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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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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´S

RENSERIET

- Vi renser presser fra
morgen til aften

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

I septembermåneds budgetaftale 
afsattes midler til forberedelse 
og afvikling af FN-klimatopmødet 
og til initiativer, som skal vise, 
”at København vil gå foran”: I alt 
150 mio. kr. I sommer blev byen 
verdens første officielle cykelby.  
Vi er midt i en grøn bølge!

Af J. Marsling og M. Wang

Ikke uden grund var Miljø– og 
Teknikborgmester Klaus Bon-

dam en nærmest lykkelig 
mand 22. september: 

”København 
skal være 

den 

hovedstad i verden, som har 
det bedste storbymiljø. I bud-
gettet for 2008 er der afsat 
midler til at komme det mål 
endnu nærmere. Blandt andet 
initiativer som en “dobler” på 
cykelområdet - altså 75 mio. 
kr. yderligere over tre år, re-
novering af byens legepladser 
og intelligente trafi kløsninger 
- Alt sammen tiltag, der skal 
gøre vores by bæredygtig og 
endnu bedre at bo i”. Pengene 
skal bl.a. bruges til forsøg med 
brintkøretøjer, intelligent tra-
fi kstyring, energibesparelser, 
klimavenlig byudvikling og 
kampagner mv. Der afsættes 

BMW 1600 - ÅRG. 1968
PRIS: KR. 69.000
TEL.: 30 22 55 38
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KILROY HAVDE I 
SKINDERGADE PYNTET OP  

TIL BACPACKERMESSE

EN MYSTISK INTERESSANT 
SINDSSTEMNING ER HENLAGT 

ROSENBORG SLOTSHAVE

SNEGLEN HAR SPREDT SIG OVER 
HELE DANMARK, HVOR DER 

SÆLGES KOPIER MED SUCCES

»NATTEN ER MØRK OG MYSTISK« 
VAR SLOGANET TIL DEN 

FØRSTE KULTURNAT I 1993

FOREDRAG PÅ NATIONALMUSEET 
I ANLEDNING AF 200-ÅRS 

FØDSELSDAG

 Verden  
 som  
Landskab
 Nordisk landskabsmaleri 1840-1910

The Burlington Magazine: 
“en betagende oplevelse af naturens magi”

Til 20. januar 2008. 
www.smk.dk

Entré 80 kr. 0-18 år gratis.

I septembermåneds budgetaftale hovedstad i verden, som har 
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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

LEDER

»DAGLIGDAGSHÆNDELSERNE«

www.krm-indretning.dk

KvKK alitetsmøbler
-- se dem i vores showrwroom

Kurt Rasmussen Møbelværkstedeeder
Borgergade 27C, 1300 K. Tlf. 38 87 75 60
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Jørgenholst_41x100.indd   1 11/05/06   10:36:21

Grunden til, at hundredetusinder af køben-
havnerne bør bekymre sig om, hvorvidt Kø-
benhavns Brandvæsen har 13 eller 23 spe-
cialuddannede røgdykkere, er at de tager 
metroen – eller s-toget fra Nørreport. Brand-
væsenet kan klare alle ”dagligdagshændel-
ser” med det normale beredskab, men efter 
at tre bomber sprang i London p.g.a. Irak –og 
Aghanistankrigene, er det ikke kun ”daglig-
dagshændelser” vi kan komme ud for. Daglig-
dagen er ændret.

11. september ville denne lederskribent 
med metroen fra Kgs. Nytorv til Ørestaden 
for at købe en sofa i Fields. Formodede ”ter-
rorister” var herhjemme blevet anholdt få 
dage forinden, dørene åbnede sig i stålslan-
gens bug, og selvom jeg ingen sofa ejede, ville 
benene ikke ind. Det forekom mig absurd at 
skulle overveje situationens for og imod, altså 
ulykke versus lykke, risiko for en skadet fod 
versus muligheden for en sofa, men jeg bero-
ligede mig med, at eftersom jeg efterhånden 
oplever befrielsen af Irak som en besættelse 
og ikke abonnerer på Jyllandsposten, måtte 
jeg være et mindre mål end andre. I toget gik 

det op for mig, at alle passagerer var i samme 
båd. Kom der en gengældelsesaktion på tog-
turen ville straffen blive kollektiv. 

Lige siden folkeskolen har jeg fundet kol-
lektiv afstraffelse uretfærdig, men jeg forstod 
godt princippet: Hele klassen måtte bøde ind-
til de skyldige var stillet til ansvar. Det kan 
synes komplet uretfærdigt, men det er et ret-
færdighedsprincip. Der skulle blot een fuld 
fan til at afbryde to nationers fodboldkamp 
foran millioner af seere: Det synes umuligt 
at unddrage sig kollektivt ansvar, - når det 
virkelig gælder. 

Derfor er vor tids største spørgsmål om ”vi” 
som demokrater kan stilles kollektivt til an-
svar for demokratiets handlinger? Og om ”de” 
religiøse kan stilles kollektivt til ansvar for 
handlinger i religionens navn? I alle livets sa-
ger gælder det, at man må forstå hvorfor noget 
kan ske, for at kunne undgå det. Og hvis ikke 
man mener det kan undgås, for at modstå det. 
Pressens vigtigste opgave er at give plads til – 
og om muligt lede - diskussion. Diskussionen 
er vort vigtigste terrorberedskab.

Københavneravisen
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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























▲ fortsat fra forsiden

DELEBILISMEN 
EKSPLODERER
Københavns miljøpris 2007 
gik til Foreningen Københavns 
Delebiler, der på tre år har 
forøget medlemstallet fra 16 
til 525. 

Af Jeppe Marsling

I motivationen bag prisover-
rækkelsen hed det: ”Køben-
havns Delebiler med 525 
medlemmer og 46 delebiler, 
gør en aktiv indsats mod ét 
af Københavns største mil-
jøproblemer – trafi kken. 
Foreningen vurderer, at de 
46 delebiler har medført at 
184 biler er fjernet fra ga-
den med mindre luft –og 
støjforurening til følge. De-
lebilerne skåner atmosfæren 
for 144,5 tons CO2 om året”. 
Juryen bestod af blandt an-
dre Naturfredningsforenin-
gen, Uniscrap A/S og Kuben 
Byfornyelse Danmark, der 
håbede, at København bliver 
forbillede for lignende initia-
tiver i andre større byer i ind- 
og udland.

