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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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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

ÅBEN 
SYNAGOGE ANDYS ANSIGT ERIK DEN RØDE

▲

RYGERNES 
D-DAG

fortsætter på  side 3

DESIGN-MEKKA

10 KIRKER 
I UVEJR

Byens biskop taler ud til Kø-
benhavneravisen om den mu-
lige lukning af Sankt Andreas 
Kirke og Sankt Pauls Kirke i 
København K. 

Af Rasmus Sørensen og aa 

På spørgsmålet om hvordan 
det som biskop føles at måtte 
lukke kirker, svarer Erik Nor-
man Svendsen: ”Det gør ondt 
i hjertet at skulle lukke kir-
ker, ikke mindst hos de loka-
le beboere. For kirkehusene 
”er os som hjemmet så kære”, 
som Grundtvig siger det. Der 
er mange følelser på spil. De 
fl este er dog klar over, at vi er 
nødt til at lukke nogle sogne-
kirker, bare det ikke er deres 
egen!”.

Folkekirken er på tilbage-
tog i København
En stadigt faldende del af 
Hovedstadens befolkning er 
folkekirkemedlemmer. Kon-
sekvensen bliver nok lukning 
af hele ti kirker. Det er i hvert 
fald planen ifølge biskoppen 

og Stiftsrådet. Planen blev 
midt i højsommeren sendt til 
høring blandt byens menig-
hedsråd, som har frist indtil 
15. oktober til at udtale sig. 

Københavns biskop Erik 
Norman Svendsen og hans 
stiftsråd bestående af 21 præ-
ster, provster og menigheds-
rådsmedlemmer mener ikke, 
at den vigende brug af byens 
kirker længere kan imødegås 
blot med sognesammenlæg-
ninger og pastoratsændrin-
ger. Nu skal kirkerne måske 
lukkes helt. Biskoppen beret-
ter:

”Der er foreløbig tale 
om en høring og ingen ved 
endnu hvor mange eller få 
kirker, der bliver lukket el-
ler omdannet fra at være 
sognekirke til at være funk-
tionskirke eller lejligheds-
kirke eller blive lånt ud til 
andre kristne trossamfund, 
f.eks. kristne indvandrerme-
nigheder. Der er allerede nu 
en del forespørgsler herom. 

Skt. Andreas Kirken afventer sin skæbne.

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

LEDER

VOLDSOMMERE VOLD

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

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!

Sten Sejr
Sanger & Pianist

Man behøver ikke være statistiker for at mærke 
en forråelse af atmosfæren i Indre By i weeken-
der. De nøgne fakta er værd at studse over, og 
i denne leder inviteres en sagkyndig indenfor. 
Den såkaldt ”blødere vold” (det er politijargon, 
og politiinspektør Mogens Lauridsen, under-
streger at det selvfølgeligt ikke er blød vold for 
dem, der oplever det) er faldet med 21% siden 
sidste år, mens den hårdere volder steget med 
84%. Samme politiinspektør maner til besin-
delse overfor Københavneravisens læsere ved 
sige ”at det jo ikke er sådan, at man bliver stuk-
ket med kniv blot man går 100 meter gennem 
bykernen”, tallet må ned på jorden: Sidste års 
11 tilfælde er steget til 20. Pressens årvågenhed 
affødtes af en augustweekend, hvor to knivstik-
kerier fandt sted, det ene tilfælde var livstru-
ende. Vor inspektør defi nerer grov vold som: 
Knivstikkerier, slag med slagvåben som køller, 
fl asker, spark i hovedet, eller når der er fl ere – 5-
10 - mod én. Og volden er anderledes fra tidli-
gere tider derved, at den i dag er banderelateret, 

og der har aldrig været så meget narkotika – de 
hurtige stoffer, amfetamin, kokain - i barmiljø-
et som nu. Som Inspektøren malende beskriver 
det: ”I gamle dage ville folk, der var fulde, slås, 
men i dag er reaktionsmønstret anderledes: 
Unge mennesker ”løber rundt på væggene”, og 
deres smertetærskel er påvirket af stofferne, så-
dan at de ikke føler smerte på samme måde”. 

Mens man som borger må vente på, at alle 
former for knive bliver forbudte at bære rundt 
på – uden for svampe -og skovturen –, må man 
se sig for. Til alle tider har der været ”noget vildt” 
i humøret, der gør folk aggressive, når de kom-
mer i højt humør, dette ”vilde”, aggressiviteten, 
har altid været der, men den bliver forgrovet, 
forvildet, når kunstig kemi hældes i hjerter, der 
fattes selvtillid. I vor konkurrencetid, hvor be-
rømmelse, rigdom og pokerface har superhelte-
status for alt for mange, bør alle minde sig om, 
at man ikke vinder en andens hjerte ved at tabe 
hovedet.  

Københavneravisen

"

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

180,-

ILETA 
FRIMÆRKEHANDEL

Fiolstræde 20
1171 København K

Tlf. 33 12 91 23

............49 år i Fiolstræde
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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

Center for antik, design
og gode lopperier

Hver fredag og lørdag 
kl. 10-17

FRI ENTRÉ

Holbergsgade 8
Hjørnet af Holbergsgade 

og Tordenskjoldsgade
Lige bag Det Kgl. Teater 

www.old-new.dk

Old & New

White & Blue























▲ fortsat fra forsiden

Men jeg tror, at vi også vil 
se kirkelukninger i fremti-
den. Det sker overalt i Vest-
europa i disse år, i takt med 
at samfundene bliver stadig 
mere fl erreligiøse og sekula-
riserede”. Kirkelukningerne 
kan kun gennemføres med 
kirkeministerens samtykke. 
Den nuværende kirkemini-
ster, Bertel Haarder (V), har 
allerede erklæret, at han ikke 
vil modsætte sig afviklingen 
af de københavnske kirker 
men i stedet følge Stiftsrå-
dets indstilling. Hvad menig-
hedsrådenes reaktion bliver 
på denne udmelding er ikke 
til at spå om. Der bliver næp-
pe så voldsom opstandelse 
blandt de berørte, som vi så 
det i forbindelse med luknin-
gen og nedrivningen af Ung-
domshuset på Jagtvejen, men 
alvorlige reaktioner vil ikke 
udeblive. På Sankt Andreas 
hjemmeside er indkaldt til 
debatmøde.
  
