i 
Stræderne, som nu mest er 
kendt som moderne cafegade 
og tårnhøje huslejer. 

Bjarne Tuxen overtog kæl-
deren for ca. 35 år siden for at 
bruge den til atelier og galleri. 
Men midt i 60erne skulle kæl-
deren renoveres, og her kom 
Bjarnes interesse for Køben-
havns historie for alvor frem 
i takt med at gamle klenodier 
og spændende ting fandt de-
res vej frem i dagens lys. 

Interessen har foreløbigt 
kastet bogen ”Hist hvor vejen 
slår en bugt” af sig. En bog, 
hvor Bjarne H. Tuxen har be-
skrevet, tegnet, malet og illu-

streret Snaregade og Rønno-
wernes gårde fra 1377-2000. 
Han har bogstavelig talt gra-
vet sig vej gennem gårdene og 
Københavns historie og har 
krydret bogen med skæve og 
stemningsfyldte anekdoter 
og beskrivelser af historiske 
begivenheder.

Bogen spænder bredt: Der 
er beskrivelser af alt fra den 
sorte død, Brøndums bræn-
deri og om hvordan der i 
Magstræde før i tiden fandtes 
nogle af byens fælles lokum-
mer, som hang udover van-
det. ”Man satte sig ved siden 
af hinanden og diskuterede 
vel dagen og vejen, handel og 
vandel og pruttede lidt om 
priserne med rumperne ud 
over der rene, klare vand.” 
skriver Tuxen.

sll@koebenhavneravisen.dk

MiNDER	fRA	GæRkæLDEREN
Den lille non profi t Café Retro 
i Knarbrostræde er i gang med 
at fylde en container med ting 
til beboerne på Sewa Ashram. 
Og det meste kan tilsynela-
dende bruges dernede. Retro 
efterlyser alt lige fra månebi-
ler, skruetrækkere, køletasker, 
lagner, briller, blendere til kø-
restole. Det frivillige personale 
i cafeen henter gerne donatio-
nerne selv, hvis det skulle være 
et problem at afl evere dem. 

Café	Retro,	knabrostræde	26,	
tlf:	26	11	29	24			

INDSAMLING 
på RETRO
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Fra Dybet
Når Tårnfalken bevæger sig ned fra sin udkigspost og van-
drer gennem byen, konstaterer han med et strejf af vemod, 
at Café Aabenraa står til salg. Engang var denne knejpe et 
yndet tilholdssted for kvarterets tørstige sjæle, men en efter 
en forsvandt medlemmerne af den oprindelige befolkning, 
og nu er den sidste HOF trukket op. Ingen vil sætte sine 
sparepenge på spil for at blive kromutter med udsigt til at 
sælge en ramme om dagen. Da lokalerne nu står tomme, 
burde man indrette dem til de hjemløses beværtning. Så 
skal de ikke sidde og fryse på Frederiksborggade, og gang-
besværede fodgængere ville på den måde få mulighed for 
at benytte en af de nu okkuperede bænke. I sin storhedstid 
foreslog statsminister Nyrup Rasmussen, at dette klientel fik 
et drikkeskur. En socialfilantropisk fond træder gerne til for 
at klare denne samfundsnyttige foranstaltning.

Byens bras
Den epoke er forbi, da man stadig kunne have postkasser 
stående ude om natten. Amfetaminanarkisterne ser rødt, 
når de finder en flade de kan male på, og fedest er de rådne 
småborgerlige postkasser, som kun er for folk mellem firs og 
skindød. Skrot det skrammel, siger Brian og Bøv, der kræver 
fri hærgeret. Kunstkendere mener, at den skulpturelle 
visionsenergi peger mod en samfundsorden, hvor individet 
udfolder sig på trods af hæmmende ordensregler. - Hele by-
rummet er vores lab, siger Lise Wanda, mens hun nusser sin 
kælerotte, der leger med hendes ring i næsen.