Ud over det ærefulde di-

plom var prisen på 25.000 
kr., et klap på motorhjel-
mene, samt nyheden om, at 
kommunen har reserveret 
150 gratis parkeringspladser 
rundt om i byen, hvoraf de 
første 80 allerede er anlagt. 
En taknemmelig formand for 
Københavns Delebiler, Kim 
Skytte, udtaler til Københav-
neravisen: ”For tre år siden 
var vi 16 medlemmer, i dag er 
vi 525 medlemmer, - og nye 
strømmer til hver måned”. 
Københavns Delebiler råder 
over 6 forskellige typer biler, 
fl est Skoda Sabia Stationcars, 
da det netop er stationcars 
medlemmerne efterspørger. 
”De kører fuldstændig upå-
klageligt, tilmed i nærheden 
af 20 km. på literen”, fortæl-
ler Skytte. Foreningen har 3 
fuldtidsansatte, der sørger 
for at alt er i orden: Mekanik 
som booking. Der kan opret-
tes enten privatmedlemskab 
eller erhvervsmedlemskab. 
Kør en tur forbi: www.ko-
ebenhavnsdelebiler.dk

jm@koebenhavneravisen

godt 8 mio. kr. til trængsels-
afgiftsundersøgelse, lokalt 
miljøarbejde sikres med en 
årlig bevilling på 12 mio. kr, 
og der afsættes yderligere 75 
mio. kr. til forbedringer for 
cyklisterne.

Cykelby med delebiler
I april var der cykler i luf-
ten: Med overskrifter som 
”Cykelby i verdensklasse” 
(Dansk Cyklist Forbund), 
”København er verdens før-
ste offi cielle cykelby” (Won-
derful Copenhagen), samt 
”Cykling giver København 
positiv omtale”(Politiken) 
steg opmærksomheden om 
Københavns voksende status 
som cykelby. I anledning af 
Tour De France skrev de bri-
tiske aviser om danskernes 
ivrige cykling og gav hoved-
staden positiv omtale. Den 
Irske energiminister pro-
klamerede straks, at Dublin 
skulle blive en stor cykelby 
på linje med Amsterdam og 
København. Idrætsfonden 
Danmark forventer at turi-
stomsætningen forøges med 
knap 200 millioner kr.

Men cykelparkeringen 
halter bagud og Bondam, der 
nok mener, at København så 
småt har overhalet Amster-
dam som verdens førende 
cykelby, blev med egne ord 
”slået ganske omkuld”, da han 
hørte, at de i Amsterdam har 
besluttet at opføre 14.000 nye 
cykelpladser.  I København er 
der foreløbigt udsigt til 2700 
nye pladser.

Delebilerne er ligeledes 
kommet i den grønne fører-
trøje. Foreningen Køben-
havns Delebilers medlemstal 
er på tre år steget fra 16 til 525 
(!). I september fi k de Køben-
havns Miljøpris 2007. Sidst - 
men ikke mindst – har over 
500 københavnske virksom-
heder siden 2001 tilsluttet sig 
Københavns miljønetværk, et 
frivilligt forum for virksom-
heder, der deler kommunens 
grønne målsætninger.  

Miljøets OL
Et af de afgørende fokus-
punkter i dette års budget 
er miljø og klima , og Klaus 

Bondam ser frem til at 
komme i gang med forbe-
redelserne til det store FN-
topmøde, der kan kaldes et 
slags miljøets OL:

“København skal være 
vært for klimatopmødet i 
2009. Det er klart, at vi skal 
spille en afgørende rolle 
som by i denne globale be-
givenhed. Men det hand-
ler ikke kun om at se frem 
mod 2009, det handler om 
at se endnu længere. Derfor 
investerer vi i bæredygtig 
byudvikling i Nordhavn og 
i intelligent trafikstyring. 
Med budgettet tager vi et 
stort skridt mod en grøn-
nere by med flere mulighe-
der for os alle. Vi har fokus 
rettet mod et sundt liv i en 
sund by”. 

BB-banden Bjerregaard 
og Bondam er ikke indi-
vider med små armbevæ-
gelser. Spørgsmålet er om 
deres vindmøllefavne vil 
gøre andre storbyer grønne 
af misundelse, mens Veje 
og Anlæg i København vil 
lide? Men Bondam synes 
ikke at have overset noget: 
“For første gang i min tid 
her på rådhuset er der ble-
vet sat penge af i budget-
tet til vejvedligehold. Det 
skaber måske ikke de store 
overskrifter, men den slags 
langsigtede investeringer 
er nødvendige, hvis vi al-
vorligt mener, at vi vil ef-
terlade en by i langt bedre 
stand til de næste genera-
tioner”.

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
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ILETA 
FRIMÆRKEHANDEL

Fiolstræde 20
1171 København K

Tlf. 33 12 91 23

............49 år i Fiolstræde

BACKPACKERMESSE
Fra perronen: Korstoget er forsinket

150 ÅR MED KOMEDIER OG TRAGEDIER
18. september 1857 slog Folke-
teatret første gang dørene op for 
publikum. Det gør det til landets 
ældste fungerende teaterhus. 
En flot fotobog er på gaden – og 
seks jubilæumsforestillinger.

Af Sofie Stokholm Jacobsen

Vi har noget at fejre - Folke-
teatret fylder 150. Teatret har 
slået dørene op til 150 års ju-
bilæum med en stort opsat, 
nyskrevet forestilling i farver 
og bredformat om monarken 
Kong Knud den Kedelige, som 
viser sig ikke at være så kede-
lig endda. Publikum morede 
sig kongeligt – eller skal vi sige 
folkeligt, da forestillingen blev 
skudt i gang med livlig sang og 
dans i fl otte kostumer. 