Lukningstruede kirker
I alt 10 kirker over hele byen 
fra det gamle Nyboder til det 
yderste Bispebjerg er udpeget 

til lukning. Set i historiens 
lys er det en drastisk plan. I 
de seneste 50 år er der kun 
lukket 3 kirker i hele staten 
Danmark: I 1993 lukkede 
Voldhøj Kirke ved Struer (da 
den blev overtaget af en lokal 
valgmenighed), i 1997 om-
dannedes Over Lerte Kirke i 
Sønderjylland til et klokke-
museum, og i 2003 sløjfede 
Læsøs beboere Vesterø Kirke, 
der indtil da var den ene af 
øens to kirker. Og nu bim-
ler alarmklokkerne altså for 
hele ti kirker i København. 
Det er ti kirker med følgende 
navne, som biskop Erik Nor-
man Svendsen og Stiftsrådet 
har planer om at lukke: Ab-
salons Kirke, Gethsemane 
Kirke og Bavnehøj Kirke på 
Vesterbro, Ansgar Kirke på 
Bispebjerg, Luther Kirke og 
Fredens Kirke på Østerbro, 
Samuels Kirke og Blågårds 
(eller Brorsons) Kirke på Nør-
rebro, Sankt Pauls Kirke i 
Nyboder og Sankt Andreas 
Kirke i Gothersgade.

Traditionstab og nybyggeri
Biskop Erik Norman Svend-
sen forklarer, at ovenstående 
sognekirker blev bygget den-

gang, der boede ca. 300.000 
fl ere mennesker end i dag, 
og hvor medlemsprocenten 
var oppe på 90 %, hvorimod 
den i dag er på 67 %: ”bl.a. på 
grund af 68-generationens 
fravalg af dåb for deres børn 
og indvandrere med anden 
religiøs og kulturel bag-
grund”. Økonomien spiller 
som altid en afgørende rolle 
– også for driften af en kirke. 
Om de økonomiske priorite-
ringer, der ligger til grund 
for beslutningerne, uddyber 
biskoppen:  

”Stiftsrådet har foreslået, 
at de 10 sognekirker enten 
lukkes og afhændes eller ta-
ges ud af daglig brug, hvad 
hænger sammen med, at 
økonomien strammer alvor-
ligt til fra 2008, og at vi har 
for mange sognekirker i dele 
af København i forhold til 
medlemstallet. Samtidig skal 
vi bygge ny kirke i Ørestaden 
og også have råd til nye ini-
tiativer i folkekirken; ikke 
mindst kirkelig undervis-
ning af børn, unge og voksne 
som svar på det kristne tra-
ditionstab i de sidste 50 år. 
Vi vil med andre ord gerne 
have mere kirke for pengene 

Biskop	Erik	Norman	Svendsen	i	Københavns	Domkirke.



og ønsker ikke at binde alle 
vore midler i at opretholde og 
drive kirkerne i København. 
Forslaget er altså ikke defen-
sivt, men ønsker at prioritere 
kirkens arbejde frem for kir-
kens bygninger. Det har stået 
klart i ganske mange år, at vi 
har for mange sognekirker, 
og både Sankt Pauls og Sankt 
Andreas Kirke har før været 
i farezonen. Allerede i 1980 
blev Sankt Pauls Kirke fore-
slået nedlagt, men i stedet 
blev den restaureret for et 
betydeligt beløb. Det er der 
næppe råd til igen”.

Hvis kirkerne skal overta-
ges, hvordan tror du så, at de 
vil blive brugt i fremtiden?

”Der er som sagt fl ere fore-
spørgsler om at overtage el-
ler leje overfl ødige kirker og 
fortsat anvende dem som kir-
ker (men ikke sognekirker), 
og der er også menighedsråd, 
der ønsker at bevare deres 
kirke som en slags kombina-
tionskirke, hvor der både er 
plads til menighed og lokale 

aktiviteter som f.eks. med-
borgerhus eller motionscen-
ter. Der har netop vært af-
holdt en konference herom 
af Kirkefondet og Kirkeligt 
Samfund” (se: www.aabenkirke.dk).

Kombinationskirker?
Skal de økonomiske fremtids-
udsigter være medvirkende 
til at omdanne sognekir-
kerne til hjemsted for folk i 
fi tnessklæder? Vil vi i fremti-
den kunne gå på kunstudstil-
ling i Sankt Pauls Kirke eller 
måske låne bøger i Sankt An-
dreas Kirke? Spørgsmålene 
er mange, men ét er sikkert: 
Når høringsfristen udløber 
d. 15. oktober, vil mange af-
vente svar om fremtiden for 
de ti kirker. 

Indtil da er det måske tid 
til kirkegang....

rs@koebenhavneravisen.dk



� KBH K	 SEPTEMBER	2007	ÅRGANG	2	

- KAN DE LIDE
ØSTERS?

