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LA STRADA ER EN AF DE 
FÅ »RIGTIGE« ITALIENSKE 

RESTAURANTER I INDRE BY

GALLERI KALHØJ: HER GÅR 
KUNST OG FEDE CHECKS IKKE 
PER DEFINITION HÅND I HÅND

I 1807 BLEV SADELMAGER 
DAHLMAN GRUNDLAGT AF WIL-

HELM LUDVIG DAHLMAN

▲

fortsætter på  side 3

FOR 22 ÅR SIDEN KOM JATINDER TIL 
DANMARK, SEKS ÅR EFTER I 1985 
ÅBNEDE HAN SIN FØRSTE KIOSK

DET ER STADIG MULIGT AT FÅ 
SORT KAFFE. NOGLE STEDER DOG 

MERE VELLYKKET END ANDRE
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CHICO´S

CANTINA

Taco buffet
(samt andre frokostretter )
12.00 - 16.00
Mexicansk à La carte
16.00 - 23.00
Vi har længe weekend åbent, så 
start din fest i vores cocktailbar.
Åbent til 02.00
(fredag og lørdag)
Ring for reservation af en hytte 
i vores jungle-afdeling
Siddepladser: 150
Borgergade 2 · 1300 Kbh K
tlf: 33114108
www.chicos-cantina.dk

CHICO´SCHICO´SCHICO´SCHICO´SCHICO´SCHICO´SCHICO´SCHICO´SCHICO´S

Public Image Advertising

tel.: +45 33 45 46 00

web: www.publicimage.dk

Er din markedsføring
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O T H M A R

St. Kongensgade 5, 1264 København K, Telefon3332.3305
www.othmar.dk    ·   othmar@mail.dk

POSTHUSRØVERIET

19 ÅR EFTER

HISTORISK TILBAGEBLIK

Af Jeppe Marsling

For 19 år siden i november 
begik Blekingegadebanden 
Danmarks hidtil største røve-
ri på postkontoret i Købma-
gergade. Under fl ugten blev 
en ung politimand dræbt. 
Pengene gik til Palæstina. 
Forfatteren Peter Øvig Knud-
sen har kulegravet sagen.

Røverne gjorde det af sym-

pati med palæstinenserne i 
De Besatte Områder, byttet 
på hen ved 10 millioner kr. 
gik til ”en sag”, men uanset 
hvad pengene gik til efterlod 
røveriet sig ofre, der blot pas-
sede deres arbejde som post 
- og politifolk, og deres efter-
ladte. Københavneravisen 
mødte den aktuelle forfatter 

til ”Blekingegadebanden”, Pe-
ter Øvig Knudsen. 

”I den gode sags tjeneste”
Et førsteoplag på 30.000 bø-
ger af Blekingegadebanden 
II tyder på, at læserne har 
en åbenbar interesse i at un-
dersøge historien nærmere: 
om den yderste venstrefl øjs 

væbnede kamp for Palæstina 
midt på Købmagergade, om 
forholdet mellem politikerne, 
PET og politiet, om hvad ter-
rorisme er? Peter Øvig Knud-
sen forklarer om sit arbejde: 
”Min interesse for, hvilke 
konsekvenser det har, når 

RENSERIET

- Vi renser og presser fra
morgen til aften

Borgergade 18 - 1300 Kbh K
Tlf: 33 14 04 53
Åbningstider: Mandag-Fredag kl. 8-17

brodtkorb
h a i r  d r e s s i n g

onlinebooking på

www.b-hair.dk

Tlf. 33 36 24 24

St. Kongensgade 19A
1264 Kbh. K
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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
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✂

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

180,-

En tilfl ytter, der ikke kunne 
ikke drømme om at fl ytte, og 
som føler sig som -  en fuld-
boldskøbenhavner. Sådan 
betegner de radikales folke-
tingskandidat Mia Nyggard 
sig selv:

”En af de ting, der fascine-
rer mig mest ved København, 
er mangfoldigheden. Og i 
hjertet, hvor jeg bor, er et pul-
serende byliv – med grønne 
oaser inden for rækkevidde”. 
Men for Nyggard er Køben-
havn ikke blot en storby, det 
er blevet en metropol med 
nye udfordringer, især på tra-
fi kområdet, hvor Mia ønsker 
trængselsafgifter indført, for 
at trafi kken og partikelforure-
ningen mindskes til gavn for 
københavnerne:

”Og så tiltrækker metropo-
ler hårdere kriminelle miljøer, 
hvilket kræver særlige hensyn 
især fra landspolitisk side. Den 
illegale sexindustri baseret på 
kvindehandel er desværre sti-
gende i København. Hos poli-
tiet optager normalisering af 
Christiania 70 årsværk, mens 
der er sat et halvt årsværk af til 
at bekæmpe slavehandlen? Jeg 
mener, at der skal kanaliseres 
fl ere ressourcer ind i politiets 
arbejde, så at alle opgaver kan 
løftes på en anstændig måde”.

Når alt det er sagt skal vi 
ifølge den unge B-kandidat 
først og fremmest være glade 
for og stolte af at bo i en af ver-
dens bedste storbyer. Når Mia 
ikke fører valgkamp i cyber-
space er hun ”ude i virkelighe-

den” for at uddele løbesedler 
”på strategisk rigtige steder”, 
samt stemme dørklokker. Hen-
des nærmiljø er Nansensgade-
kvarteret, så måske du møder 
hende, hvis du er i nærheden. 

jm@koebenhavneravisen.dk

B-KaNdidaT 
er K-KaNdidaT
Folketingsvalget er over os. Men hvor mange kandidater bor i grunden i K? 
Avisen fandt een: Mia Nygaard (B) i Frederiksborggade.

FOLKETINGSVALG	2007

Københavneren	Mia	Nygaard.

Public Image Advertising

tel.: +45 33 45 46 00

web: www.publicimage.dk
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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

 Verden 
 som 
Landskab
 Nordisk landskabsmaleri 
1840-1910

Til 20. januar 2008. www.smk.dk
Entré 80 kr. 0-18 år gratis.