Folkesjælen lever
I jagten på et kongeligt til-
navn, som bliver indbegrebet 
af hele den danske folkesjæl, 
præsenteres vi for pragt-
fulde skjoldmøer, drabelige 
kampscener og et væld af let-
påklædte showdansere. Opfø-
relsen trækker tråde tilbage til 
den tidlige middelalder, hvor 
Vølvens spådom sender Kong 
Knud og hans tro følge på en 
færd gennem hele Europa til 
det hellige land for at fi nde 
en grundsten. Den viser sig at 
være fundamentet under hele 
den danske folkekarakter. 
Fremmedfjendsk og temmelig 

kedelig. Kong Knuds – og den 
danske befolknings - identi-
tetskrise er dermed hoved-
temaet i fortællingen. Kong 
Knud fastslår, at ”en konge 
skal være som sit folk”; det vil 
sige kedelig?

En tydelig kontrast til nuti-
dens integrationspolitik kom-
mer til udtryk, da en fætter 
- og kusinefest skildres, hvor 
al udvandring fra Danmark 
forbydes.Derudover byder 
showet på burkastrip og DSB’s 
korstog, som selvfølgelig er for-
sinket! 

Folketeatret lever til fulde 
op til dets folkelige profi l, 
med skuespillernes brug af et 
ukompliceret hverdagssprog 
og alt, hvad det indebærer af 
bandeord og platte morsomhe-
der. Den herlige og afslappede 
stemning blandt skuespillerne, 
som åbenlyst morede sig med 
hinanden undervejs, smit-
tede i høj grad af på publikum. 
Hovedrollen spilles af Steen 

Springborg, og opførelsen er 
skrevet af en helt ny, dansk for-
fatterkonstellation - Jacob Mor-
ild og Flemming Jensen, som 
tydeligvis har ladet sig inspi-
rere et sted fra. Monty Python 
har ikke levet forgæves. Der er 
kokosnødder og skøre anima-
tioner på Folketeatret.

Glæden har gavnet teatret
I anledning af Folketeatrets 
jubilæum har Per Lykke udgi-
vet bogen ”Folket til gavn og 
glæde”, en indbydende foto-
bog, som skruer tiden tilbage 
til åbningen af Folketeatret og 
deler ud af de mange minder. 
Folketeatret er ikke blot et tea-
terhus i Nørregade, men hele 
Danmarks teater. Det åbnede i 
1857 med inspiration fra Paris, 
som dengang blev betragtet 
som Europas teatercentrum. 
Hans Wilhelm Lange var tea-
trets grundlægger og fungere-
de som direktør indtil sin død 
i 1873. Han formåede at skabe 

en hyggelig og folkelig tone, 
som stadig holder stik. Teatret 
blev almuens og middelstan-
dens skuespilhus, og børn i alle 
aldre var velkomne i modsæt-
ning til i Det Kongelige Teater, 
hvor minimumsalderen lød på 
ti år. Faktisk blev Folketeatret 
skabt som modsætning til Det 
Kongelige Teater og har siden 
hen fået kamp til stregen – 
også af Dagmarteatret og Det 
Ny Teater. Gennem de 150 år 
Folketeatret har eksisteret, har 
de fl este københavnske scene-
kunstnere lige fra Bodil Ipsen 
og Osvald Helmuth til Kjeld 
Petersen og Dirch Passer op-
trådt her. Alle har de medvir-
ket til at virkeliggøre ordene 
fra Adolph Reckes åbningspro-
log, som også har givet navn 
til Folketeatrets jubilæums-
bog, om at teatret i Nørregade 
skulle være ”Folket til Gavn og 
Glæde”. Det skal nemlig ikke 
være nogen hemmelighed, at 
Folketeatret har haft svære 
perioder – og måske ligefrem 
haft identitetskriser. Malene 
Schwartz, den fungerende tea-
terchef fra 2005 til 2007, for-
måede dog atter at sætte skub i 
billetsalget ved bl.a. at satse på 
Astrid Lindgreens eventyr til 
musik af Folketeatrets gamle 
ven Sebastian. Noget tyder på, 
at teatret nu har fundet grund-
stenen og dets egen folkelige 
identitet. 

ssj@koebenhavneravisen.dk

Det kedelige vejr er grunden til, at 
så mange mødte op til Kilroy Tra-
vels’ ”Roadshow” i Skindergade.

Af Trine Møller

Skyerne tynger for alvor him-
len, vinteren er nær. I sådan en 
tid, er der mange som bliver 
vinterdeprimerede (hvis det 
ikke allerede er sket, grundet 
det skuffende sommervejr), 
hvorfor tanken om at rejse 
langt væk til sol og varme ikke 
lyder dårlig. Dette var der ty-
deligvis fl ere, som også mente 
hos Kilroy i Skindergade hin 
tirsdag sidst i september.

Backpacker-messe
I Skindergade var der pyntet 
op med sorte balloner, sat telte 
op i gården, og lagt rød løber 
ud. Anledningen var, at Kil-
roys ”Roadshow” ankom til 
København. Roadshowet er 

en rejse-messe for backpack-
ere, hvor 22 af Kilroys samar-
bejdspartnere har rejst rundt 
til diverse nordiske lande for 
at fortælle besøgende om rej-
semuligheder. Der var også 
konkurrencer, rabatter og gra-
tis Cult-drik. Det så dog ikke 
ud til at være de gratis goder, 
som alene trak folk til arrange-
mentet. Flere stod ligefrem og 
ventede på at komme til at tale 
med nogle af Kilroys samar-
bejdspartnere. De rejselystne 
besøgende, som den udsendte 
rapporter talte med, var der 
heller ikke for goderne, men 
for at samle inspiration til en 
eventuel rejse. Ingen af de be-
søgende Københavneravisens 
udsendte talte med forfaldt til 
impulskøb den pågældende 
dag, men rejsefrø er sået: Hvor-
til – og med hvem står endnu 
hen i det uvisse.  

tmo@koebenhavneravisen.dk
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deligvis fl ere, som også mente 



5OKTOBER 2007 ÅRGANG 2  

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

Nyheder
Fede nye kvaliteter
Aktuelle farver
Nye bøger

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

DEN NØGNE SANDHED?
På teater PLEX i Kronprinsens-
gade begravede de sidste men-
nesker på jorden de næstsidste.  