I morgenbrækningen
”Hvis man ikke kan tåle lidt fest og ballade, så er det nok 
en god idé at finde et andet sted at bo”. Opgaven lyder: Har 
borgmester Buster Bondam udtalt sig således eller ej? Svaret 
kan portofrit indsendes til Det Radikale Venstre i Køben-
havn, der inden jul trækker lod om en af Marianne Jelveds 
let brugte dametasker for den bedste besvarelse.

Fra Parken
Gråden og jammeren ville ingen ende tage, da den afholdte 
bladchef Flemming ”Mingo” Hansen for nylig blev fyret på 
gråt engangspapir fra City Avisen. Redaktionen, hvis stresse-
de stab lider under indeklimaet i betonkontorerne i Parken 
på Østre Allé, fjernt fra byens puls, føler sig presset og klemt, 
efter at general Alfred Montgomery har købt Det Berlingske 
Hus med mand og mus, herunder et bundt lokalaviser, om-
hyggeligt bundet gennem 25 år af direktør Svein Gilbu, der 
som tak fik et spark for nogle måneder siden. Man må spare, 
hvor man kan, når man som den britiske bladfyrste fører sig 
frem for lånte penge.

Kommentar af	peter	olesen,	
journalist	og	forfatter

København har altid haft 
generøse givere. Hvad var Kø-
benhavn uden Glyptoteket, 
Botanisk Haves væksthus, 
Thorvaldens Museum, Mar-
morkirken og megen af byen 
kunst, blandt andet i form af 
gaver fra Ny Carlsberg Fon-
det. Gode, nyttige gaver, vi 
nødigt var foruden. Og givet 
i en god ånd – uden forvent-
ninger om modydelser. Og 
med selvfølgelig tak fra mod-
tageren.

Operaen er en af de sene-
ste gaver, en gave fra Mærsk 
Mc-Kinney Møller, som også 
har givet os Orlogsmuseet, 
Amaliehaven og renoverin-
gen af Kastellets Grevens 
Bastion. Operaelskerne er 
glade. Vi, der ser på byen, er 
mindre glade for den store, 
klodsede og ret uelegante 
bygning. Men gaven er gene-
røs, ingen tvivl om det. Blot 
mangler der i voldsom grad 
fornuftige adgangsforhold 
dertil. En biltur til Operaen 
er det halve Amager rundt, 

og med næsten garanti er 
den forgæves. For når man 
endelig  kommer til Ope-
raen, er der sandsynligvis 
helt optaget ved de få parke-
ringspladser. Derfor har der 
siden Operaens åbning været 
et klart behov for hurtigt at 
få nye adgangsforhold etab-

leret, når de nu pudsigt nok 
ikke fulgte med den generøse 
gave, der absolut skulle ligge 
så upraktisk som overhove-
det muligt.

Når så Fonden Realdania 
generøst tilbyder at betale 
en bro fra Kvæsthusbroen 
til Operaen, så forekommer 
det jo noget hovskisnovski 
uden videre straks at takke 
nej – og endda uden først at 
forelægge henvendelsen i 
Københavns magistrat. Men 
det er jo overborgmesterens 
i forvejen så kendte stil: Jeg 

alene vide. Jeg bestemmer. 
Dermed basta.

Men så kom der offentlig-
hed om sagen, pressen blev 
meget interesseret. Det kom 
oven i købet frem, at også BG 
Fonden havde været der med 
et lignende tilbud, et tilbud 
om en broforbindelse, der jo 
selvsagt også kan benyttes af 
alle andre end operagæster, 
altså en meget nyttig og ube-
tinget tiltrængt bro. Den var 
der sgu også blevet takket nej 
til fra OVER-overborgmeste-
rens side. Og det klædte hen-
de jo ikke så meget at få det 
frem i lyset. Så nu vil man 
allernådigst  se på det igen. 
Og sørme om ikke giveren 
var klar til forhandling i ste-
det for fornærmet at sige nej 
til mere samtale, når der først 
var blevet takket nej. Det er 
da generøst – at ville mødes 
igen med en så utaknemlig 
potentiel gavemodtager.