GONE WITH 
THE WIND

	-	er	titlen	på	denne	gadekunst-
ners	”stilleben”.	Ingen	vind	rør	
sig,	manden	går	i	modvind.	Kuf-
ferten	står	på	gaden,	men	fra	
den	rette	vinkel	ser	det	ud	som	
om	han	bærer	den	i	hånden!	Vi	
ved	ikke	hvad	han	hedder,	men	
han	er	værdsat	af	alle.	

Fiskens Dag 8. september 
blev en sprælsk oplevelse for 
mange: Både på Højbro Plads, 
hvor to hajer var strandet, og 
foran Nørreport Fiskehus på 
Købmagergade, hvor østers 
blev uddelt.

Af	Jeppe	Marsling

Den danske fiskebranche 
gik for første gang sammen 
om at sætte fokus på - fisk. 
Det skete 8. september med 
Fiskens Dag, der blev fejret 
rundt omkring i landets fi-
skehandlere og fiskefarme 
samt på fiskefabrikker, fiske-
fartøjer og havne. Nørreport 
Fiskehus åbnede østers til 
alle nysgerrige. Om formålet 
fortæller Hans Hebo (forrest 
i billedet):

”Formålet er at få folk til at 
spise mere fisk. Det er sundt 
og sundt og sundt. I vort land 
spises der betydeligt færre 
kilo fisk per indbygger end 

folk i andre europæiske lan-
de. Her synes vi det var lidt 
skæg – og hyggeligt – med 
netop østers til folket. I hele 
ugen har det kostet 20% min-
dre, altså 30 østers for 100, og 
vi har åbnet og uddelt et par 
tusinde gratis østers i dag! 
Hænderne er godt ømme!”. 

Har der været mange før-
stegangssmagere?

”Ja, i mange aldre og af 
begge køn. Østers er sådan ja/
nej mad, enten kan man lide 
det eller ikke. Der er ikke no-
gen gylden middelvej. Men, 
som du kan se på skallerne 
er der mange, der kunne lide 
det. Et par små børn kunne 
ikke, og de fik de at vide, at så 
er der jo kun én ting at gøre 
- at spytte ud!”. 

Københavneravisens  træt-
te udsendte smagte også – med 
citron, og blev så forfrisket, at 
hajen på Højbro Plads blev 
nemmere at se i øjnene.

jm@koebenhavneravisen.dk

Østers	prøvesmages	på	Højbro	Plads.
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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

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

ÅBEN SYNAGOGE 
- I ÅR 5768

China	Restaurant	åbnede	på	Købmagergade	63-65	i	1972,	i	denne	
måned	fylder	den	35	år!	År	efter	år	har	den	sørget	for	det	kinesiske	
islæt	på	Danmarks	hovedgade	nr.	2.	De	fl	este	kender	stedet	for	den	
gode	kinaboks,	der	fra	gaden	kan	tages	med	ud	i	byen.	På	billedet	
smiler	en	fotogen	Chi	Yuen	Wai	ved	siden	af	den	gule	krysantemum	
og	den	store	lykketudse,	to	urkinesiske	symboler.	

I følge den jødiske tro er året 
nu 5768 efter jordens ska-
belse: Onsdag d. 12/9 var det 
jødisk nytår, en langt mere 
alvorlig fest, hvor man ifølge 
efterskrifterne, i løbet af 
hele året bliver iagttaget af 
Vorherre, og nytårsfesten er 
så en form for “sandhedens 
time”. Selvom det jødiske 
nytår omhandler alvorlige 
emner, er det dog ikke alt 
sammen kun seriøsitet. Ef-
ter man har sagt goddag og 

ønsket hinanden gode forso-
ningsdage, kan man starte 
festlighederne. Traditionen 
byder på megen sødt mad, 
f.eks. æbler betrukket med 
honning, der skulle mulighe-
derne for sødt eller godt år.
Søndag d. 7/10 kl. 19.30 åb-
ner synagogen i Krystalgade 
12 for alle, der har lyst til at 
deltage. Der vil være mange 
spændende aktiviteter, bl.a. 
vil det grammy-vindende 
band ”Klezmatics” give kon-

cert. Der vil være mulighed 
for jødisk papirklip, dukke-
teater, en smagsprøve på jø-
disk humor med komikeren 
Richard Raskinn, samt jødi-
ske danse og en billedkunst-
sudstilling. 
Billetter kan købes på Billet-
net: Pris for koncerten er 225 
kr. Pris for alle aktiviteterne 
i synagogen købes i Ny Kon-
gensgade 6: Billet for hele da-
gen er 100 kr. 

David E. Nielsen

STØT BRYSTERNE
Til Oktober vil Pure Nail’s 
Camilla i Valkendorfsgade 
gå ind i den landsdækkende 
kampagne for bekæmpelse 
af brystkræft. De såkaldte 
“Neglepiger” vil støtte for-
målet med en intern kon-
kurrence, hvor de tilbyder 
kunderne at få den lyse-
røde brystkræft sløjfe, lavet 
af såkaldte Rhine stones, 
sat kunstfærdigt på deres 
negle. Sløjfen koster 100 kr, 

hvoraf de 90 går til støtte af 
brystkræft. Den butik, der 
skaffer det højeste beløb, 
har mulighed for at vinde 
flotte præmier sponsoreret 
af et imponerende antal 
sponsorer. Women world 
messen, Vesterkopi, Beach 
Bunny Bikini er blot nogle 
af de sponsorer der er gået 
med i kampen imod bryst-
kræft. 