Af Trine Møller

Alting er normalt - lige indtil 
man når teatret PLEX i Kron-
prinsessegade! Forestillingen 
”Same, Same But Different” – 
et samarbejde mellem danske 
Teater TaTar og irske Locus 
Theatre Company – åbner for 
en komplet anden verden, hvor 
det første spørgsmål, man som 
publikum får stillet, er: ”Hvad 
ville du gøre, hvis du var det 
sidste menneske på jorden?”. 

Tre mennesker lever isole-
ret fra resten af verden, da en 

dødelig epidemi begynder at 
udslette byens indbyggere. På 
scenen stivner pludseligt den 
ene, de to andre checker ved-
kommendes øjne og puls, put-
ter vedkommende i en trille-
bør, tager skoene af den afdøde, 
kører den døde ud bagved, sæt-
ter skoene på gulvet og hælder 
jord over dem. Desværre bliver 
dette gjort så mange gange, at 
det bliver – absurdteater? Er 
det dét som de sidste på jorden 
skal gøre: Begrave de næstsid-
ste? Men håb var der da, for 
til sidst håbede man, at skue-
spillernes hovedrolle selv ville 
dø, så showet kunne slutte. På 
plakaten viser PLEX nøgne 
mennesker iført trillebør, men 

i stykket er skuespillerne ikke 
nøgne – den nøgne sandhed er, 
at det er ren promotion.  

Forestillingen er lavet i et 
nært samarbejde mellem in-
struktør, performere, kompo-
nist, dramaturg, koreograf og 
scenograf/lysdesigner, hvad 
tydeligt sås: Koreografi en var 
rigtig god og veltænkt. Ud 
over krampagtige bevægelser 
og underlige scener, var der 
også oprigtig humor at fi nde 
i skuespillet. I Dublin blev det 
godt modtaget: Måske er de 
mere modtagelige for død og 
begravelse derovre? PerPLEX? 
Forestillingen spilles frem til 
d. 6. okt.

tmo@koebenhavneravisen.dk
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www.apotekeren.dk

Når efteråret melder sig med blæst, regn og rusk, sætter det 
ofte sine spor med stoppede næser, ømme halse, tørre hænder 
og kinder. Spørg på apoteket, hvad du og din familie kan gøre 
for at gå efteråret sikkert i møde.

Når efteråret melder sig med blæst, regn og rusk, sætter det 
ft i d t d h l t h d

Få hjælp til efterårets 
gener på apoteket

Nicotinell Fruit®

Nicotinell Fruit® er en knasende, sprød og blød 
nikotintyggegummi som fordobler dine chancer 
for rygestop.

Nicorette® Inhalator erstatter 
en cigaret i hånden og munden.
Med Nicorette® nicotininhalator kan du ”ryge røgfrit”. 
Og hvis du har planer om at stoppe helt, fordobler den 
dine chancer for at lykkes med projektet.

Zymelin® 
– giver luft i næsen ved forkølelse

Produktinformation: Zymelin® Ukonserveret 1 mg/ml (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Mindsker hævelse af næseslimhinden ved betændelse i bihule eller næseslimhinde. Dosering: Voksne og børn over 10 år: 1 pust 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 lægens 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. Pakninger: Næsespray med eller uden menthol 1 mg/ml 10 ml. Læs vejledningen i pakningen omhyggeligt. Nycomed Danmark ApS, Langebjerg 1, 4000 Roskilde. 
Tlf.: 46 77 11 11. Fax: 46 75 66 40. Internet:  www.nycomed.dk. Forbrugerinformation: Nicotinell indeholder nikotin og anvendes som hjælpemiddel ved tobaksafvænning og rygereduktion. Nicotinell tyggegummi frigiver nikotin ved tygning. Der kan forekomme irritation i halsen, svimmelhed, hikke, tarmluft og mavetarmgener. 1 stk. tyggegummi tyg-
ges ved rygetrang, dog maksimalt 25 stk. tyggegummi dagligt. Efter 3 måneder nedsættes forbruget. Brug udover 1 år anbefales ikke. Ved et cigaretforbrug under 20 dagligt anvendes 2 mg tyggegummi. Ved et forbrug på mindst 20 cigaretter dagligt anvendes 4 mg tyggegummi. Bør ikke anvendes af børn under 15 år uden lægens anvisninger. Bør ikke 
anvendes ved tilstande, hvor rygning normalt frarådes. I alle pakninger ligger en brugsvejledning, som bør læses grundigt. Novartis Consumer Health – Lyngbyvej 172 – 2100 København Ø – Tlf. 39 16 84 00. www.nicotinell.dk. Nicorette® Inhalator. 10 mg nikotin (4 mg frigøres) pr. inhalatorprop. Bruges til behandling af tobaksafhængighed gen-
nem lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Støtte og vejledning øger normalt succesraten. Anb. brug maks. 1 år. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Rygere med nyligt forekommende, alvorlige hjerte/karlidelser bør stoppe uden brug af medicinbehandling. Er det ikke muligt, kan behandling med Nicorette overvejes i 
samråd med lægen. Bør bruges med forsigtighed af personer med alvorligt forhøjet blodtryk, stabile hjertekramper, svækket hjerte, lidelser i hjernens blodkar, tillukning af blodkar langt fra hjertet, nylig bypassoperation i hjertet eller en anden blodkaroperation, sukkersyge, ukontrolleret forstørret skjoldbruskkirtel, hormonproducerende svulst oftest i bi-
nyremarven, moderat til alvorlig nedsat leverfunktion, alvorligt nedsat nyrefunktion, aktive sår i mave eller tolvfi ngertarm, kronisk halssygdom eller lidelse i lungerne. Tal med lægen, hvis du tager medicin med et af fl g. indholdsstoffer: theophyllin, clozapin, ropinirol, imipramin, olanzapin, clomipramin, fl uvoxamin og fl ecainid, da dosis evt. skal justeres. 
Bør ikke bruges af gravide/ammende uden lægens anb. eller til børn u.15 år. Risikoen ved brug under graviditet/amning bør dog afvejes over for risikoen ved fortsat rygning. Bivirkninger: Alvorlige: Sjældne: Overfølsomhedsreaktioner, f.eks. pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals, besvimelse. Meget sjældne: Midlertidigt 
hjertefl immer. Ikke alvorlige: Alm./meget alm.: Hovedpine, svimmelhed, mave/tarm-gener, opkastning, hikke, kvalme, øm/irriteret/brændende fornemmelse i mund/hals, næsetilstopning, hoste, søvnløshed. Ikke alm.: Hjertebanken. Dosering: 6-12 propper dgl. Ved rygestop: Hold helt op med at ryge. Brug inhalatoren i mindst 3 mdr. med fuld dosis, før 
forbruget langsomt nedtrappes og afsluttes, typisk efter 6 mdr. Ved rygereduktion: Bruges ved rygetrang for at forlænge de røgfri intervaller mest muligt og dermed reducere det dgl. cigaretforbrug. Du bør have reduceret cigaretforbruget permanent og indledt et totalt rygestop inden 6 mdr. Søg faglig rådgivning, hvis et seriøst rygestop ikke er forsøgt in-
den 9 mdr.  I komb. med Nicorette depotplastre: 15 mg plaster bruges sammen med 4-5 inhalatorpropper dgl. i 6-12 uger. Nedtrapning: 10 mg plastre dgl. i 3-6 uger, efterfulgt af 5 mg plastre dgl. i 3-6 uger - i begge tilfælde suppl. med 4-5 inhalatorpropper dgl. Eller: Brugen af plastre stoppes, og brugen af inhalatoren nedtrappes gradvist over 12 mdr. 
Pakninger: 18 stk. el. 42 stk. Alle pakninger indeholder en indlægsseddel, som bør læses omhyggeligt. McNeil Denmark ApS tlf. 70 20 52 12 www.nicorette.dk. Juli 2007