Politiken  
Berlingske Tidende  
Børsen  
Jyllands-Posten  

I oktober fl yttede designeren Sophie Be’ne’e 
Friis sin forretning “Silver Dollar” fra Vi-
borggade på Østerbro nærmere til bymid-
ten. Hun åbnede sin ny forretning i Frede-
riksborggade nr. 39 i samarbejde med sin 

partner og medejer Malene Olsson. Det er 
Sophie Benee Friis, der selv designer tøjet, 
som er stilrent og samtidig til en pris, alle 
kan betale.

caro

desigNerTØJ	FRA	ØSTERBRO	TIL	KBH	K
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Friis sin forretning “Silver Dollar” fra Vi-
borggade på Østerbro nærmere til bymid-
ten. Hun åbnede sin ny forretning i Frede-
riksborggade nr. 39 i samarbejde med sin 

partner og medejer Malene Olsson. Det er 
Sophie Benee Friis, der selv designer tøjet, 
som er stilrent og samtidig til en pris, alle 
kan betale.
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▲ fortsat fra forsiden

folk handler i overensstem-
melse med deres overbevis-
ning, startede arbejdet med 
mine dokumentariske bøger: 
Hvordan frihedskæmperne 
kunne vælge at slå ihjel ”i sa-
gens tjeneste” – og hvilke kon-
sekvenser det så fi k. Blekinge-
gadebanden så sig selv som en 
slags arvtager for modstands-
bevægelsen. De har så bare 
fl yttet deres engagement til et 
andet folk, der har fået besat 
deres land”. 

Var røveriet i Købmager-
gade bestilt udefra?

”De har aldrig modtaget 
bestillinger på den måde, 
men ideer. Dét der er specielt 
ved Købmagergade er, at de 
mangler en mand. Og her be-
der de PFLP om at sende én. 
Da bliver det internationalt 

helt konkret, og det viser, 
hvor tæt samarbejdet er”. 

Kædereaktioner
I planerne for røveriet kan 
man læse sig til, at det tunge-
ste våben blev taget med af to 
årsager: Fordi braget fra dets 
skud ville kunne skræmme 
folk væk, og for med hagl at 
kunne penetrere bildæk på 
en efterfølgende vogn. Men 
i den tidlige novembermor-
gen for 19 år siden går det for 
alvor galt, da kassevognen 
forlader Postgården og kører 
ud i Løvstræde: En politibil 
holder på tværs. Over radioen 
fra Postgården har politiet 
fået den fejlagtige melding, 
at der er blevet løsnet et skud 
i minutterne forinden: Da 
Blekingegadebanden råber 
og truer de tilstedeværende 
med våben fortolker en vagt 
en trådvogns brag af et sam-

menstød med gårdspladsen 
som et skud. Da kassevognen 
passerer den parkerede vogn, 
skyder betjenten gennem bag-
ruden på bilen. Da kassevog-
nen når op til Købmagergades 
hjørne og der holder endnu en 
politibil, stopper den op: Det 
oversavede jagtgevær affyres, 
og en betjent, der ligeledes 
har hævet sin pistol berøves 
livet. Jesper Egtved Hansen 
blev kun 22 år. 

Ville politiet have skudt, 
hvis ikke den melding om 
skud var kommet?

”Det er svært at vide. Men 
at skyde efter en fl ygtende bil 
er lige på kanten af, hvad der 
giver mening. Men betjentene 
havde ikke været inde i selve 
postgården på det tidspunkt 
og kan godt have troet, at der 
var blevet skudt. Men det gik 
jo stærkt. Alle efterrationali-
seringer er jo bagkloge”.

Søger du med bogen at få 
parterne til at forstå hinan-
den bedre?

”Det var hensigten. Jeg vil 
i hvert fald gerne forsøge at 
bibringe læseren en forståelse 
for Blekingegadebandens mo-
tiver. Et af bandens medlem-
mer siger selv, at han er ble-
vet tvunget til refl eksion ved 
mødet med mine fakta (om 
ofrenes og deres efterladtes 
tilstande, red)”.

Selv-studium
Peter Øvig Knudsen (f. 1961) 
har selv prøvet at brænde for 
en sag, da han var kommunist 
i sin gymnasietid, så at studi-
et i Blekingegadebanden også 
bliver et slags selv-studium: 

”Jeg oplevede tilfredsstil-
lelsen ved at få en enkel for-
klaring på hvordan verden er 
skruet sammen, som oven i 
købet er handlingsorienteret. 

At tilhøre arbejdsklassens for-
trop, at tilhøre avantgarden, 
var en enorm booster til selv-
tilliden: Det er MIG, der er 
ved at forandre verden. Den 
beruselse er et heftig drug til 
bevidstheden. Jeg synes ikke, 
at det er særligt beskrevet. Der 
var tusinder og atter tusinder 
i 70’erne, der var på dét drug. 
Det var både fascinerende og 
skræmmende, det har været 
en del af den undersøgelse jeg 
har begået. Enhver for form 
for fundamentalistisk ver-
densopfattelse – religiøs eller 
politisk – kan give denne fø-
lelse af kunstig meningsfylde. 
Men jeg er ikke nået frem til 
den konklusion, at man ikke 
skal handle i forhold til en 
overbevisning. Nej, jeg føler 
man har forpligtelse til at 
have en overbevisning”.

jm@koebenhavneravisen.dk
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Åbningstider
Man-Tors: 9.30 - 17.30
Fredag: 9.30 - 18.00
Lørdag: 9.30 - 14.00

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

www.pedalatleten.dk

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

ILETA 
FRIMÆRKEHANDEL

Fiolstræde 20
1171 København K

Tlf. 33 12 91 23

............49 år i Fiolstræde

Bestil dine økologiske julevarer, ænder
sejrøgæs og flæskesteg NU!

Torvehallerne kan ikke rumme 
det nuværende Grønttorv. Der-
for åbnede ”Jane’s Blomster” 
i Fiolstræde i september: En 
epoke er slut, næsten. 

Af	Sofie	Stokholm	Jacobsen

Under besøget hos Jane får øj-
nene nok at se til, lugtesansen 
omkranses af blomsterdufte. 
Forretningen i Fiolstræde 29 
ejes af Jane og hendes kæ-
reste, som de sidste fi re år 
har holdt til på Grønttorvet. 
Torvehallernes ankomst øde-
lagde fremtidsudsigterne for 
”Jane’s Blomster”. 

Fra stand til skranke
Indtil åbningen af hallerne 
blomstrer det stadig på Grønt-
torvet, og Jane er derfor en 
travl dame, der ikke har lyst 
til at svigte kunderne fra 

Grønttorvet ved at lukke stan-
den med det samme. Samti-
dig ville det være ærgerligt at 
give slip på de kunder, som 
hun efterhånden har fået et 
personligt forhold til. Derfor 
reklamerer Jane fl ittigt på 
grønttorvet før lukningen: 
Kig ind i Fiolstræde! Jane har 
dog erfaret, at det ikke er spor 
nemt at fl ytte fra et sted til et 
andet: Forretningen på Fiol-
stræde en helt ny udfordring. 
På Grønttorvet foregår salget 
udendørs med alt, hvad det 
indebærer af råb og remser 
for at fange folks opmærk-
somhed. Det er ”her det sker”, 
og Jane nyder at have fi ngeren 
på pulsen. I Fiolstræde holder 
Jane til indendøre, hvor hun 
ikke aktivt kan fange blom-
sterkiggernes opmærksom-
hed. Det er nemlig ikke tilladt 
at opstille en stand udenfor. 
Jane afslører dog, at hun til 
tider alligevel sniger sig uden-
for og drømmer sig tilbage på 
Grønttorvet.