Hvis du ønsker at støtte 

et godt formål og samtidigt 
få shinet dine negle op, kan 
du finde den nærmeste neg-
lepigebutik på: www.negle-
pigernestotterbrysterne.dk.

den

jm
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Forbrugerinformation for Voltaren® gel: Voltaren® gel indeholder diclofenac og bruges imod lokale smerter i muskler, sener og led. Voltaren gel er betændelsesnedsættende (anti-infl ammatorisk), smertestillende og kølende. 
Dosering: Voksne og børn over 12 år: 2-4 g gel (svarende til størrelsen fra et kirsebær til en valnød) påsmøres huden 3-4 gange dagligt dér, hvor det gør ondt. Det anbefales at vaske hænder efter brug, dog ikke hvis hænderne 
behandles. Brug ud over 7 dage bør kun ske efter aftale med lægen. Bivirkninger: Der er ingen alvorlige bivirkninger, men der kan forekomme udslæt. Sjældent ses væske-ophobning eller blæredannelse på huden. Meget sjæl-
dent ses sammentrækning af bronkierne, nældefeber eller lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes af personer, der lider af salicylatprovokeret astma, nældefeber eller snue. Bør ikke anvendes på åbne sår eller 
ved svær akne. Bør ikke komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Graviditet og amning: Voltaren® gel bør ikke bruges af gravide og ammende. Læs altid vejledningen i pakningen inden brug. Novartis Consumer Health, 
tlf 39 16 84 00. Januar 2007. Forbrugerinformation for IBUTOP®: Lægemiddelform: Creme. Lægemidlets styrke: 1g IBUTOP® creme indeholder 50 mg ibuprofen (50 mg/g). Registreringsindehaver: Dologiet Arzneimittel, 
Otto-von-Guericke strasse 1, D-53754 St. Augustin, Bonn, Tyskland. Dansk repræsentant: Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, DK-2820 Gentofte. Tlf. 7222 3131. Indikationer: Anvendes mod lokale infl ammatoriske lidelser. 
Kontraindikationer: IBUTOP® Creme må ikke anvendes af patienter med astma udløst af acetylsalicylsyre eller lignende stoffer. Særlige advarsler: Bør ikke anvendes på meget uren hud, åbne sår eller komme i kontakt med slim-
hinder og øjne. Bør ikke kombineres med andre lægemidler til anvendelse på huden, eller ved allergi overfor ibuprofen og andre indholdsstoffer i cremen. Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. Graviditet 
og amning: Bør ikke benyttes af gravide de sidste tre måneder inden forventet fødsel. Kan anvendes under amning. Dosering: 4-10 cm IBUTOP® Creme masseres ind i huden på det angrebne område 3-4 gange i døgnet eller som 
foreskrevet af læge. Det anbefales, at vaske hænder efter brug. Bivirkninger: Sjældent forekommer overfølsomhedsreaktioner i form af udslæt på huden, kløe eller andre eksemlignende irritationer. Opbevaring: Ved almindelig 
temperatur. Pakningsstørrelser: IBUTOP® Creme leveres i 50g samt 100g tuber. Læs desuden indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Udlevering: HF. Produktinformation: Kodimagnyl® ”DAK”, tabletter og Kodimagnyl® 
ikke-stoppende “DAK”, tabletter og brusetabletter. Anvendelse: Svage smerter. Dosering: Tabletter og ikke-stoppende tabletter: Voksne: 1–2 tabletter, højst 4 gange i døgnet. Brusetabletter: Voksne: 1-2 brusetabletter opløst 
i ½ glas vand 1-3 gange dagligt. Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes ved overfølsomhed overfor acetylsalicylsyre. Indholdet af natrium i 
Kodimagnyl® “DAK”, brusetabletter kan forværre en tendens til væskeophobning. Medicinen må ikke anvendes ved: Må ikke anvendes til børn under 15 år med feber. Må ikke anvendes i tilfælde af mavesår, tendens til blødning, 
nedsat antal blodplader i blodet eller ved astma fremkaldt af salicylat. Vær opmærksom ved brug af Kodimagnyl® ”DAK”sammen med andre lægemidler: Bør anvendes med forsigtighed hvis man samtidig anvender blodfor-
tyndende lægemidler, probenecid, methotrexat, chlorpropamid eller spironolacton. Graviditet og amning: Graviditet: Bør ikke anvendes i de sidste tre måneder af graviditeten. Amning: Kan anvendes. Bivirkninger: Mavegener. 
Overdosering: Farlig dosis: Voksne: 150 mg per kg kropsvægt. Børn: 100 mg per kg kropsvægt. Symptomer: Øresusen; nedsat hørelse; svimmelhed; sved; uro; hurtig vejrtrækning; mavesmerter; kvalme; opkastning; blødnings-
tendens; risiko for hjertepumpesvigt og uregelmæssig hjerterytme. I sjældne tilfælde vand i lungerne. Pakninger pr. juli 2007: Ikke stoppende tabletter: 10 stk., 20 stk., 50 stk., 100 stk., 250 stk. Brusetabletter: 20 stk., 3 x 20 
stk. Tabletter: 100 stk. Læs vejledningen i pakningen eller på emballagen omhyggeligt. Nycomed Danmark ApS, Langebjerg 1, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 77 11 11. Fax: 46 75 66 40.  Internet: www.nycomed.dk.

Personlig vejledning på apoteket
Velkommen på apoteket…

Hovedpine?
Kodimagnyl® Ikke-stoppende tabletter indeholder de 
to virksommer stoffer Acetylsalicylsyre og Kodein. 
Det stærke valg, når du har ondt i hovedet.

Ibutop® - smør smerten
Ibutop® (Ibuprofen) er en lokalvirkende creme med 
direkte smertelindring af ømme muskler og led.