Velkommen på apoteket…

Kongelig Hof-Apotek

1264 København K
Store Kongensgade 45

Tlf.: 33 14 11 68

✂

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

180,-

KULTURNATTEN FYLDER 14

Den 75-årige billedhugger Ja-
cob Bang fl ytter fra sin bolig 
i Store Kongensgade 60 I mere 
end tyve år har han boet på 
adressen, men nu presser 
huslejen ham ud. Han me-
ner dog selv, at han nok har 
været lidt for forkælet, fordi 
ejendommen har haft fi re 
forskellige ejere, som gennem 
fl ere år har givet lejerne lov 
til at udskyde lejen. Men nu 
er der atter sket et ejerskifte 
og så er det slut. Slut er det 
også med at stikke næsen ind 
i “Næsehornets hoved” og få 
en god historie fra den be-
skedne Jacob Bang, der fore-
trækker at blive kaldt hånd-
værker frem for kunstner, for 
som han selv siger: “Hvad er 
kunst? En håndværker er i 

hvert fald en, der kan fi nde 
ud af at bruge sine hænder!”

Jacob Bang er oprindelig 
uddannet glaspuster og har 
blandt andet været på Hol-
megaards Glasværk. Senere 
blev han billedhugger og er 
højt anerkendt for en række 
portrætbuster af bl.a. Povl 
Svanholm, juraprofessor von 
Eyben og Danfoss direktør 
Mads Clausen.

Jacob Bang har,på lånt tid 
stadig galleri og værksted i 
Store Kongensgade 60 og de 
fl este, der går tur i Store Kon-
gensgade, har lagt mærke til 
fi gurerne i vinduet -  frem for 
alt det store næsehornhoved 
på muren ved indgangen. 
Jacob Bang fortæller i øv-
rigt til Københavneravisen, 

at dengang for 20 år siden, 
da han lige var fl yttet ind, 
havde nogen netop stjålet 
næsehornets horn. “Jeg vil da 
håbe, at den der gjorde det, i 
det mindste tog det med for 
at imponere sin kæreste,frem 
for bare at smide den i kana-
len “ tilføjer Jacob Bang,med 
et bredt smil.

caro

EN STOR PERSONLIGHED
FLYTTER FRA FREDERIKSSTADEN

”Natten er mørk og mystisk” var 
sloganet til den første kulturnat 
i 1993. Siden da har kulturnatten 
været en fast kulturbegivenhed. 
I år findes 50 arrangementer i 
Frederiksstaden.

af Tobias Mortensen

En bred vifte af kulturelle 
institutioner og kirker for-
vandler 12. oktobers nat til 
en nat ligeså fyldt med kul-
turel mangfoldighed som 

mørke og mystik. I Frederiks-
staden vil der være mere end 
50 forskellige arrangementer, 
der kan opleves på helt nært 
hold i bydelen. 

Natten – ikke kun for voksne
Selvom arrangementerne 
foregår sent, er der ingen 
grund til at fi nde en barne-
pige til børnene.   

Der bliver mulighed for 
et besøg på skadesklinikken 
(arrangeret af Dansk Sygeple-

jeråd, Sankt Annæ Plads 30) 
hvor man kan få lagt sin arm 
i gips eller lære førstehjælp. 
Også hos Kunstindustrimuse-
et (Bredgade 68), er der noget 
for de mindste, idet aftenens 
og nattens workshop står i 
dyrenes tegn. Har du nerver 
til det og har du husket lom-
melygten, kan turen derefter 
passende gå til Frihedsmu-
seet, hvor besættelsen kan 
opleves i lommelygtens skær. 
Her kan man prøve at afl ytte 

hemmelige koder og placere 
sprængladninger - imens far 
og mor får en vellavet kop 
erstatningskaffe. Uhygge og 
hygge hånd i hånd! 

Overflødighedshorn 
Kulturnattens mangfoldige 
begivenheder betyder dog, at 
man må planlægge sin aften 
efter programmet, hvis man 
skal nå at komme rundt til de 
forskellige arrangementer. Så 
selvom det siges, at i mørke er 

alle katte grå, tyder det på, at 
”Kultur-Katten” bliver alt an-
det end grå i oktobernatten.  

tm@koebenhavneravisen.dk

Programmet for natten,
kan fi ndes på: 
www.kulturnatten.dk

Logoet for 
årets Kulturnat: 

Kultur-Katten

Billedhugger Jacob Bang.
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Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13

www.cafevictor.com
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Grønnegade 6
Telefon 33 32 76 72
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Frokosttilbud
· Sushi 45,- kr.
· Curry & rice 50,- kr. 
· Rarmennudler 75,- kr.