Fordelagtige Fiolstræde 
En indendørsshop har dog 
visse fordele: Udvalget er vok-
set. Nu skal transport over 
brosten ikke længere være 
nogen hindring for opbeva-
ring af de store buketter. En 
indendørsforretning åbner 
samtidig muligheden for at 
sælge forskelligt tilbehør. 
Personlig service er også sta-
digvæk et must. Det er f.eks. 
vigtigt for Jane ikke at kræve 

ekstra betaling for blomster-
binding. Ifølge hende hører 
det med som en selvfølge! Da 
Jane blev spurgt om, hvordan 
hun får det hele til at hænge 
sammen, lægger hun ikke 
skjul på, at det er hårdt at pas-
se to forretninger på én gang. 
Og specielt om efteråret, som 
i øvrigt ikke er hendes favo-
ritårstid. Det våde og grå vejr 
inspirerer ikke just folk til at 
blomstre. Hun glæder sig der-
for til december, hvor julear-
rangementerne plejer at sætte 
skub i salget. Spirende forårs-
forelskelser og begyndende 
solskinsvejr forøger som regel 
også omsætningen. Jane nik-
ker genkendende til, at det 
positive ved at være blomster-
handler må være mødet med 
glade mennesker, som køber 
blomster til en glædelig begi-
venhed. I den sammenhæng 
er det fedt at være blomster-
handler.

ssj@københavneravisen.dk

FiolsTrÆde BloMsTrer

Jane	blomstrer	i	sin	
indendørsstand	

Siden 1992 har Kafe Knud på 
Skindergade været den ene 
af i alt to væresteder for HIV 
smittede samt deres pårøren-
de i Danmark. De ansatte på 
cafeen ved en del om Aids og 
kan derfor vejlede og svare på 
spørgsmål fra de besøgende. 

Behov for en Café 
for HIV berørte
Ane Lillegaard, daglig leder, 
henviser til den ny rapport 
”HIV og Levekår – en undersø-
gelse af hiv-smittedes levekår 
og livskvalitet i Danmark”, der 
dokumenterer at af frygt for at 
blive afvist af venner og fami-
lie - eller blive fyret på jobbet 
– fortæller kun hver tredje om 

sin hiv-smitte. Grundende til 
frygten er, at mange har for-
domme overfor de hiv-smitte-
de, da sygdommen forbindes 
med stigmatiserede grupper 
som homoseksuelle og narko-
maner. 

Netop et sted som Kafé 
Knud er derfor en nem, god 
og diskret måde for de smit-
tede at mødes med andre i 
samme situation, uden at 
skulle tage ud og opsøge folk 
i byen. I caféen danner fl ere 
selvhjælpsgrupper, der mødes 
i kursusrum, som Kafé Knud 
stiller til rådighed, mens an-
dre bare tager på café for at 
spise og drikke kaffe. 

Glæde spredtes fra Kafé 

Knud på kulturnatten 12. ok-
tober: Rigtig mange var taget 
ind for at se fl ere bands spille 
live. Ane beskriver arrange-
mentet som en kæmpesucces. 
Det næste arrangement er d. 
1. dec. i anledning af World 
Aids Dagen, hvor der afhol-
des kunstkonkurrence. Flere 
HIV smittede deltager i en 
konkurrence om frihed, hvor 
de er blevet spurgt: ”Hvad be-
tyder frihed for dig?”. Her vil 
vinderen blive kåret på Kafé 
Knud. Fra d. 29. nov. kan man 
se budene udstillet på Frista-
dens Museum for Kunst på 
Christiania. 

tmo@vdn.dk

Kafé Knud - live
Kafé Knud er en café for folk berørt af HIV. Dette er der især brug for, da en ny 
undersøgelse viser, at mange som er smittet med hiv, holder det skjult.
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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

Udvalget af italienske restauranter i 
centrum er stort, men ifølge den itali-
enske ejer af restaurant La Strada, er 
der ikke mange af disse restauranter, 
der kan leve op til den italienske ånd.

Af	Trine	Møller	

Italienernes svar på Frøken Jensens 
kogebog, ”Sølvskeen”, er netop ud-
kommet i Danmark og blevet rost af 
diverse anmeldere. Tydeligvis fi ndes 
der en begejstring for den italienske 
mad i Danmark, hvor udvalget af ita-
lienske restauranter i KBH centrum 
også er stort. Men hvad er det, der er 
så specielt ved det italienske, og hvor-
dan bliver det repræsenteret i de ita-
lienske restauranter i KBH centrum? 

En af de få ”rigtige”
Nede i kælderen på Valkendorfsgade 
11 ligger den italienske restaurant La 
Strada – eller på dansk ”Gaden”. Lys 
på bordene, gamle billeder på væg-
gene og en brændende pejs bringer 
en varm stemning frem. Her bliver 
avisens udsendte mødt af en smi-
lende ældre italiensk herre ved navn 
Gino Esposito, restaurantens ejer. 

Gino kommer fra Pompeji og har si-
den 1991 boet i Danmark, hvor han 
åbnede restaurant La Strada. Hvis der 
er nogle, som kan fortælle, hvad der 
er specielt ved det italienske, må det 
være ham! 

Gino forklarer, at italienerne er 
gode til at bruge friske krydderier, 
præparere deres mad, samt at lave 
maden enkel, så den alligevel smager 
af meget. Italienerne, forklarer han 
tilmed, er et meget fantasifuldt folk, 
som derfor er kendt for at producere 
smarte biler og eksklusiv mode. Gino 

forklarer: ”Det hele er fantasi. Hvis 
du ingen fantasi har, så kan du heller 
ikke lave noget kreativt, nyt og godt”. 
Det han mener tiltrækker danskerne 
ved Italien, er italienernes varme, 
tætte familieforhold og sociale liv. 
Måske er det også en af grundende 
til, at så mange italienske restauran-
ter blomstrer op i København cen-
trum.
     