Det ville klæde både over-
borgmesteren og teknikborg-
mesteren at tænke sig om en-
gang til. En gave fra Fonden 
Realdania vil med garanti 
klæde byen. Her i dette fond 
tænker man nemlig altid i 
æstetik og behersker øvel-
sen. Den bro vil i givet fald 
falde heldigere ud end selve 
operaen.

At en parkeringsplads 
under Kvæsthusbroen skulle 

Tårnfalken 
- København set fra Jacob Ludvigsens kontor OVERBORGMESTEREN  ER INGEN BROByGGER

At en parker-
ingsplads under 
Kvæsthusbroen 
skulle rime dår-
ligt med ”biler 

ud af byen”, for-
står jeg ikke.

UGE 49

  ONSDAG D. 6 Absalons hemmelighed. Juleka-
lenderudstilling hele måneden på National-
museet (fri entré)

LøRDAG D. 9 Klaus Rifbjerg 75 år, digteren 
reciterer til jazzmusik, Den Sorte Diamant: 
kl. 20 

LøRDAG D. 9 Schwanzen Sänger Knaben, et 
Juleshow med de 4 syngebøsser, a cappella 
skønsang og overdådig kostumepragt, Café 
Teatret, kl.21.

SøNDAG D. 10 Mesterværker i Thorvaldsens 
samlinger. Hvad er et mesterværk? Kom ind 
og se museets bud, Thorvaldsens Museum, 
kl. 14. 

SøNDAG D. 10 Jazz i Københavns havn og 
kanaler. DFDS Canal Tours præsenterer ca. 
1½ times  kanalrundfart med jazz, stomp og 
rag, Nyhavn, Mindeankret: kl. 15. 

UGE 50
mANDAG D.11 Händels ‘Messias’ (den hele!), 
Akademisk Orkester og Kor under ledelse af 
Nenia Zenana, Vor Frue Kirke: kl. 19:30.

ONSDAG D. 13  Rundetaarn holder åbent 
observatorium. kl.19-22. 

TORSDAG D.14 Julekoncert. Sankt Annæ 
Pigekor dirigeret af Claus Vestergaard, Hel-
ligåndskirken kl. 19.30.

FREDAG D.15 Bach’s Juleoratorie. Sjællands 
Symfoniorkester. Dirigent: Ebbe Munk, Vor 
Frue Kirke kl. 19.30.

SøNDAG D.17 ‘Tolv med Posten’ af H.C.A. 
Dronningen er scenografen bag juleballetten, 
Hofteatret, Christiansborg Ridebane 18, kl. 17. 

SøNDAG D.17 MC Einar, Nulle, Fessor & 
Fingerbøllet All Stars. ”Det jul, det cool”, 
Fingerbøllet, Wildersgade 39: kl. 15.

k ø B E N H A v N E R   K A L D E N E R E N 
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kender	du	til	et	arrangement?	Send	en	mail	til	kbh@koebenhavneravisen.dk.

Sidste måneds konkurrence 
gik på, hvilken plads, der 
er størst i København. Det 
rigtige svar er Kgs. Nytorv. 
Følgende vindere kan af-
hente fi re stk. eventbilleter 
fra Topattractions på Køben-
havneravisens redaktion, 
Grønnegade 18: Morten Mi-
chaelsen, Inge Larsen, Anne 
Laursen, Hanne Jørgensen og 
Søren Hansen.

KONKURRENCE

CORSAREN
Højt at fl yve
A: - Skal vi ikke snart have 
en 74 etagers skyskraber 
på Højbro Plads?
B: - Det vil da være det 
rene hærværk.
A: - Man sagde sikkert det 
samme om Rundetaarn.
B: - Egentlig er det vel 
også hendes mål at over-
trumfe Christian IV.