Grønnegade 28
1107 Kbh K

tlf.: 33 11 88 99
fax: 33 11 88 97 
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FROKOST

VELKOMMEN TIL TO NYE BARER, 
EN MED HÆLE OG EN MED MAD

At alle de unge mennesker der 
prøver at få os til at punge ud 
til »de mange gode formål«, så-
som WHO | World Health Or-
ganization, får 105 kr. i timen. 
Jeg mener jo at vi idag selv bur-
de opsøge disse organisationer 
uden at blive »overfaldet« på 
vej igennem Indre By!! rh

VIDSTE DU?

Hælebaren, der for to et halvt 
år siden lå i Cityarkarden, er 
atter  tilbage i Grønnegade-
Kvarteret. Nu er den at fi nde 
i Kresten  Bernikowsgade 
2. Her deler hælebaren i øv-
rigt udsugning med en nok  
så kendt anden bar, det ny-
istandsatte værtshus Berni-
kows Vinstue.  Det betyder 
dog ikke, at man kan lugte 
hæle eller klister, forsikrer 
indehaveren af Hælebaren, 
Mikkel.

Også i Chr. IX’s Gade er 
der åbnet en ny bar - og her er 
det et  rigtigt madsted, sim-
pelt hen kaldet ”Food bar”. 
Her kan man få  salater,lune 
retter og sandwich, og me-
nuerne skiftes dagligt ud,så  
maden altid er frisk Ejeren 
hedder Rida Berri; han har 
haft  catering-fi rma i fi re år, 
så han er ingen nybegynder 
i branchen.

Til gængæld er der ikke 
sket særlig meget hos Bell 

håndværk på  hjørnet af 
Grønnegade og Gothersgade. 
Efter en brand i forsommeren  
hænger der stadigvæk bare 
et papir i vinduet, hvorpå der 
står, at de  bygger om og vil 
åbne ”om nogle uger”! Papi-
ret er dateret den 29.  juni.
Redaktionen har forsøgt at 
ringe til Bell ,men uden held, 
så vi  venter stadig spændt på 
en ny butik.

ca@koebenhavneravisen.dk

BLOMSTERKONGE 
BELEJRER ROSENBORG
Tage Andersen har med udstil-
lingen Barok II henlagt Rosen-
borg Slotshave i en mystisk 
interessant sindsstemning. 
Der er tale om havekunst i 
internationalt format.

af Tobias Mortensen

Fantasien har gode betingel-
ser for øjeblikket. Især hvis 
man tager en spadseretur 
gennem Rosenborg Slotsha-
ve. Udstillingen Barok II pir-
rer nysgerrigheden, og Tage 
Andersens organiske værker 
er fyldt med detaljer, der 
hele tiden fornyer oplevelsen 
af værkerne.   

Tage Andersen selv lægger 
ikke skjul på, at september 
og oktober måneds specielle 
lysvirkning optimerer op-
levelsen af kunstværkerne. 
Udstillingens værker spæn-
der vidt fra organiske fug-
lebure med eksotiske fugle 
over det barokke springvand 
til udstillingens største værk, 
som er hele 11 meter høj og 
vejer mere end 3 ton. At Tage 
Andersen formår at skabe en 
unik stemning om sine vær-
ker – er ingen nyhed – men 
udstillingens placering med 
Rosenborg som kulisse, tilfø-
jer havekunsten et særpræget 
historisk skær, som udstillin-

gens tema (Barok II) ligeledes 
beretter om. 

Hvis man vil nå at opleve 
værkerne i haven, har man 
muligheden indtil den 22. 
oktober. Udstillingen er gra-
tis. 

Tages univers
Bliver man fanget af Tage An-
dersens fabulerende univers, 
kan man besøge butikken 
hvor københavnerne siden 
1987 har kunnet opleve Tage 
Andersens blomstrende uni-
vers i Ny Adelgade 12, hvor 
alle nyskabelserne udstilles 
for publikum. 

tm@koebenhavneravisen.dk

At alle de unge mennesker der 
VIDSTE DU?Her ses et udsnit af Rosenborg Slotshave.
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»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,-

IB SPANG OLSEN PÅ MUSEUM

KULTURMINISTERIET BY NIGHT

- Din kontakt til 
lokal købekraft 

i Indre By

      Telefon:       

33454600

KUNSTBIBLIOTEKET

50 ÅR

I anledning af Nationalmuseets 
200-års fødselsdag afholdes 
lørdage i oktober og november 
en række foredrag, der vækkes 
til live af levende klenodier 
blandt de flotte samlinger af 
knapt så talende men stadigt 
meddelsomme  museumsgen-
stande. 

Af Rasmus Sørensen, kulturredaktør

Hvem gribes ikke af fi ne for-
tællere? Dem der ikke gribes 
kan/vil, naturligvis. Men for 
de fremmødte i Nationalmu-
seets foredragssal ventede 
der den 15. september en 
gave uden indpakning i form 
af et foredrag holdt af tegne-
ren Ib Spang Olsen. 

Museet som port
Stregen Ib Spang Olsen male-
de erindringsbilleder med var 
ganske tydelig, og selvironien 
er i behold. Tegneren, der har 
et efterhånden prisværdigt 
langt liv bag sig, har ikke bare 
en god hukommelse som føl-
gesvend, han har en levende 
erindring, og det var især den 
sidste, der tog tilhørerne med 
tilbage til barndommens land, 
og gav indtryk af den dybe in-
spiration fra museet. Særligt 
var det  den etnografi ske sam-
ling, der åbenbarede interes-
sen for blandt andet inuitter-
ne. Ikke så snart var manden 
trådt gennem erindringens 
port og ind i rummet med 
nænsomt håndlavet kajak, før 
han var på selve Grønland. 

Museumsfolkene kunne ikke 
holde ham i huset! Og hvorfor 
skulle de også det? 

Nationalmuseet er ikke 
bare et skab fuld af skabe 
med ting i, nej, det er for-
tidens endnu levende erin-
dring, hvor et sværd kan give 
dig adgang til en grusom 
sommerdag for 1000 år siden. 
SÅDAN havde Danmarks vel 
nok folkekæreste illustrator 
brugt museet: Som en port. 