Det er sensommer og atter tid til klargøring af hus og have, inden 
efteråret pludseligt står for døren.
Spørg på apoteket, hvordan din familie kan nyde sensommeren uden 
kvaler.

Det er sensommer og atter tid til klargøring af hus og have, inden 
ft å t l d li t tå f d

Apoteket afhjælper 
sensommerens luner

Voltaren® gel – smertestillende på tube! 
Voltaren® gel virker betændelsesnedsættende, 
smertestillende og kølende og anvendes mod 
lokale smerter i muskler, sener og led. 

Ib t ® t
V

Her indsættes apotekets navn

Her indsættes adresse og 
telefonnummer

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 

”Design til at forbedre livet” er undertit-
len på udstillingen, der pryder Kongens 
Nytorv indtil den 23. september. Foruden 
at være et spændende midlertidigt design 
til den traditionsbundne plads, giver ud-
stillingen både fantasifulde og nytænken-
de løsninger på livets problemer.  

af	Tobias	Mortensen

Mennesker i alle aldre stimler i disse 
dage omkring de 106 kupler indehol-
dende hver deres banebrydende design 
på Kongens Nytorv. Udstillingen, der 
egentlig er en global design-konkurren-
ce, er delt op i 5 overordnede kategorier: 
”Krop, Hjem, Arbejde, Leg og Samfund”. 
Med ambitiøse design, der varierer fra 
den livsvigtige vandrensningsfl aske 
over italienske badesandaler af 100 % 
naturmaterialer til medicinske tun-
geklemmer, er der ingen tvivl om, at 
netop denne plads bogstaveligt talt har 
plads til design med ideer, der kræver 
højt til loftet.  

Stor succes 
En af projektets koordinatorer, Tine Wil-
lenbrack, kan ikke overraskende berette 
om succesen: ”Responsen fra publikum 
har været overvældende positiv”. Tine 
Willenbrack tilføjer dog, at Kongens Ny-
torv på ingen måde har været tilfældigt 
udvalgt som udstillingsforum: ”Vi var 
udmærket klar over, at den velbesøgte 
plads ville betyde mange besøgende”. 
Udstillingens oplysningspost, der kan 

fi ndes mellem kuplerne, har især mær-
ket interessen og er dagligt blevet be-
søgt af over 500 tilskuere fra udstillin-
gens start den 17. august. 

Design for alle 
Da udstillingen kan opleves indtil den 
23. september, kan det kun anbefales, 
at man lægger turen forbi Kongens Ny-
torv. Dér kan man – og med god samvit-
tighed - investere lidt tid i design, der 
tjener et langt mere ædelt formål end 
bare udseende, design, der kan forbedre 
vores liv, høj som lav, rig som fattig.     

tm@koebenhavneravisen.dk

DESIGNMEKKA	
PÅ	KGS.	NYTORV

Kongens	Nytorv	med	de	karakteristiske	
krystalklare	kupler	–	hvor	budskabet	er	ligeså	

krystalklart	som	kuplerne	selv.	

Oprensningen af Marmorkirken i 
Frederiksstaden har gjort kirken 
til ét af byens markante bygnings-
værker. Det tilsodede slot af en 
kirke blev med en særlig lasertek-
nik forvandlet til det lysende, rene 
bygningsværk, man kan se i dag. 
Fotografen Flemming Jönnson 
fulgte med fra sidelinjen, og har 
netop udstillet 180 billeder i kirken. 
Fotografi erne sidder i ramme sam-
men fi re ad gangen, så at beskueren 
kan se ”før” -”efter”- effekten, der er 
symbolsk for alle processer, fysiske 
som åndelige. For at sætte forskel-
len i relief har kunstneren indram-
met en kapsel sod fra oprensningen 
nederst på billederne. 

jm

FORVANDLINGS

FOTOS
I Hindegade 2 og 6, er nyåb-
nede Simply Modern, det ny 
galleri med skandinavisk 
keramik ”i den øvre mellem-
klasse” (fra 500 kr. og opef-
ter!), er ”dream come true” for 
Jan Hartmann Dinesen. Efter 
ti år i rekrutteringsbranchen, 
rekrutterede keramikken Jan: 
Det blev kærlighed ved første 
berøring. En nær ven gav ham 
en vase af Carl-Harry Stål-
hane i hånden, og alle Jans 
tidligere forestillinger om 
keramik som værende tunge 
brune og orange vaser brast 
itu, den formfuldendte vase i 
lys pastelblå var både blød at 
røre ved og sensuel at se på. 
Forelskelsen blev til kærlig-
hed, en samling af vaser fra 
de store 40’er, 50’er og 60’-er-
keramikeres hænder blev til: 
Bl.a. Salto, Nordström, Wil-
lumsen og Bang.

I Hindegade vil også fer-
niseringer fi nde sted: De nye 
talenter er der også plads til.

jm

FORFØRT AF 
KERAMIK
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BILUDSTILLING

ANDY’S ANSIGT HUNDEFRISEN

DEN ER GOD NOK
EFTERÅRET	ER	KOMMETMan skal gå sent hjem fra 

arbejde, hvis man vil skrive 
lidt om Andy’s bar, der åb-
ner kl. 23:00. Men heldigvis 
var Ole Larsen frisk på inter-
view om natværtshusets mil-
dest talt særlige facade. Ole 
fortæller, at facadeudsmyk-
ningen har hængt uændret 
– og uplejet – siden 50’erne! 
Den nu afdøde kunstner bag 
udsmyknignen er Albert 
Mertz, der også har udsmyk-

ket dele indenfor, ved baren. 
”Det skulle være ret unikt, 
siger de kloge”, siger Ole med 
et glimt i øjet: ”I dag er der 
mange natværtshuse, men 
det er vist kun os og så Bobi 
Bar, der ligner sig selv: Hele 
Nyhavn er jo lavet om!”.