Italiensk for begyndere…
Gino mener dog, at niveauet for de 
italienske restauranter i centrum er 

noget poppede. Mange af dem er, som 
han nævner, ikke ”rigtige” italienske 
restauranter ejet af en italiener. Kun 
tre-fi re stykker fi ndes i centrum, for-
klarer han, hvor resten ligger uden-
for. På La Strada kan københavnerne 
dog mærke den italienske stemning, 
da gæsterne her kan hygge-snakke 
med Gino, få rigtig italiensk mad på 
bordet og nogle aftener se/høre live 
musik i restauranten. 

tmo@koebenhavneravisen.dk

iTalieNsK For ØVede

Find	sydens	varme	-	i	kaminen!

”Gaden”	indendørs:	hygge	italiano
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#
Se lige her kære kunde!

Frisør Hans
Herreklip: 180,- kr.

Damer vask, klip og føn 250,- kr.
Lyse eller farvede striber 400,- kr.

Studiestræde 38 · Tlf. 33 14 54 48
Mandag - Fredag kl. 8.00 - 19.00

I 1999 kom Jatinder Singh 
Dhaliwal til Studiestræde 8, 
hvor han lige siden har prydet 
sin kiosk ARKEN i bunden 
af det gamle hus af samme 
navn. Men han fl yttede ikke 
ind uden at være sikker på, at 
der ingen spøgelser var. 

For 22 år siden kom Jatin-
der til Danmark, seks år efter 
- i 1985 - åbnede han sin første 
kiosk på Sankt Hans Torv, og 
i oktober er det otte år siden 
han fl yttede til Studiestræde. 
Allerede dengang var univer-
sitetsbygningen ARKEN, hvor 

også Peter og Martin Flens-
borg har mønt- og boghandel, 
tom, ja, som et spøgelseshus 
stod det med skæv facade og 
uden rindende vand. Vanen 
tro diskuterede Hr. Dhaliwal 
med sine nærmeste om der nu 
var spøgelser i huset, for det 
er ikke skik i Indien at fl ytte 
ind i en butik, hvor ånderne 
huserer. Ude i den mørke bag-
gård slår Dhaliwal det fast:    

- Der er ingen spøgelser. Vi 
har tænkt på det. Og snakket 
om det. Men der var bare ikke 
nogen.

Der er nu alligevel lys 
øverst oppe bag én af de med 
træplader blændende vindu-
er? Jatinder er dog sikker på, 
at nogen har lejet et kontor 
deroppe.

Klippekort på indisk
Det var aftnen juleøllen kom, 
og de studerende stod i en 
lang munter kø på det lille 
gulv. Men ikke for at købe 
juleøl, nej, de havde netop 
overstået en eksamen, og 
skulle proviantere. Hr. Dha-
liwal har indført et hit udi 
kaffenydelse - et klippekort 
(i følge kendere skulle klippe-
kort være typisk asiatisk køb-
mandskab): 10 sorte kopper 
for 65,-, og han tilføjer med en 
togkonduktørmine: ”To klip 
for en latte”. Altså en kop for 
seks en halv. Lå kiosken ikke 
så tæt på domkirken, måtte 
man udbryde: Min Gud, hvad 
vil du mer’?

Jm

iNdereN i arKeN

kaffenydelse - et klippekort 
(i følge kendere skulle klippe-
kort være typisk asiatisk køb-
mandskab): 10 sorte kopper 
for 65,-, og han tilføjer med en 
togkonduktørmine: ”To klip 
for en latte”. Altså en kop for 
seks en halv. Lå kiosken ikke 
så tæt på domkirken, måtte 
man udbryde: Min Gud, hvad 
vil du mer’?

En	stamkunde	forærede	kioskejeren	et	billede	af	ARKENs	arkitekt.	

Kaffeklippekortet

Glædelig Jul
Hos Nordisk Korthandel, scanmaps.dk �nder du �otte gaveidéer til hele familien.

Nordisk Korthandel
scanmaps.dk

Studiestræde 26-30, 3338 2638
post@scanmaps.dk

DIT KORT
vælg selv centrum og navngiv dit 

topogra�ske kort

www.scanmaps.dk/ditkort

Anno 1870

Aalborg fra 1842 og frem til i dag. 

Anno 2007Anno 1980Anno 1953Anno 1920 Pris fra 189,- kr.
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Personlig vejledning på apoteket
Velkommen på apoteket…

Her indsættes apotekets navn

Her indsættes adresse og 
telefonnummer

Efteråret giver tørre hænder, kolde næser og røde kinder, som 
minder os om, at vinteren står for døren. Sæsonens stride 
blæst og kolde vejr sætter sine spor på kroppen, som derfor 
har brug for ekstra pleje og omsorg. Apoteket tilbyder faglig 
og personlig rådgivning, så din familie kan gå den kolde og 
mørke tid vel i møde.

Efteråret giver tørre hænder, kolde næser og røde kinder, som 
minder os om at vinteren står for døren Sæsonens stride

Apoteket hjælper 
i den mørke tid

Medilax® afføringsmiddel
Kan anvendes både til børn og voksne 
samt til gravide og ammende. Nu i nye 
smagsvarianter.

Har du tid til forkølelsessår?
Tænk hurtigt - tænk Zovir®

Zovir forhindrer virussen i at sprede sig og 
medvirker aktivt i helingsprocessen.

Decubal Face Vital
Intelligent hudcreme der plejer samtidig med, 
at den stimulerer huden til selv at regenerere 
de stoffer, den mangler.

al Face Vital

Produktinformation: Medilax® Frugt og Medilax® Chokomint
Laktulose 667 mg/ml Anvendes: Mod forstoppelse. Dosering: Børn 0-5 måneder: 3-6 ml pr. døgn, børn 5-12 måneder: 10 ml pr. døgn, børn 1-14 år: 5-15 ml pr. døgn. Voksne: 15-30 ml dag-
ligt. Bivirkninger: Oppustet mave og afgang af tarmgas. Forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning. Høje doseringer (30-50 ml) 3 gange dagligt kan 
øge insulinbehovet hos diabetikere. Må ikke anvendes af personer på galaktose- eller laktosefri diæt. Kan anvendes af gravide og ammende. Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt før 
brug. Pakningsstørrelser: 100 ml, 250 ml, 500 ml og 1000 ml.  