”De rigtige ting”
Via de mange genstande har 
Ib Spang Olsen taget andre 
håndværksmænd ydmygt i 
hænderne på trods og tværs 
af århundreder. ”Det skal 
være de rigtige ting”, udbrød 
fortælleren gang på gang. 
Hans illustrationer af menne-
skers liv gennem danmarks-
historien er at fi nde i mange 
værker, både egne andres bl.a. 
Martin A. Hansens.  

Produktionen er enorm 
og vidner om et langt liv 
med kærlighed til stregen; 
et virke - der ifølge tegneren 
selv - bygger på evnen til at 
bruge øjnene og sanse natu-
rens mangfoldigheder. De 
store næver har bragt mange 
bøger deres illuminationer. 

Nationalmuseet inviterer 
til fl ere foredrag - med bl.a. 
forfatteren Suzanne Brøg-
ger, der netop har skrevet sin 
landsbys tusindårige historie.

rs@koebenhavneravisen.dk

Se program på: www.natmus.dk

KUNSTBIBLIOTEKET

50 ÅR

Fredag d. 12. oktober åbnes der døre 
på ellers lukkede steder. Igen i år får vi 
mulighed for blandt et væld af arrange-
menter at betræde gulvene og besigtige 
kontorerne i Kulturministeriet, der kan 
oplyse om, at fokus i år er på elektronisk 
musik og digitalisering af kulturarven. 
 

Af Rasmus Sørensen, kulturredaktør

Vanen tro kan stor og lille få et kig ind 
i arbejdsværelserne, der ligger på hjør-
net af  Nybrogade og Naboløs ud mod 
Slotholmen: Selvfølgelig holder Mini-
steriet for Kultus, som det engang hed, 
åbent hus på kulturnatten. For de in-
teresserede vil der være adgang til mi-
nisterens forkontor designet af Louise 

Campbell. Her skal de dog ikke blive 
stående og glo. Selvom ministeren selv 
vil glimre ved sit fravær, vil kyndige 
vejledere stå parat til at fortælle om 
malerierne på væggene og inventaret 
i lokalerne. Brians Mikkelsens kontor 
kan oven i købet betrædes: Gennem-
sigtigheden er ikke en by i Rusland. 
Sæt Dem til rette i Taburetten i ”Mini-
ster For En Aften” -

Luften er ladet
Endvidere vil studerende fra Det Kon-
gelige Danske Musikkonservatorium 
underholde med musik hentet fra den 
danske musikkanon. Førende danske 
digtere vil læse op af værker, som er 
en del af litteraturkanonen, og stude-

rende fra Glas- og Keramikskolen på 
Bornholm udstiller eget design. 

Jorden er gødet
Det nuværende ministerium har en 
interessant beliggenhed, idet der før 
i tiden lå gamle latriner tæt på adres-
sen, som de færreste havde lyst til at 
være i nærheden af. Derfor gadenav-
net Naboløs! Nu træder folk nærmere, 
jorden skulle være gødet til endnu en 
begivenhedsrig aften i ministeriet, der 
byder velkommen fra klokken 18 til 
24.  

rs@koebenhavneravisen.dk

Ib Spang Olsen på Nationalmuseet.

Knud Pedersen - medstifter 
af modstandsgruppen Chur-
chill-klubben og nazi-fange 
fra 1942 til 1944, far til fi -
nansmanden Klaus Riskær 
Pedersen - er leder af Kunst-
biblioteket, der nu igennem 
50 år har huset de nye ideer 
i kunsten. 15. august 1957 
åbnede han sit Kunstbiblio-
tek i Nikolaj Kirke, og det var 
- nyt. Ikke alene var det det 
første af sin art i verden, det 
var en ganske simpelt en pro-
vokation. Men hvorfor dog? 
Kunstbiblioteket var kunst 
til folket: Det ville stuerne, 
soveværelserne, arbejds- og 
venteværelserne. Det ville 
have kunsten ud af muse-
erne. 

”Kunstbibliotekets 50-
års jubilæum er en fejring 
af de originale ideer. Den 
type af ideer, som ikke kan 
underlægges en økonomisk, 
politisk eller erhversmæssig 
logik”, skrev kunstkender Ni-
kolaj Zeuthen. 

Gå i Nikolajgade og lån et 
værk med hjem!  

jm
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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

ONSDAGSSNEGLEN

FANGE FOR EN AFTEN

Ligesom dræbersneglen har Skt. 
Peder Strædes onsdagssnegl 
spredt sig til det ganske land. 

Af Nana Nørgaard-Clausen

I Pisserenden er man aldrig i 
tvivl om, hvornår det er ons-
dag. Skt. Peder Strædes bager 
har nemlig i løbet af natten 
sørget for, at der om morgenen 
spreder sig en velkendt duft af 
kanel igennem de gamle ga-
der, inde i portene (der andre 
morgener lugter af tis), op i op-
gangene og ind ad brevspræk-
kerne. Det er Onsdagssneglen. 
Så stor, at den kan brødføde en 
gennemsnits københavnerfa-
milie på to voksne og 1.4 børn.

Snegle skaber bilkø
Onsdag morgen må bilisterne 
meget ofte holde i kø ned af 
Skt. Peders Stræde, da Ons-
dagssneglen er skyld i, at der 
valfartes til bageren fra nær 
og fjern. Patruljerende politi-
biler spærrer uden tøven ga-
den for at hente sig en snegl 

eller en hel kasse til stationen, 
og dermed forsinker de foræl-
dre, der skal afl evere børn i 
den tyske skole i Larslejstræde. 
4000 snegle ryger over disken 
hver onsdag. På internettet 
kan man læse fan-sangen her: 
Snegl, Snegl, Onsdagssnegl /
Dig i maven slår aldrig fejl. 

Og selv samme website, der 
tilhører FEDEST – Forenin-
gen af Ekstremt DedikErede 
Snegle Tilhængere - viser også 
billeder af, hvordan man med 
hænderne holder sneglen kor-
rekt (!).