Skal facaden shines op - 
på et tidspunkt?

”Ja, den er på vej ned ad 
væggen. For mange år tilba-
ge henvendte vi os til Carls-

berg, de har jo penge til så-
dan noget, men de svarede, 
at vi kunne få samme facade 
- i plastic. Det gik ikke, men 
måske er det på tide at hen-
vende sig igen”.

Københavneravisens ud-
sendte foreslog Andy’s Bar at 
forhøre sig hos Kulturmini-
steriet: Den originale 50’er-
facade giver bestemt et beva-
ringsværdig downtown-look.

jm

Foran Frydendahl i Store 
Regnegade 1 møder den for-
bipasserendes øje et festligt, 
men sælsomt skue: De man-
ge farverige genstande denne 
butik bugner af, har fundet 
deres vej op på tag og køler 
af den nærmest parkerede 

bil, som naturligvis tilhører 
– Jan Frydendahl, der blot på 
denne måde får lidt mere for 
sin parkeringsafgift end de 
fl este. Hvis De er inspireret, 
kan De hjælpe med at sætte 
lidt kulør på tilværelsen i 
Kbh. K, for hvem siger, at 

biler kun er opfundet til at 
køre i? Måske denne udstil-
lingsform spreder sig først 
til hele byen, senere til hele 
verden. Det skal jo begynde 
et sted!

jm

I Kongens have er bladene 
begyndt at melde sig, efter-
årets tæppe trækkes over 
plænen, snart skal haven i 
vinterhi. Alligevel sidder der 
under den høje himmel og i 
det skarpe efterårslys, der gør 
Norden så soleklar og kølig, 
endnu selskaber hist og her. 
Folk sidder tættere sammen 
og ikke længere i skyggen.  

Hov. Vov.	Porten	i	Gothersgade	54.	Mens	fotografen	stod	og	nød	den	
skønne	baggårds	ranker	i	solen,	opdagede	jeg	hunde	i	pudsen	på	væggen	
i	gangen.	Se	godt	efter!	En	hundefrise	har	set	dagens	lys,	og	må	den	være	
eksempel	for	alle	porte	i	Kbh.	K.	Hvem	er	mon	kunstneren? jm



9SEPTEMBER	2007	ÅRGANG	2	

REDAKTION:	Grønnegade	18,	1107	København	K,	tlf:	33	45	46	00						Rasmus Sørensen,	rs@koebenhavneravisen.dk

Et kursus i italiensk for 
begyndere kunne passende 
tage sin begyndelse på Thor-
valdsens Museum, hvor der 
gennem 3 lørdage i august af-
holdtes italienske markeds-
dage: En kulørt kombination 
af handelsstande, der både 
bød på delikatesser, design 
og drengedrøm. 

Af	Rasmus	Sørensen	

På fundamentet af den Den 
kongelige Vognremise mel-
lem Christiansborg Slot og 

Kanalen opførtes i årene 
1839 – 1848 med Frederik VI’s 
velsignelse Danmarks første 
offentlige museumsbygning 
til ære for nationens søn 
og Københavns æresborger 
Bertel Thorvaldsen. At den 
danske billedhugger nærede 
kærlighed til og fandt inspi-
ration i Italien understreges 
af det faktum, at han levede 
over 40 år i støvlelandets 
hovedstad. Her støbte han 
marmorkuglerne til det ef-
termæle, der blev mejslet 
ind i nationens hjerte, og 

som Thorvaldsens Museum 
- tegnet af arkitekten M. G. 
Bindesbøll - i dag står som 
vidnesbyrd om.

Markedsstemning
De fleste storbyboere er 
ikke længere begyndere 
ud i det italienske, nej, de 
er øvede, og derfor slog 
mange et smut forbi de tre 
italienske markedsdage i 
august. Ekkoet fra det sol-
rige og mørklødede Italien 
kunne et øjeblik opvarme 
den nedkølede efterårsluft, 

og blandt de besøgende fik 
stemningen et løft, der fik 
dem til at købe ost, oliven, 
nublandet pesto, smarte sko 
med ankellåse og blomster 
på, café latte og til at klappe 
den udstillede Alfa Romeo, 
som havde den været - en 
hest. På trappen foran de 
normalt tillukkede etruski-
ske portaler sad folk og mis-
sede i solen: Illusionen på 
markedspladsen foran dem 
var vederkvægende. Den 
gode, gamle billedhugger 
Thorvaldsen ville have nik-
ket anerkendende, smilet 
stolt, klappet i sine hænder 
– og følt sig hjemme.

8000 gæster
Det, der altså kunne se ud 
som italiensk for begynde-
re, endte måske med at være 
Thorvaldsen for let øvede: 
Museet melder om 8000 be-
søgende i august og beskri-
ver afviklingen af marked-
straditionen som en succes; 
ja, der spores en forsigtig 
optimisme i udsagnet om, 
at der også i august næste år 

vil være markedsdage - som 
var det i Roms gader - på 
pladsen foran museet. Skul-
le lysten drive én indenfor, 
opbevarer museet udover 
Thorvaldsens jordiske re-
ster både maestroens egne 
værker og også hans person-
lige kunstsamling, der ikke 
efterlader nogen tvivl om, 
hvorfor det italienske stod 
hans hjerte så nær. 

rs@koebenhavneravisen.dk

ITALIENSK PÅ DANSK

Markedsdagen	i	august.