Produktinformation: Zymelin® Ukonserveret (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Mindsker hævelse af næseslimhinden ved betændelse i bihule eller næseslimhinde. Dosering: Zymelin® Ukonserveret næsespray og Zymelin® menthol 
Ukonserveret næsespray: Voksne og børn over 10 år: Næsespray 1 mg/ml: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens anvisning. Børn 2-10 år: Næsespray 0,5 mg/ml: 1 pust 
i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Zymelin® næsedråber: Voksne og børn over 10 år: Næsedråber 1 mg/ml: 2 dråber i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens 
anvisning. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed overfor xylometazolinhydrochlorid eller et eller fl ere af hjælpestofferne samt ved grøn stær med snæver kammervinkel. Forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden læ-
gens anvisning på grund af risiko for overdosering og depression af centralnervesystemet. Bør ikke anvendes i mere end 10 dage, da hyppig og langvarig brug kan medføre hævelse af næse slimhinden og øget sekretion. Skal anvendes med 
forsigtighed af personer, der er følsomme overfor adrenerge substanser. Skal anvendes med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved forhøjet stofskifte (hyperthyroidisme), sukkersyge, forhøjet blodtryk, åreforkalkning, aneurismer, 
iskæmisk hjertesygdom, uregelmæssig hjerterytme, vandladningsbesvær på grund af forstørret blærehalskirtel (prostata), ved behandling med MAO-hæmmere og andre lægemidler, der kan forhøje blodtrykket samt ved svulst i binyrerne 
(fæokromocytom). Graviditet og amning: Graviditet: Bør ikke anvendes. Amning: Bør kun anvendes efter lægens anvisning. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, slimproduktion i næsen. 
Ikke almindelige: Tilstoppet næse. Sjældne: Ubehag i mave-tarmkanalen. Læs vejledningen i pakningen omhyggeligt. Nycomed Danmark, Langebjerg 1, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 77 11 11. Fax: 46 75 66 40. Internet:  www.nycomed.dk.

Compeed®

Forkølelsessæsonen er over os med hoste, ondt i halsen, tilstop-
pet næse og sygedage. 3 ud af 4 danskere bliver forkølet op til 
fl ere gange hvert år.
På apoteket hjælper vi hele familien med at lindre generne ved 
forkølelse. For nogle er næsespray og sugetabletter løsningen, 
mens andre har brug for et hostemiddel, som dæmper den tørre 
hoste. Det giver forkølelsesramte danskere ro til at sove om 
natten – og gør livet lidt mere udholdeligt, indtil man igen er 
på højkant. Spørg på dit lokale apotek, hvad du kan gøre for at 
slippe lettere igennem din og familiens forkølelse.

Personlig vejledning på apoteket
Hjælp til vinterens 
forkølelse på dit lokale apotek

Velkommen på apoteket…

Personlig vejledning på apoteket
Zymelin®

Decubal® Face Vital Cream 
– farvel til tør hud
Ekstra nærende og fugtgivende creme til tør hud 
i ansigtet. Med jojoba-olie, ceramider og vitamin 
B3.

DECUBAL® Compeed®

Personlig vejledning på apoteket

Compeed® plaster til forkølelsessår 
Den mest diskrete måde at behandle forkølelses-
sår på I EN FART. Giver omgående lindring ved at 
dæmpe kløe og svie. Forhindrer skorpedannelse, 
hvilket giver en mærkbart hurtigere heling.

Zymelin® næsespray 
– til stoppet næse
Zymelin® næsespray giver luft i næsen, når du 
er forkølet. Kan også bruges ved bihulebetæn-
delse.

Kongelig Hof-Apotek
Store Kongensgade 45

1264 København K
Tlf.: 33 14 11 68 

Søskendeparret Martin og 
Dorthe Kalhøj har en missi-
on: De vil udvide mængden 
af danske kunstejere. Kon-
ceptet går ud på, at søsken-
deparret begår malerierne i 

selve gallerierne, og sidelø-
bende tager imod kunder. 
Begge kunstnere oppone-
rer dog stærkt imod selve 
betegnelsen konceptkunst 
eller ”Ikeakunst”, som Mar-
tin kalder det:”De malerier, 
Ikea sælger, er ikke kunst 

men dekoration”, hævder 
han resolut og fortsætter: 
”Vi forsøger at bryde med 
både konceptkunst og dyr 
kunst. Kombinationen af 
atelier og galleri er mest 
en praktisk løsning, der 
hjælper til at holde pri-

serne nede.” Og priserne er 
bestemt værd at fæstne sig 
ved, for også på dette om-
råde skiller Galleri Kalhøj 
sig ud fra de traditionelle 
gallerier i det fashionable 
kvarter. Dorthe og Martins 
malerier sælges nemlig for 
helt ned til 6.000 kr. for et 
mellemstort maleri.

Selvom 6.000 kr. sand-
synligvis ligger en del under 
gennemsnittet for et stykke 
kunst i Frederiksstaden, er 
det stadig ingen garanti for, 
at prisen er fastsat i tid og 
rum: Dorthe og Martin be-
stemmer nemlig priserne 
efter mængden af passion: 
”Jo mere passion, jeg lægger 
i billedet, des højere sæt-
ter jeg prisen”, siger Dorthe 
frækt. Både førstegangskø-
bere og kunstkendere er 
velkomne til at se Galleri 
Kalhøjs kunstværker i Store 
Kongensgade 22. Søskende-
parret tager gerne imod en 
udfordring om at diskutere 
både kunsten og passionen 
med de besøgende.

rwj@koebenhavneravisen.dk

I oktober fi k ART ZONE i Rådhusstræde ”sin toer” i Store Kongensgade, Galleri Kalhøj: 
Her går kunst og fede checks ikke per defi nition hånd i hånd.
Af Rikke Westergaard Jensen

SØSKENDE	KalHØJ

Martin	og	Dorthe	Kalhøj	har	en	mission:	De	vil	udvide	mængden	af	danske	kunstejere.
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Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13

www.cafevictor.com
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FROKOST

ADR.: GRØNNEGADE 33, 1107 KØBENHAVN K
TLF.: 3315 1565

ÅBNINGSTIDER: MAN-LØR
FROKOST: KL. 11-15  ·  AFTEN: KL. 17-23

 G R I B  C H A N C E N  F O R 
E T  G O D T  G R E B

97 mm i matforniklet messing 
med Ø50 mm kuglelejeroset 

12.4044.74.xxx 899,-
97 mm i poleret messing med 
Ø50 mm kuglelejeroset

12.4042.01.xxx 899,-

111 mm i matforniklet messing 
med Ø50 mm kuglelejeroset

12.4054.74.xxx 1099,- 
111 mm i poleret messing med 
Ø50 mm kuglelejeroset

12.4052.01.xxx 1099,- 

 ARNE JACOBSEN

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

Af Caroline Aistrup

Café Blå Time i St. Kon-
gensgade: Første stop. Her 
var ingen problemer med 
med at få en almindelig kop 
kaffe - og så endda en god 
en af slagsen til den nette 
sum af 18 kr. Det trækker 
også op i karakterbogen, at 
caféen har lagt tæpper ud 
ved stolene på fortovet, nu 
når den åndsvage rygelov er 
trådt i kraft. Så jeg var ved 
godt mod, da jeg gik videre 
til - Dalle Valle i Fiolstræde. 
Her var det også var muligt 
at få kaffe, dog godt gemt 
nede på kortet under alle de 
smarte mælke drikke med 
kaffe i: Kaffen smagte dog 
også mest af sur kantine-
kaffe - og tæpperne? De var 
taget ind for i år. Jeg måtte 
betale 25 kr for kaffen.