Fra undervisnings-
sektoren
A: - Tror du virkelig, at der 
fi ndes lommetyveskoler i 
Danmark.
B: - Nej, man skal nok til 
Rumænien eller Bulgarien 
for at fi nde sådanne ud-
dannelsesanstalter.
A: - Hvem betaler så deres 
praktikantperiode?
B: - De klarer eleverne 
selv, de vil ikke være i lom-
men på andre.

Bøssen og bossen
A: - Det står der sandt for 
dyden mig i en overskrift i 
City Avisen.
B: - Hvadbehager! Lægger 
Det Berlingske Offi cin pa-
pir til slige slibrigheder?
A: - Ja, anarkiet og 
sjofelheden breder sig i 
Pilestræde.
B: - Som de jo også er ved 
at fl ytte væk fra. 

Sidste nyt
A: - Hvad synes du så om 
Nyhedsavisen?
B: - Det bliver spændende 
at se den.
A: - Jamen, den er da al-
lerede udkommet i snart 
to måneder.
B: - Hillemænd, det har 
islændingene sandelig 
gjort diskret.

OVERBORGMESTEREN  ER INGEN BROByGGER

rime dårligt med ”biler ud 
af byen”, forstår jeg ikke. Jeg 
støtter fuldt og helt begræns-
ninger af biltrafi k i indre by, 
men helt at fjerne bilerne 
eller at lægge dem alle hin-
dringer i vejen, så man ikke 
engang kan køre ind til byen 
for at gå en tur i operaen el-
ler skuespilhuset, er for pu-
ritansk og ret så urealistisk. 

Og rimer slet ikke med hold-
ningen hos de vælgere, der 
engang senere skal overveje, 
om de vil stemme de to borg-
mestre ind igen. 

Tag nu at få en ordent-
lig og konstruktiv samtale i 
gang med det generøse fond, 
tænk jer om engang til og lad 
os få endnu en bro over hav-
nen. Vi trænger i den grad, 

og man behøver jo bare skele 
til, hvilken succes Bryggebro-
en mellem Kalvebod Brygge 
Og Islands Brygge allerede er 
blevet. 

Selv om man er alment 
kendt som ”jeg alene vide”-
agtig og kendt som yderst 
hovskisnovski, behøver man 
jo ikke på sine borgeres veg-
ne takke nej til et godt til-

bud, et tilbud der jo åbenbart 
udmærket kan diskuteres og 
modeleres på.

Man spørger uvilkårligt 
sig selv, om fru Bjerregaard 
med den velkendte attitude 
kun er sin by en god besty-
rer.

DybDerens
er din hud grå og kedelig 

– så få den klaret med en dybderens
super behandling 

til både mænd og kvinder
Decemberpris: kr. 450,- 

HOTsTOne MAssAGe
Forkæl dig selv med en afstressende 

hotstone massage som afhjælper 
muskelspændinger og øger energien.
Decemberpris: kr. 850,- for 1½ time.

Amaliegade 12
1256 København K

Tlf: 33 33 74 24
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UGE 51
ONSDAG D.20 Debutkoncert: dirigent Jesper 
Nordin m.Sjælllands Symfoniorkester (Mah-
ler, Hayden), Den Sorte Diamant: kl.20.

TORSDAG D.21 Christmas Comedy, Comedy 
Zoo i Knabrostræde: kl. 20. 

LøRDAG D. 23 Matiné. Julesange, Vor Frue 
Kirke kl. 12.

SøNDAG D. 24 Julejazz. Palæ Bar i Ny Adel-
gade kl. 12-14. (Fri entré).

UGE 52
mANDAG D.25 60’er-koncert med Let’s Beat 
Man. Drop Inn, kl. 22.30. (Fri entré)

FREDAG D.29 New Jungle Orchestra, årligt 
juletræf, gæst: julenissen TBC, JazzHouse 
kl. 20.

SøNDAG D.31 Københavneravisen ønsker alle 
læsere og annoncører et Godt Nytår!

k ø B E N H A v N E R   K A L D E N E R E N 