ERIK DEN RØDE

Smykkesmeden	»Erik	den	Røde«	i	Kompagnistræde.

Smykkesmeden ”Erik den 
Røde” i Kompagnistræde var 
ligesom sin 1000 år gamle 
navnefader en rastløs sjæl. For 
et år siden gik mesteren i land 
i Kompagnistræde.

Af	Jeppe	Marsling

Sidste år, efter ni års ”eksil” 
i Jylland, og efter at have 
rejst rundt på vikingemar-
keder i 15 år, hvor Erik nær-
mest levede i et vikingetelt, 
åbnede han sin butik og sit 
arbejdende værksted i Kom-
pagnistræde. Her fandt han 
stemningen fra Ribe, hvor 
han sidst havde værksted 
og butik. Erik fortæller, at 
han kom til Danmark fra 
Sverige, da han var 24 år; 
og ikke fordi Sverige er et 
sværere land at være Viking 
i, da torshammeren forbin-
des med højreekstremisme, 
men fordi han ville prøve 
noget nyt efter, at han ”hav-
de haft for travlt med at 

være punker til at gå i lære 
som guldsmed”.

”Jeg var meget fascine-
ret af vikingetidens kunst. 
Jeg havde en kammerat, der 
var guldsmed, og som blev 
pissetræt af at sidde og save 
trekanter til mig. En dag gav 
han mig denneher sav, og 
sagde: 

”Her! Sav dine egne skide 
trekanter”.” Hvad skal jeg 
gøre?”, spurgte jeg. ”Det fi n-
der du ud af”. Og så gik han”, 
ler Erik. De følgende 17 år 
fandt Erik ud af det, han lær-
te sig selv alle de teknikker, 
håndværket kræver. Om for-
skellen på museumskopier 
og sit eget arbejde, fortæller 
han:

”Jeg laver fortolkninger. 
De laver også fortolkninger 
af fund. Det er sjældent man 
bare kopierer. For mange år 
siden besluttede jeg mig for 
ikke at ville lave nøjagtige 
kopier. Det var for kedeligt!”

Mange smykker er så ori-

ginale i idé og udførsel, at 
de ligner danefæ. Og mange 
af de smukkeste smykker er 
inspireret af frugtbarhedens 
Frej:

”Jeg kan bedre lide dét 
Frej står for, end det Tor står 
for. Se f.eks. den oldnordiske 
inskription på denne her 
ring: ”Frejs styrke til liv og 
lem”. 

Da Erik laver impone-
rende mange specialopgaver 
med inskriptioner – såsom 
kæresteringe, forlovelses-
ringe, vielsesringe -, arbejder 
han sammen med en sprog-
forsker på universitetet, så at 
vore moderne ord ikke over-
sættes forkert, ord for ord til 
runer.

”Jeg elsker dig for evigt”, 
ville en kvinde gerne have 
skrevet, men ordet ”evigt” 
kan ikke siges med runer på 
oldnordisk. Det blev i stedet 
til - ”Jeg elsker dig evindelig”. 

Selvom der er arbejdende 
værksted midt i butikken, 

er der ikke en usynlig linie. 
Hvor går grænsen?

”Jeg har ikke så mange 
ting, der kan gå i stykker. 
Men du kan ikke sidde på 
skødet af mig!” 

I billedmappen er en serie 
close-ups af Eriks smykker 

morgensolens skær. I netop 
dét lys åbenbarer metallerne 
deres urdyb: Sølvet og guldet 
gløder. Da mærker man suset 
fra historiens vinge - og bli-
ver endelig stum og stille.

jm@koebenhavneravisen.dk
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#
Se lige her kære kunde!

Frisør Hans
Herreklip: 180,- kr.

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

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

Gadefesten i Pisserenden blev 
afholdt for fuld musik: Caféer 
og butikker rykkede uden-
for, og de gamle gader blev 
gennemstrømmet af glade 
gæster og beboere. Den lokale 
talentpulje udfoldede sig i 
Studiestræde, mens der blev 
dystet på hip-hop-scenen i 
Larsbjørnsstræde. 

Af	Nana	Nørgaard-Clausen

Den 25. august blev der 
holdt gadefest i Pisserenden. 
Caféer og butikker havde 
rykket salget udenfor, og de 

gamle gader blev gennem-
strømmet af glade gæster 
og beboere. Live-musik blev 
spillet fra to scener: Den lo-
kale talentpulje udfoldede 
sig i Studiestræde, mens der 
blev dystet – battlet - på hip-
hop-scenen i Larsbjørnsstræ-
de. Beboernes loppemarked 
blev afsluttet med rødvin og 
grillet kød, man skulle blot 
pege på det hus, man boede 
i, og så kunne man få stillet 
sulten. 

Et politisk initiativ
Gadefesterne i Pisserenden 
var legendariske i 1980’erne. 
Festerne opstod, fordi spe-
kulanter havde fået øje på 
de gamle huse og deres po-
tentiale som kontorejendom-
me. Dengang var det nemt at 
omdanne et nedslidt hus fra 
beboelse til erhverv. Man 
behøvede blot at få kom-
munen til at kondemnere 
det, så var vejen banet for de 
lukrative kontorlejemål. Det 
ville beboerne selvfølgelig 
ikke have. De elskede deres 
kvarter og ville blive boen-
de, og for at skabe politisk 
opmærksomhed omkring 
problemet og skaffe midler 

til en fond, der kunne støt-
te advokathjælp til de be-
trængte beboere, begyndte 
de store gadefester. 