På Kreutzberg i Kom-
pagnistræde har de været så 
fornuftige at sætte varme-
lamper op, så jeg glædede 
mig til at nyde en cigaret 
og til at smage deres “alm. 
kaffe” som de kalder det på 
deres kort. Kaffen var også 
rigtig god, og man få endda 
en lille vaffel med for 26 kr. 
ialt.

På Mojo i Gothersgade 
blev jeg derimod slemt skuf-
fet. Der er der ganske vist 
også varmelamper, men 
uden nogen form for varme 
i (!), og der er ordet “kaffe” 
åbenbart ikke smart nok, så 
der hedder ”americano”. Det 
er dog mest af alt en spand 
kogende vand med kaffe es-
sens i til 24 kr.

ca@koebenhaveravisen.dk

»1 sorT KaFFe, TaK!«
Københavneravisens grønnegaderedaktør har testet, om der stadig sniger sig 
en kop rigtig kaffe ind på menukortet mellem latte, macaono - og hvad det 
ellers hedder på de smarte caféer i København. Konklusionen: Det er stadig 
muligt at få almindelig kaffe. Nogle steder dog mere vellykket end andre.

Kaffepatruljen

»1 sorT KaFFe, TaK!«»1 sorT KaFFe, TaK!«
Kaffepatruljen

»1 sorT KaFFe, TaK!«»1 sorT KaFFe, TaK!«
Kaffepatruljen

Café	Blå	Time	i	St.	Kongensgade	får	6	kopper	for	deres	sorte	kaffe.

Dalle	Valle	i	Fiolstræde	får	4	kopper	for	deres	sorte	kaffe.

Kreutzberg	i	Kompagnistræde	får	5	kopper	for	deres	sorte	kaffe.

Mojo	i	Gothersgade	får	1	kop	for	deres	sorte	kaffe.

Café	Blå	Time	i	St.	Kongensgade	får	6	kopper	for	deres	sorte	kaffe.

Kreutzberg	i	Kompagnistræde	får	5	kopper	for	deres	sorte	kaffe.

- Din kontakt til 
lokal købekraft 

i Indre By

Telefon: 

33454600

qweerttyuuiopop??sdfghgjkjl?k??
lzxvbxncvxmvnm,cx.-QERTUIOP?ASDF
GHJKLÆØZXCVBNM;:!?#?%&/()=
?`§$1234567890+
???§£∞™¶[]≠±’°∑?®†¥?|?π?
?ß∂?©??????
????∫?µ????

KBH_SKJOLD_V1.pdf   02/10/06   9:39:46
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Skift dine blomster 
til en frisk buket 
fra sparekassen   
i København

SPAREKASSEN

Tid til at skifte..?

Østergade 6 - 1100  København K.
Tlf.: 7730 1515

Vi passer godt på vores kunder

Ryger-Krokodillen	efter	rygeforbudet	

Jo,	hesten	er	udstoppet:	Hestemannequindukke!

24	thébreve	–	til	de	fem	shakra’er

En	gade	med	dyr	i:	I	badstue-
stræde	12	-	over	for	“Sjaske”	

i	nr.	7,	der	sælger	tilbehør	
til	hunde	-og	katteejere	i	K.	
-	står	den	på	kaniner	i	Pink 
Shop.	Her	en	origial	kanin.

En	gade	med	dyr	i:	I	badstue-
stræde	12	-	over	for	“Sjaske”	

i	nr.	7,	der	sælger	tilbehør	
til	hunde	-og	katteejere	i	K.	
-	står	den	på	kaniner	i	Pink 
Shop.	Her	en	origial	kanin.

D. 14. september 1807 blev 
Sadelmager Dahlman grundlagt 
af Wilhelm Ludvig Dahlman, 
sadelmager ved Den Kgl. Hest-
garde. Sadelmageriet havde i 
sin tid til huse i Sadelmager-
gården, Tøjhusgade 11.

Af	Rasmus	Sørensen

Damesadler, herresadler, ri-
detøj, hatteetuier. Og sadler 
og seletøj til militæret, der 
havde heste i Den Kgl. Stald, 
samt til adelen på slotte og 
herregårde og til alle de he-
ste i de københavnske gårde, 
der skulle rides på eller køres 
med. Dahlman leverede til 
alt og alle. Og så er en hest 
jo ikke længere en hest; kun 
kendere vil se kunne se for-
skel på en ridehest og en 
trækhest. 
 
Kongen spændt for
Efter Københavns brand i 
1795, der lagde dele af byen 

øde og bombardementet i 
1807, hvor angelsakserne 
belejrede kongens Køben-
havn med 30.000 mand, 
afhændelsen af flåden, 
statsbankerotten i 1813 og 
efter dét opgivelsen af suve-
ræniteten over Norge, - godt 
og vel ti dage efter, hvor 
der er mangel på alt, også 
sadelmagere, iværksættes 
fabrikationen af sadler og 
seletøj i Tøjhusgade. Der var 
nok at tage fat på for sadel-
mageren! Den Kgl. Stalds 
165 krikker, Carlsberg hav-
de 238 travere på stald, og 
mejerierne Enigheden og 
Trifolium havde også man-
ge prustere, der skulle be-
klædes. Som anerkendelse 
udnævnte Kong Frederik 
d. VI. i 1825 firmaet til Kgl. 
Hof Sadelmager, og i 1845 
overtager sønnerne efter 
Wilhelm Dahlman- Frede-
rik og Lauritz – firmaet, der 
derefter får titlen Kgl. Hof 

Sadelmager Brødrene F. & L. 
Dahlman.