Sneglen har spredt sig over 
hele Danmark, hvor der sæl-
ges kopier med stor succes. Så 
langt borte som i den nord-
jyske Vesterhavsby Tversted. 
Ofte er den omdøbt til Kæm-
pesnegl, for at kunne sælge 
hele ugen. Men hos sneglens 
ophavsmand holdes der fast i 
onsdagen. Det gør han klogt i, 
da sneglens omfang er så stort, 
at det kræver en uge at genop-
bygge appetitten til den.

nna@koebenhavneravisen.dk

Nordisk Korthandel
scanmaps.dk

Studiestræde 26-30 - 1455 Kbh. K
3338 2638 - post@scanmaps.dk

www.scanmaps.dk

Hos os er der kort & guider til næste ferie

299,- kr. 99,- kr.189,- kr.245,- kr.

Besøg os i butikken eller på nettet

I Jailhouse i Studiestræde 12 
bures man inde og serviceres 
af et uniformeret personale. Gå 
i byen – ryk direkte i fængsel?

I fem et halvt år har baren 
været populær blandt bøsser, 
og her menes ikke kun feti-
chister med speciale i fængs-
ler: Jailhouse bliver besøgt af 
mennesker af enhver orien-
tering, der morer sig i spjæld-
inspirerede omgivelser. Oven 
på baren har Jailhouse tilmed 

en restaurant, der byder på 
andet end den obligatoriske 
fængselsmenu - brød og vand. 
Torskerognsmousse, helstegt 
kalvefi let og en kold rabarber-
suppe med vanilleis: Det giver 
mening at betale for at være 
indsat for en aften.

Jailhouse holder også må-
nedlige arrangementer. I juli 
stod den på Gaycruise og lok-
kede med en matros eller to. 
Der var indbudt til bjørneaf-

ten i september med en speciel 
bjørnemenu og et bjørnebord  
– hvad det så end indebar. Kul-
turnatten fredag d.12. oktober 
rammer også Jailhouse, og 
det samme gør Juleøllen i no-
vember. Og så har der huseret 
rygter om, at kronprinsen har 
besøgt Jailhouse for et par år 
siden. Så har De været i stats-
fængsel, kan De selv sammen-
ligne, hvor kosten er hårdest?

nna@koebenhavneravisen.dk
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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

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

EgonL_41x60.indd   1 10/05/06   11:55:26

KØBENHAVNERROMAN 
Ib Michaels selvbiografiske 
generationsroman Blå Bror 
kom på gaden for præcis ét 
år siden. Nu er forfatteren 
nedkommet igen med opfølge-
ren: Sorte Huller. På toppen af 
Købmagergade væves Dylan-
tekster, LSD og meditationer 
sammen til flyvende tæpper.

Af Jeppe Marsling

Det er sagt, at der 
kun fi ndes ét 

h o v e d v æ r k , 
romanen, i en 

forfatter. 
Dét passer 
heldigvis 
ikke på Ib 
M ichael , 
hvis selv-
fortælling 
l i g e s o m 
livet har 
fl ere selv-
stændige 
k apit ler. 
Vi er nået 

til mellemrummet mellem 
ungdom og manddom: Rum-
met, hvor helte opdager, at 
friheden fl yver, og uhelte 
bliver slugt af tomhed og dæ-
moner. 

Silkevejen gennem Indre By
I Blå Bror tiltog spændin-
gen i takt med, at jeg-for-
tællerens bedste ven, Mark, 
sprang ud som bøsse, og 
fordi den uopnåelige prin-
sesse, Regina, skulle ero-
bres i storbyens hjerte. I 
Sorte Huller møder vi de tre 
unge tresserflipperes bud 
på Villa, Volvo og vovse: 
Noget i retning af…af…Ka-
ravane, Symaskine og LSD? 
Ensidighedens modpol er 
ikke sådan til at sætte på 
formel.

”Silkevejen snor sig fra 
Strandvejen gennem Indre 
By, over broen til Christi-
anshavn, hvor pusherne 
har slået sig ned(…)De bort-
dragende karavaner må kø-

benhavnerne vænne sig til”: 
De unge er konstant på far-
ten – med guitarkasser, på 
vej med den sidste Dylan-
plade, ude at lufte hjemme-
lavede modekreationer fra 
symaskinen, på vej videre 
fra trip til trip. En hovedba-
negård er modefotografen 
Flemmings taglejlighed og 
atelier i Købmagergade: Det 
er her man ses - og her det 
sker. Lige indtil Flemming 
kommer hjem fra Vietnam 
med billeder på hornhin-
den, der ikke kan fremkal-
des og som gør ham dybt 
traumatiseret.

Klik!
I det hele taget er ekstasen 
og traumet tvillinge-fæno-
mer gennem hele fortællin-
gen: Præcis midt i romanen 
letter hovedpersonen fra en 
tagryg på et tredobbelt LSD-
trip, flyver – og erkender 
astrofysiske sammenhænge 
i luften – for at ramme jor-

den med et klask, der for-
stuver foden! Det er ikke 
alle romanpersonerne, der 
slipper så let, når de letter. 
Hvor den ene får en åben-
baring, får den anden et an-
fald af dødsangst, hvor den 
ene bliver profet, bliver den 
anden ofret. For den homo-
seksuelle rockstjerne Mark 
ender livslegen i dødsensal-
vor. Ikke for ingenting spør-
ger jeg-fortælleren sig selv: 
”Når det slår klik for én – 
hører man så selv klikket?”. 
År før ungdomsoprøret blev 
et kollektivt landsdæk-
kende fænomen, gennemle-
vede en gruppe af individer 
det hele i storbyens hjerte. 
Flere overlevede ikke tryk 
– og varmebølgen fra den 
big-bang-eksplosion, deres 
eksistenser var med til at 
ud- og forløse. Når man luk-
ker bogen klinger navnet 
på Stones sidste tour hult i 
ørene: ”A bigger bang”. 

jm@koebenhavneravisen.dk

SORTE HULLER
IB MICHAEL RASMUSSEN
FORLAGET GYLDENDAL
299 SIDER: 1 KR. PR. SIDE

Det er sagt, at der 
kun fi ndes ét 

h o v e d v æ r k , 
romanen, i en SORTE HULLER