Sanne Salomonsen og 
Sneakers spillede for de 
10.000 mennesker, der var 
mødt op i Sankt Peders 
Stræde til den første støtte-
fest. Køerne til foreningens 
ølboder var lange, og der var 
også salg i t-shirts med den 
lokale beboer, illustrator 
Grete Lis Hansens fl otte tryk 
med temaet: gør det lokalt. 
80ernes gadefester skabte 
mulighed for, at beboerne 
ikke blot kunne kæmpe, 
men også vinde deres sager, 
så de den dag i dag bor i de 
lejligheder, som de ellers var 
blevet smidt ud af.

Der skulle gå mere end 10 
år før gadefesterne opstod 
igen. Nu ikke længere som 
støttefester med et bestemt 
formål, men mere end måde 
at profi lere kvarteret på, 
hvor de handlende og caféer-
ne kan rykke ud på gader og 
stræder, hvor lokale bands 
spiller og hvor de lokale hol-
der loppemarked.

nnc@koebenhavneravisen.dk

Det	var	ikke	alle	der	syntes	
om	musikken.

FEST 
I RENDEN

Der	var	gang	i	gaden	fra	morgen	til	aften.

Rygeforbudet ramte Danmark 
15. august: Således også Pis-
serenden. Reaktionerne har 
været meget forskellige fra 
kvarterets mange restauran-
ter og barer. 

	Af	Nana	Nørgaard-Clausen

På baren Sabines i Teglgårds-
stræde må man stadig ryge, 
dog er menukortet smidt ud, 
så der ingen spisende er til-
bage, der kan klage over røg 
i maden. Er man sulten, kan 
man besøge restauranten At-
las Bar i Larsbjørnsstræde, 
hvor man også er vant til 
at se tjenerne med en smøg 
i hånden. Her er forbudet 
noget man overholder, så 
rygerne må hygge sig oppe i 
krydset Studiestræde/ Lars-
bjørnsstræde, hvor de kan 
dele lidelseshistorier med de 
rygende gæster fra caféen Ro-
berts’ lige overfor. Her trådte 
rygeforbudet allerede i kraft 
den 1. september.

Strygebrætsbardisk
Blues og cigaretter er ikke 
det samme uden hinanden. 
Derfor har Mojo i Løngangs-
stræde sat en ekstra lille 
”strygebrætsbardisk” op, 
så lokalet bliver tilpas lille 
til, at det stadig er tilladt at 
pulse på smøgerne. Modsat 
hænger sport og røg normalt 

ikke sammen. Men er man 
en af dem, der ser sport på 
Pub & Sport i Vestervoldga-
de, kan det åbenbart være 
en hård disciplin helt at 
undvære cigaretterne. Der-
for er der stillet et utal af 
askebægere op udenfor, så 
kan der ryges i halvlegen, 
eller hvis kampen bliver for 
nervepirrende. 

I Skt. Peders Stræde har 
keramikeren Engelke et 
keramikskilt på bordet, 
hvorpå der står ”Rygning 
Tilladt”. Hun fortæller, at 
flere besøgende ånder let-
tet op, når de ser skiltet - og 
tænder en smøg.

nnc@koebenhavneravisen.dk

RYGERNES	
D-DAG
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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

»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,-

- Din kontakt til 
lokal købekraft 

i Indre By

      Telefon:       

33454600

I august fyldte Det Hvide Lam 
på Kultorvet 200 år. I den 
anledning havde en indsam-
lingskomite skaffet midler til, 
at et nyt lam kunne erstatte 
det stjålne.

Af	Allan	Mylius	Thomsen

I august fejrede værtsparret 
Birthe og Preben Carlsen, at 
deres ydmyge kælderværts-
hus Det Hvide Lam fyldte 
200 år. Kultorvet har siden 
1728 været et livligt handel-
storv, hvor de torvehand-
lende brugte de omliggende 
værtshuse som kantine og 
varmestue. 

Den gang havde vi ikke 
de husnumre vi har i dag. 
Derfor søgte hus- og værts-
husejere at give deres etab-
lissement en identitet, ved 
at sætte flotte skilte, relief-
fer eller små kunstværker 
på deres facader, så huset 
eller forretningen kunne få 
et øgenavn, der blev kendt. 
Det Hvide Lam erhvervede 
en skulptur af et liggende, 
langøret lam. I 1805 lukkede 
myndighederne for begra-
velser inden for i de køben-
havnske kirker, gravsteder 
blev nedlagt og gravstene 

solgt: Derfor er det tænke-
ligt at værtshusholderen i 
Det Hvide Lam har erhver-
vet sig en gravskulptur, der 
så har inspireret til navnet 
på det nye værtshus. 

For nogle år siden var 
der, i forbindelse med en 
renovering, stilladser oppe 
på facaden. Her fandt nogle 
skarnsfolk det betimeligt at 
stjæle skulpturen af lam-
met! Den har desværre været 
væk siden. Men i anledning 
af 200 års jubilæet beslutte-
de ”Foreningen til Det Hvi-
de Lams Genopstandelse” 
at genskabe skulpturen af 
Det Hvide Lam, og sætte det 
tilbage på sin oprindelige 
plads. Den anerkendte bil-
ledkunstner Troels Lybeck-
er påtog sig denne opgave. 
Lammet blev efter gamle 
fotografier fra Bymuseet 
modeleret i hvidt keramisk 
ler, brændt og hvidglaseret. 
Efter megen festivitas og hi-
storiefortælling, og efter at 
byens gamle vægter havde 
sunget et par vægtersange, 
blev det genskabte lam af-
sløret af kulturborgmester 
Martin Geertsen.

DET HVIDE LAMS 
GENKOMST

I august fyldte Det Hvide Lam solgt: Derfor er det tænke-