Hvad nu?
 I dag styres geschäften i For-
tunstræde af tre mænd på 
værkstedet (engang var der 
20!): Willy Hendriksen – hvis 
far startede hos Dahlman 
i 1897 - og sønnerne Frank 
og Erik er således de tre sa-
delmagermestre, der fører 
traditionen videre; fi rmaet 
bærer derfor navnet Kgl. Hof 
Sadelmager Brødrene F. & L. 
Dahlmans. Og mantraet ly-
der i dag som dengang: ”Vil 
man overleve, så skal kvali-
teten hele tiden være i høj-
sædet”. Københavneravisen 
ønsker tillykke med jubilæet 
og spørger: Har de højt esti-
merede sadelleverandører 
overvejet at sadle om i tide og 
fremstille - cykelsadler? 

rs@koebenhavneravisen.dk

daHlMaNs 200 År i sadleN

Ryger-Krokodillen	efter	rygeforbudet	

D. 14. september 1807 blev 
Sadelmager Dahlman grundlagt 
af Wilhelm Ludvig Dahlman, 
sadelmager ved Den Kgl. Hest-
garde. Sadelmageriet havde i 
sin tid til huse i Sadelmager-
gården, Tøjhusgade 11.

Damesadler, herresadler, ri-

daHlMaNs 200 År i sadleN

»Ezzelino« & »Kinesisk« 
Massage 

– GAVEKORT –

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

Prøv en
gratis

rygmassage

30 min ... kr. 180,-
60 min ... kr. 300,-
90 min ... kr. 400,-

THÉ-JUleKaleNder

rØgFri dille
Københavner Caféen, Bad-
stuestræde 10, har et sælsomt 
par på hylden: En nisse i ha-
len på en krokodille. Der er 
en dybere mening bag.    

”Krokodillen er vores lille 
vagthund, der plejede at være 
Ryger-krokodillen”, forklarer 
tjener Sune Siestø. Efter ryge-
forbudet har den mistet den 
cigaret, der i årevis har sid-
det mellem tandrækkerne i 
næbet på reptilet, hvorfor den 
har skiftet navn. ”Det forlyder 
sig at den har fået bedre kon-
di: Den kan bedre klare turen 
frem og tilbage til køkkenet”, 
fortsætter Siestø frygtløst. Ja, 
al den snak om krokodiller. 
Men hvad med nissen?

”Vi har juleselskaber fra 
maj til oktober (!)”, fortæl-
ler Sietsø, og tilføjer så alt 
absurditeten giver mening: 
”For amerikanske gruppe-
rejser. Vi klæder os ud som 
julemænd med skæg, kåber 
og det hele og serverer fl æ-
skesteg og ris á la mande for 
dem. De vil gerne prøve ju-
len med dens brune kartof-
ler, fl æskesteg med rødkål”.

På spørgsmålet om tje-
nerne får noget ulejligheds-
tillæg for denne sommerjul, 
svarer Siestø med et smil: 
”Nej, vi synes jo det er sjov. 
Og de elsker det! Men det er 
varmt…”

jm

I Brolæggerstræde – 20 
meter fra Café Sorgenfri 
– findes i kælderen det ny 
”House of The”, der i denne 
måned har noget usædvan-
ligt at byde på: En thé-jule-
kalender. 24 théportioner 
til decembers kolde dage. 
I hver af de 24 silkeposer 
er en særlig blanding - og 
et lille mantra: Bådene or-
dene og thé-bladene hen-
vender sig til én af de fem 
shakra’er, som vi ifølge 
indisk yoga-tradition inde-
holder. Den varme indiske 
yoga-mester på billedet er 
på besøg i København i to 
år og fortæller, at vedisk 
thé netop betyder tidløs 
thé: Navnet kommer fra 
indernes ældste skrifter, 
vedaerne. Ayur-vedisk thé 
betyder thé blandet med 
krydderier. Københavnera-
visens udsendte fik lov at 
se – og smage - thé-brev 
nummer 24: Hvad der står 
på vil vi ikke afsløre! Man 
kan også få sin kærestes 
navn skrevet i et hjerte på 
hvert thé-brev …  

jm



10 KBH K	 NOVEMBER	2007	ÅRGANG	2	

Tapasrestaurant, vinbar og catering

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

Efterårsmenu ud af huset
til minimum 10 kuverter

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

• Haneruller med lomo og persille
• Små tostas med gedeost, tomat og oliven
• Manchego-ost og Mahon (Nationalost fra Menorca)
• Chokolade/espressokage
• Hjemmelavet brød 155 kr,- pr. kuvert

www.krm-indretning.dk

KvKK alitetsmøbler
-- se dem i vores showrwroom

Kurt Rasmussen Møbelværkstedeeder
Borgergade 27C, 1300 K. Tlf. 38 87 75 60

VViVV ti iltt bll yb deyy r desuden
1.1 klall sses ombetrærr kning!

Hvor forlaget Gyldendal ligger 
gik københavnerfilosoffen 
Søren Kierkegaard (1813-55) 
engang i skole. Forlagsredak-
tør Gert Posselt, der netop har 
redigeret Gyldendals sidste 
bog om Kierkegaard, viste 
avisens rundt.

Af	Rasmus	Sørensen,	kulturredaktør

I Klareboderne 3 har forlaget 
Gyldendal ligget siden 1770, 
hvor Søren Gyldendal købte 
sig ind. Fra 1812 lejer han 1. og 
2. sal i hovedbygningen ud til 
Borgerdydskolen, og frem til 
1852 har skolen ligget her og 
sat sit præg på kvarteret, hvor 
200-300 elever havde deres 
daglige gang. Kigger man ind 
gennem porten til gården ses 
en mindeplade, der bevidner, 
at Søren Kierkegaard i årene 
1821-30  var at finde på dati-
dens skole. Her tog Gert Pos-
selt venligt imod på en kølig, 
klar efterårsdag.

Søren på skolebænken
Hvad har huset her betydet for 
Søren Kierkegaard?

”Som man kan læse sig 
til, har Kierkegaard haft et 
ganske godt forhold til sko-
len, hvor der undervistes i 

både latin, græsk og hebræ-
isk. Fra hans tid som elev går 
der en historie om, at han 
en dag midt i timen efter at 
være blevet irettesat slår en 
høj latter op, hvorfor læreren 
bliver vred, tager sin frakke 
på og siger: ”Enten går du el-
ler jeg!” Kierkegaard tænker 
sig om et øjeblik, og svarer 
så: ”Så er det bedst, jeg går”. 
Senere blev han faktisk selv 
timelærer – hvilket ikke var 

unormalt – i latin og mulig-
vis græsk efter at han var ble-
vet student og begyndte at 
læse på universitetet. På den 
måde blev han kollega med 
sine gamle lærere - og ringen 
var sluttet”. Kierkegaard fik, 
mens han var elev, tilnav-
net Søren Sok – måske fordi 
hans far var hosekræmmer 
- og han fik også øgenavnet 
”Chordrengen”, fordi hans tøj 
mindede om det, som kirke-
skolernes elever gik i.

Hvad har Søren Kierkega-
ard betydet for huset?

”Kierkegaard har efter-
følgende ikke haft den store 
betydning for Gyldendal, 
der udelukkende virkede 
som forlagsvirksomhed. Alle 
hans bøger blev udgivet på 
C.A. Reitzels Forlag, som 
endnu ligger i Nørregade, 
med uundtagelse af én, som 
udkom på Gyldendal og er 
skrevet under pseudonymet 
H.H.: ”Etisk-religiøs småaf-
handling” fra 1849”.

Sørensen om Kierkegaard
For Gert Posselt har det været 
”gevaldigt spændende” at bi-
drage til det sidste nye skud på 
stammen af Kierkegaard-udgi-
velser fra Gyldendal: Den nu 

afdøde forfatter Villy Søren-
sens livslange dialog med filo-
sof-forgængeren. I bogen findes 
optegnelser fra ungdomsårene 
frem til den modne forfatters 
essays om åndsfællen. 

Det er endnu ikke for sent 
at stikke hovedet ind i den 
fine gård i Klareboderne og 
se stedet, der var af afgøren-
de betydning for Danmarks 
største tænker - og som nu 
altså også har givet liv til 
en ny afgøre udgivelse. Men 
fremover vil porten være 
lukket til hverdag, og der vil 
kun være adgang omme fra 
Pilestræde. Men sådan var 
det ikke i gamle dage...

rs@koebenhavneravisen.dk

KierKegaards sKolegaard

”Sørensen	om	Kierkegaard	–	
Villy	Sørensens	udvalgte	artikler	
om	Søren	Kierkegaard”,	
Forlaget	Gyldendal	2007,	295	sider.

Forlagsredaktør	Gert	Posselt	i	
Kierkegaards	skolegaard
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loKalT 
eNgageMeNT	
OG	SUNDT	UDSYN

Den lokale forankring er kernen i Københaveravisen. 
Hver bydel har sin lokalredaktion, der skriver om stort 
og småt – og giver plads til de vigtige lokale debatter, 
der holder kvarteret og byen i gang. Og vi sammenhol-
der Indre By med andre metropoler rundt om i verden, 
når sammenligningen kan tilføje noget væsentligt til 
København K.  

Den journalistiske blanding har københavnerne 
taget godt imod. I dag har avisen hele 1,2 læsere pr. 
eksemplar ifølge en måling fra LN Analyseinstitut. 

Københavneravisen er en sammenslutning af de 
tidligere bydelsaviser Stræderne, Rendestenen, Frede-
riksStaden, Grønnegadekvarteret, Rundetaarn Avis og 
Nansensgade & Omegns Avis. 

Københavneravisen	er	den	direkte	vej	til	
synliggørelse	i	Indre	København.	Vores	
kompakte	avis	udkommer	hver	måned	i	
10.000	eksemplarer,	og	leveres	på	gade-
plan	til	alle	butikker,	caféer,	restauranter	
og	frisører	i	hele	København	K
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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 

NAVN:		............................................................................................

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

✃

Ørestadsselskabet er i fuld 
gang med undersøgelser af 
jordbunden i forbindelse 
med Metro Cityringens 
konstruktion. De indle-
dende geotekniske borin-
ger giver arkæologerne ved 
Københavns Bymuseum en 
sjælden mulighed for at få 
et indblik i undergrunden. 
Senest er 5 kister fra den 17. 
århundrede blevet fundet.
Gravene med de formodede 
pestofre er bragt for dagens 
lys ved Rådhuspladsen nær 
hornblæserne, der fra 1665 
til 1934 har været beliggen-
heden for den gamle Vartov 
Hospitals kirkegård. 

Pest-epidemien i 1711  
Ørestadsselskabet er i fuld 
gang med undersøgelser af 
jordbunden i forbindelse 
med Metro Cityringens 
konstruktion. De indle-
dende geotekniske borin-

ger giver arkæologerne ved 
Københavns Bymuseum en 
sjælden mulighed for at få 
et indblik i undergrunden. 
Senest er 5 kister fra den 17. 
århundrede blevet fundet.
Gravene med de formodede 
pestofre er bragt for dagens 
lys ved Rådhuspladsen nær 
hornblæserne, der fra 1665 
til 1934 har været beliggen-
heden for den gamle Vartov 
Hospitals kirkegård. Pest-
epidemien i 1711  kostede 
op i mod 20.000 københav-
nere livet, 1/4 af Køben-
havns befolkning. 

”Forpestet” undergrund
Den arkæologiske studen-
termedhjælper på Køben-
havns Bymuseum, Stine 
Damsbo Winther, fortæller 
om betydningen af fundet: 
”Vi har stort set ingen tidli-
gere fund af pestgrave i Kø-
benhavn, derfor er fundet 
vigtigt for os.” 

 Stine Damsbo Winther 

slår dog fast at fundet 
skal undersøges nærmere: 
”Pest efterlader ikke nogle 
tydelige spor, derfor er en 
undersøgelse af knoglerne 
nødvendig.” Stine konsta-
tere at dette bedst kan af-
gøres ved en DNA undersø-
gelse, og fortsætter: ”Er der 
tale om Pest – giver det os 
rigtig gode muligheder for 
at få en bedre forståelse 
for de sociale aspekter om-
kring pesten i København, 
samt information om hvor-
dan man behandlede de 
syge.”

Arkæologiske udgrav-
ninger ved Rådhuspladsen, 
Nytorv, Gl. Strand, Nikolaj 
Kirke og Kongens Nytorv 
skal gennemføres før Øre-
stadsselskabet påbegynder 
konstruktionen af Cityrin-
gen på strækningerne. Der-
for indledes de arkæologi-
ske udgravninger i 2009.

tm@koebenhavneravisen.dk

eNgageMeNT
OG	SUNDT	UDSYN
Københavneravisen	er	den	direkte	vej	til	
synliggørelse	i	Indre	København.	Vores	
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PesTgraVe FUNdeT
Ved rÅdHUsPladseN?

5 INTAKTE KISTER MED KNOGLER OG ET HELT VELHOLDT 
SKELET ER FUNDET VED RÅDHUSPLADSEN – OFRE FOR DEN 
STORE KØBENHAVNSKE PEST-EPIDEMI I 1711? 
Af Tobias Mortensen

Barneskelet	fundet	i	en	af	gravene.Barneskelet	fundet	i	en	af	gravene.




